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RESUMÉ 

 

Práca je tematicky zameraná na japonský vojnový film. Jej autor prostredníctvom 

rozboru určitého počtu diel japonskej kinematografie s vojnovou tematikou poukazuje 

na kvality a špecifiká konkrétnych filmov. Cieľom analýzy jednotlivých snímkov je 

predovšetkým určiť, aké myšlienky a postoje sa daný film, resp. jeho režisér snaží 

ponúknuť divákovi a aké prostriedky filmového umenia na to využíva.   

 

 

RÉSUMÉ 

 

The subject of this thesis is the Japanese war film. The author of the thesis would like 

to show the qualities and specific attributes of a few Japanese war films through the 

analysis of these pieces of art of Japanese cinematography. The purpose of the 

analysis is first of all to identify the ideas and attitudes the films or their directors try 

to offer the viewers and to describe what means of the film language the directors 

utilise in order to do so.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka k transkripcii: 

Japonské názvy filmov a japonské vlastné mená sú uvádzané v slovenskej transkripcii, 

pričom vlastné mená sú uvádzané v japonskom poradí, t.j. priezvisko nasledované 

krstným menom.  
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Úvod 

 

Pod pojmom japonská kinematografia väčšine filmových divákov 

pravdepodobne v mysli vyvstanú archetypické obrazy odvážnych a oddaných 

samurajov a samurajských šermiarskych súbojov, tajuplných nindžov, potetovaných 

členov japonskej mafie jakuza, prípadne rôznych monštier a príšeriek ako napr. 

Godzila. Nemalo by sa vynechať ani veľmi populárne a známe anime, ktoré sa 

v posledných rokoch stalo súčasťou kultúrneho záujmu predovšetkým mladších 

generácií po celom svete, nie len v Japonsku. 

Japonská kinematografia však toho svojim divákom ponúka podstatne viac 

a domnievam sa, že do skupiny filmov, ktoré si rozhodne zaslúžia väčšiu divácku 

pozornosť, patria i filmy s vojnovou tematikou. O skutočnosti, že sa japonské vojnové 

filmy nenachádzajú v centre záujmu laickej či odbornej verejnosti svedčí i fakt, že 

jestvuje mnoho publikácií monotematicky zameraných napr. na samurajské alebo tzv. 

jakuzácke filmy či anime, no nie je mi známa žiadna monografia, ktorá by sa 

venovala filmom s vojnovou tematikou.  

Témou tejto bakalárskej práce je japonský vojnový film, pretože verím, že 

filmy s vojnovou tematikou v sebe nesú posolstvo, ktoré môže osloviť a má čo 

ponúknuť nielen japonskému filmovému divákovi. Jadro práce pozostáva z rozboru 

štyroch vojnových filmov. Zámerom práce je touto analýzou predstaviť kvality 

jednotlivých snímkov, pričom sa v závere práce pokúsim vyabstrahovať vlastnosti 

spoločné všetkým týmto filmom, za predpokladu, že uvedený rozbor k takýmto 

vlastnostiam dospeje.  

James Monaco píše: ,,Filmára konfrontujú tri otázky: Čo točiť? Ako to točiť? 

Ako ten záber prezentovať?“1 Presne na tejto jednoduchej, a pritom výstižnej, téze 

bude založená i analýza konkrétnych filmov v tejto práci. Pokúsim sa objasniť, čo sa 

režisér snažil vyjadriť a aké filmárske (filmové) postupy na to použil jednak vo 

vzájomnej interakcii záberov, scén a sekvencií vrámci filmu a jednak vo filme ako 

v celku. Inými slovami, analýzou menších častí bude analyzovaný celok.  

Pokúsim sa teda vypátrať, čo sa režiséri vybraných japonských filmov 

s vojnovou tematikou snažia divákovi “povedať“ a čo sa v ich filmoch môžu diváci 

“dočítať“, pretože, ako uvádza Monaco, „Film nie je jazyk v zmysle angličtiny, 

                                                 
1 MONACO, James. How to read a film. 2000. s. 179 



 8 

francúzštiny alebo matematiky. V prvom rade, vo filme sa nedá porušiť gramatika. 

A nie je potrebné učiť sa slovnú zásobu. […] Ale film sa do značnej miery správa ako 

jazyk. Ľudia, ktorí sa vo filme vyznajú – vizuálne veľmi gramotní ľudia [...]- vidia 

viac a počujú viac než ľudia, ktorí filmy sledujú len zriedkavo.“2 

Rozhodol som sa analyzovať nasledujúce filmy: Ohne na planinách (野野, 

Nobi, 1959); Bitka o Okinawu (野野野野野野 野野野野, Gekidó no šówaši Okinawa 

kessen, 1971); Pod vlajúcou vojnovou zástavou (野野野野野野野野, Gunki hatameku 

moto ni, 1972) a Jamato (野野野野野野 , Otokotači no Jamato, 2005). V každom 

z vybraných filmov režisér vyobrazením vojnových útrap sleduje iný zámer a snaží sa 

ho dosiahnuť inými prostriedkami.   

Je zrejmé, že sa vo všetkých prípadoch jedná o diela vytvorené v druhej 

polovici dvadsiateho storočia, resp. na prelome tisícročí. Na tomto mieste je potrebné 

sa pozastaviť a poznamenať, že história japonského vojnového filmu je, ako by sa 

dalo očakávať, omnoho dlhšia než posledných päťdesiat rokov. V skutočnosti sa 

dejiny japonského vojnového filmu začali písať už počas Rusko – japonskej vojny, 

kedy japonské publikum mohlo vidieť prvé dokumentárne zábery z bojiska. Počiatky 

vojnového filmu v Japonsku sú teda úzko späté s počiatkami filmu dokumentárneho. 

Prvou hranou vojnovou drámou v Japonsku bol film Jamatské sakury (野野野 , 

Jamatozakura, 1909), ktorý sa však nedochoval.3  V prvej polovici dvadsiateho 

storočia vzniklo viacero vojnových filmov, ktoré by z estetického hľadiska stáli za 

zhliadnutie, ako napríklad Päť prieskumníkov (野野野野野野, Gonin no sekkóhei, 1938), 

Blato a vojaci (野野野野 , Cuči to heitai, 1939) alebo Príbeh tankového veliteľa 

Nišizumiho (野野野野野野, Nišizumisenšačó den, 1940).4 Problémom však je to, že 

drvivá väčšina z nich sa buď vôbec nedochovala, alebo sa z nich dochovalo len 

niekoľko minút, pár záberov, či iba fotografie. Richie k tomu poznamenáva 

nasledovné: „Zemetrasenie v roku 1923, kobercové nálety zápalnými bombami na 

veľké mestá v roku 1945, povojnové pálenie zakázaných filmov SCAP-om 

a neskoršia ľahostajnosť samotného [filmového] priemyslu viedli k deštrukcii 90 

percent všetkých japonských filmov vytvorených pred rokom 1945.“5  

                                                 
2 MONACO, James. How to read a film. 2000. s. 152 
3 RICHIE, Donald. A hundred years of Japanese film. 2005. s. 26-27  
4 Tamtiež, s. 98-99 
5 Tamtiež, s.12 
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 Preto sa táto práca nebude zaoberať historickým vývojom japonského 

vojnového filmu, ale bude sa venovať priamo analýze vybraných diel s vojnovou 

tematikou. 
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1 Ohne na planinách – vizuálne silná výpoveď o hrôzach vojny 

 

Film Ohne na planinách natočil režisér Ičikawa Kon roku 1959. Jedná sa 

o filmovú adaptáciu rovnomennej novely, ktorú napísal Óoka Šóhei roku 1951, 

a ktorú do podoby filmového scenára spracovala režisérova manželka Wada Nattó. 

Hlavného hrdinu, vojaka Tamuru, vo filme majstrovsky stvárnil Funakoši Eidži. 

Ičikawa sa vojnovou témou zaoberal už v roku 1956, kedy natočil film Barmská harfa 

(野野野野野野, Biruma no tategoto), avšak, ako uvádza Richie, „Oproti Barmskej harfe, 

ktorá mohla byť považovaná za zmierlivú, bol tento neskorší film (Ohne na 

planinách) zámerne konfrontačný.“6 

Ohne na planinách zobrazujú totálny rozklad japonskej vojnovej mašinérie na 

filipínskom ostrove Leyte po amerických útokoch a vylodení, absolútnu degradáciu 

japonských vojakov na čosi podobné chodiacim mŕtvolám. Títo vojaci sa snažia už 

iba o jediné, a to dostať sa nejako na územie ešte ovládané japonskou armádou, 

odkiaľ by mohli byť evakuovaní. Jedným z týchto zúfalých, zlomených vojakov je aj 

hlavný hrdina filmu, vojak Tamura.  

Ičikawa sa v tomto filme snaží ukázať hrôzy vojny tak, ako ich boli donútení 

zažiť mnohí vojaci. Aby to dosiahol, využíva predovšetkým prácu s kamerou a strih. 

Hovoreného slova, resp. dialógov je vo filme skutočne málo a Ičikawa ťaží 

predovšetkým zo sily obrazu.  

Film začína zostra, a to doslova. V momente, kedy zmizne názov filmu na 

šedivom pozadí, nasleduje detailný záber na tvár hlavného hrdinu, na ktorú okamžite 

dopadne facka. Hneď na to strih a detailný záber ďalšej tváre, z ktorého sa divák 

dozvie, že facku Tamurovi uštedril jeho nadriadený dôstojník. Ten vzápätí, počnúc 

nadávkou,  spustí podrobný výklad o situácii, v ktorej sa nachádzajú, pričom na 

Tamuru neustále, a v podstate typicky vojensky, kričí a nadáva mu. Pripomína 

Tamurovi, že japonský vojenský konvoj, v ktorom sa priplavili k Leyte, bol 

napadnutý a zničený, že prišli o dve tretiny mužov, roty boli eliminované na čaty, celé 

delostrelectvo sa potopilo spolu s loďami a nepriateľská paľba ich zahnala až sem, 

kde čakajú, čo bude ďalej. Príčinou tohto “školenia“ je skutočnosť, že tuberkulózou 

nakazený vojak Tamura sa z poľnej nemocnice vrátil o dva dni skôr, než mal 

a dôstojník mu dáva jasne najavo, že pokiaľ nie je schopný plniť si svoje povinnosti, 

                                                 
6 RICHIE, Donald. A hundred years of Japanese film. 2000. s. 153 
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nedostane prídel jedla a nemôže preto zostať pri jednotke. Jedinou činnosťou tejto 

jednotky je totiž už iba hľadanie nejakej obživy v okolí a kto nemôže prispieť, musí 

odísť. Vojak Tamura predsa vyfasoval granát a ak ho teda znovu odmietnu v poľnej 

nemocnici, má sa proste odpáliť. S hlásením u veliteľa jednotky sa už nemá 

obťažovať. Toto teda dôstojník nakričí na Tamuru. Celá scéna je snímaná z pohľadu 

očí Tamuru a dôstojníka, pričom sa striedajú detaily ich tvárí, pár krát situáciu kamera 

sníma spoza ich pleca. Táto práca s kamerou a rýchly strih majú vtiahnuť diváka do 

deja, resp. priamo do situácie, v ktorej sa postavy nachádzajú. Navyše, všetko, čo 

dôstojník nakričí na Tamuru, Tamura samotný dobre vie, veď to predsa sám prežil, 

takže aj toto má diváka rýchlo uviesť do situácie. Zároveň tu režisér diváka 

jednoducho oboznámi so stavom, v ktorom sa nachádza chorý Tamura. Protiklad 

nahnevanej, energickej tváre dôstojníka a prázdnej, ľahostajnej tváre Tamuru, ktorý 

akoby už ani nič nevnímal, hovorí za všetko (Obr. 1). Úvodná scéna končí vyhlásením 

Tamuru, že spraví, ako mu dôstojník nakázal, načo dôstojník odchádza a kamera 

sníma osamoteného Tamuru spolu s miestnosťou. Tamura sa obzerá po miestnosti 

akoby nechápal, čo sa vlastne deje a kde to vlastne je. Už týmto záberom režisér 

odkazuje na Tamurovo rozpoloženie počas celého filmu. V tejto úvodnej scéne teda 

Ičikawa divákovi jednoducho a účinne popíše, kde sa dej odohráva, aký je stav vecí 

a prečo, kto je hlavným hrdinom a v akom stave sa nachádza. Jednoducho, presne, 

výstižne. Vynikajúco zvládnutý úvod filmu. 

 

 
Obrázok 1 Vojak Tamura.  

 

Pri stole opodiaľ sedí ďalší vojak, ktorý Tamurovi povie, že vypisuje 

objednávky na zásoby, ale nemá ich ani kam poslať. Vojaci dostali rozkaz kopať 

protiletecké zákopy, pričom nemajú ani len lopaty a nepriateľ sa už o ich jednotku ani 

nezaujíma. Ešte dodá, že Tamura sa bude mať v lazarete lepšie a dá mu zopár 
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zemiakov na cestu. S granátom sa Tamura vraj nemá ponáhľať. V nasledujúcej scéne 

vidno v pozadí Tamuru, ako odchádza z tábora a v popredí záberu unavení vojaci 

kopú prilbami, hrncami a palicami spomínané kryty. Tamura sa pri nich pristaví, no 

keď všetci od neho odvrátia svoju tvár, odchádza preč. Jeden z dôstojníkov si ľahne 

do trávy a povie, že je hladný. V tomto zábere je v pozadí počuť delostrelecké 

výbuchy vojnovej vravy, avšak vidieť je iba vojaka, ktorý oddychuje v tráve a jediné, 

čo ho trápi, je ako zohnať nejaké jedlo. Ďalší výstižný záber.  

Tamura teda odchádza a po strihu prostredníctvom prelínačky ho vidno, ako 

kráča po poľnej ceste, obklopenej zeleňou. Stráže, na ktoré narazí, mu povedia, že to 

má asi lepšie než oni, tak nech sa snaží. V detaile na Tamurovu tvár sa objaví náznak 

úsmevu, ale len na pár sekúnd. Tamura pokračuje ďalej. Kamera ho sníma raz zblízka, 

raz zďaleka, hudobný sprievod a plynulé zmeny záberov naznačujú plynutie času 

a teda aj Tamurovho pochodu. V momente, keď vstupuje na otvorenú pláň, je počuť 

prelietavajúce lietadlo a Tamura okamžite trieli naspäť do bezpečia húštiny. Toto je 

zaujímavý moment, pretože tento záber kamera sníma z húštiny, nesleduje Tamuru do 

otvoreného priestoru (Obr. 2) a vyľakaný Tamura beží späť do húštiny smerom ku 

kamere, až opustí záber akoby za kamerou. Presne tento protiklad je možné vyčítať 

i v Óokovej novele, kde sa strieda bezpečie húštiny, džungle a neistota 

a nebezpečenstvo otvoreného priestoru (samozrejme počas vojny, v mierovej situácii 

je to opačne).   

Keď si Tamura v húštine kontroluje obsah brašne, vysype na zem granát 

a zemiaky. Vezme granát, chvíľu sa naň díva, čo je zvýraznené zlovestnou hudbou, 

a potom ho rýchlo vloží späť do brašne. Pár záberov bez jediného slova ukazuje 

všetko, čo Tamurovi ostalo. Zopár zemiakov a granát. Keď sa minie to prvé, má 

použiť to druhé (Obr. 3).  

 

 
 Obrázok 2 Tamura v otvorenom priestore, kamera zostáva v húštine.  
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 Obrázok 3 Keď Tamura zje všetky zemiaky, má použiť granát. 

 

Nasleduje sekvencia niekoľkých širokých záberov a až v tejto chvíli 

sa objavujú úvodné titulky. Zábery ukazujú extrémny detail profilu Tamurovej tváre. 

Kamera je zaostrená iba na tvár, pozadie je rozmazané, kamera sa hýbe spolu 

s Tamurom. V ďalšom zábere už vidíme celého Tamuru, kamera sa za ním pomaly 

zakráda. V nasledujúcom zábere je Tamura ešte ďalej od kamery, kráča smerom 

k horizontu (Obr. 4). Táto sekvencia jasne naznačuje hrdinovo osamotenie v cudzom 

prostredí. 

 

 
Obrázok 4 Osamotený na nepriateľskom území. 

 

Tamura sa prediera džungľou a kamera na koľajničkách sa hýbe zároveň s ním. 

Záber na husté lístie, cez ktoré presvitajú slnečné lúče opisuje prostredie. Tamuru 

miestami kvôli porastu nie je ani vidieť. Hudba sa zintenzívňuje, akoby v očakávaní 

čohosi zlého. Vynikajúce stupňovanie napätia. Zrazu všetko stíchne a Tamura 

v diaľke pri rieke zbadá stúpajúci dym. Až tento oheň na planine ho prvýkrát vytrhne 

z letargie, Tamura zrazu akoby ožil, rýchlo sa vráti späť do húštiny. 

Nasleduje sekvencia, ktorá divákovi pripomína, že Tamura je stále vojak, 

presnejšie povedané okupant. Tamura narazí na malú chatrč, kde si domorodec varí 

v kotlíku akúsi kašu. Tamura je ostražitý a sprvu na domorodca stále mieri puškou, 
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vypytuje sa ho, či je to jeho chatrč (Obr. 5). Domorodec s úsmevom ponúkne Tamuru 

skromným jedlom a prehlási, že ešte ide nazbierať ďalšie zemiaky. Keď si Tamura 

o chvíľku uvedomí nebezpečenstvo, beží za domorodcom, ale ten už je ďaleko. 

Vidíme hlboko zaostrený záber riečiska a na druhej strane, ďaleko od kamery, beží 

maličký biely bod, ktorý sa odvážne vyhráža Tamurovi. Je to mierne komický záber. 

Tamura rozkope kotlík s kašou (pričom sa popáli) a uteká preč. Dvakrát narazí na 

dym stúpajúci z kopcov a vždy sa rýchlo beží ukryť do bezpečia porastu.      

 

 
Obrázok 5 Farmár alebo partizán? 

 

Keď Tamura dorazí k lazaretu, opakuje sa situácia z počiatočnej scény. 

Tamura šťastne skonštatuje: „Nemocnica! Som zachránený!“ Hneď na to nasleduje 

záber na lekára a slová: „Ty idiot!!!“ Táto scéna sa presne ponáša na úvodnú scénu, 

akurát teraz sme v nemocnici a všade okolo po zemi ležia bezvládni pacienti. Lekár na 

Tamuru nakričí, že pokiaľ môže chodiť, nemá tam čo hľadať. Tamura odchádza 

a pridá sa k vojakom, ktorí len tak posedávajú pred lazaretom v nádeji, že sa im ujde 

niečo z potravinových zásob z nemocnice. Vidíme vojakov, ktorým je už všetko jedno, 

jediné, čo ich trápi, je ako zohnať nejaké jedlo. Tragicky vyznieva jeden z nich, ktorý 

trpí maláriou, už len tak leží na zemi a nedokáže sám ani vykonať malú potrebu. 

Napriek tomu im nadáva, že sú to všetko dezertéri. Celkovo táto skupinka vojakov 

pôsobí ako svorka hyen. V tmavom priestore okolitého porastu sú nasvietené ich oči, 

ktoré sledujú, ako ostatní po troške ujedávajú z toho, čo im ešte ostalo. 

Na druhý deň ráno z kopca nad nemocnicou stúpa dym a vzápätí na nemocnicu 

dopadá salva delostreleckej paľby. Personál lazaretu okamžite uteká preč a pacienti sa 

pomaly plazia von. Nemocnica je zrovnaná so zemou, všetci pacienti sú mŕtvi 

a Tamura uteká do kopcov. Tento protiklad je vyjadrený i priestorovo. Živý Tamura 

beží hore do kopca a kamera ho sníma zdola (Obr. 6), zatiaľ čo mŕtvi pacienti ostali 
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dole a kamera ich sníma zhora (Obr. 7). V tejto scéne sa objavuje jedno z posolstiev 

filmu. Ozve sa Tamurov vnútorný hlas, ktorý komentuje dianie. Tamura síce vytiahne 

granát a tvrdí, že má v úmysle zomrieť, ale zároveň sa pýta sám seba, prečo si potom 

naberal vodu do fľaše a prečo uteká? Pri pohľade na všetkých mŕtvych tam dole si 

uvedomí, že on je ešte stále nažive, odloží granát a odchádza. 

 

 
Obrázok 6 Tamura útok prežil... 

 

 

Obrázok 7 ...na rozdiel od pacientov lazaretu. 

 

Titulky prezradia, že ubehlo pár dní a pár nocí a nasleduje záber malého 

Tamuru uprostred rozľahlej hornatej krajiny. Sú to jednoduché metódy, ako 

informovať diváka o plynutí času a pohybe hrdinu v priestore. Keď Tamura odpočíva 

pri rieke, vezme si do ruky mravca, ktorého s pasiou pozoruje. Ten ho však poštípe 

a záber vyznieva komicky, podobne ako scéna s kotlíkom. Je zaujímavé, že tieto 

komické situácie sa v knihe nevyskytujú. 

Pri rieke si Tamura všimne kríž na kostolnej veži, ktorý ho dovedie do 

opustenej dediny. Tamura si je vedomý, že mu tu hrozí nebezpečenstvo, a tak sa 

pomaly zakráda pomedzi domy. V trhne do jednej chatrče s puškou pripravenou 

k boju, ale vo vnútri nájde len odhodený kartón amerických cigariet. Dedina je 

ľudoprázdna. Keď sa Tamura ostražito zakráda po ulici, kamera sa hýbe spolu s ním, 

sníma ho spoza jeho pleca. Zrazu je okrem Tamurových krokov počuť ešte jedny 
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kroky, akoby sa niečo plížilo za ním. Pomerne strašidelný moment. Na Tamuru 

zaútočí potulný pes, no Tamura pohotovo nasadí bajonet na pušku a psa nabodne. 

Ičikawa túto scénu rieši pomerne naturalisticky. Zo psa vystriekne krv Tamurovi 

priamo do tváre a všade navôkol neho (Obr. 8). V ďalšom zábere je detail na bajonet, 

ktorý Tamura vyťahuje z mŕtvoly psa. Toto je ďalšia scéna, ktorá poukazuje na to, že 

Tamura je ešte stále vojakom pripraveným sa za každých okolností pohotovo brániť. 

Jeho odhodlanie však očividne ochabne potom, čo zbadá kopu mŕtvol japonských 

vojakov nahádzaných na schody pred kostolom (Obr. 9).  

 

 
Obrázok 8 Tamura nabodáva psa. 

 

 

Obrázok 9 Mŕtvoly japonských vojakov nahádzané pred kostolom. 

 

Tamura pozoruje, ako sa do dediny na loďke priplaví mladý párik domorodcov. 

V jednej chatrči pod podlahou majú ukrytú soľ. Tamura sa k nim nechce správať 

nepriateľsky, no keď vyľakaná žena neprestáva kričať, zastrelí ju. Jej druhovi sa 

podarí ujsť na loďke, i keď po ňom Tamura opakovane páli z pušky. Napriek tomu, že 

im Tamura pôvodne nechcel ublížiť, nezdá sa byť po tomto incidente vyvedený 

z miery. Najprv síce chvíľu lamentuje nad mŕtvolou zastrelenej ženy, ale hneď ako 

mu zrak spočinie na vrecku so soľou pod podlahou domu, mŕtvolu proste odtlačí preč 

a soľ vezme (Obr. 10). Získal soľ, ktorá je v jeho situácii skutočne “nad zlato“. Keď 

Tamura opúšťa dedinu, na moste zahodí pušku do vody. Tu treba poznamenať, že 



 17 

v knihe tak učiní preto, lebo pušku považuje za strojcu vraždy, ktorú spáchal. Vo 

filme však táto scéna vyznieva skôr tak, že Tamura vystrieľal všetky svoje náboje 

a pušku odhodil jednoducho preto, aby ju so sebou nemusel vláčiť (Obr. 11).  

 

 
Obrázok 10 Tamura získava soľ. 

 

 

Obrázok 11 Tamura zahadzuje pušku. 

 

Nasledujúca scéna je opäť ukážkou skvelej práce s kamerou a strihu. Tamura 

stúpa do kopca, keď si zrazu všimne troch japonských vojakov stojacich hore na 

kopci. Očividne ho to poteší a rozbehne sa k nim. Kamera sníma Tamuru z profilu a 

“beží“ do kopca spolu s ním. Spolu s hudbou jednoznačne optimistický záber (Obr. 

12). Vzápätí však nasleduje strih na pušky namierené na Tamuru a vyšetrovanie, čo je 

zač. Vojaci ho najprv nechcú zobrať so sebou a až keď sa dozvedia o jeho soli, zrazu 

zmenia názor. Keď ju ochutnávajú, jednému z nich tečie po líci slza. Všetci japonskí 

vojaci sa majú presunúť na zhromaždisko, odkiaľ by mali byť evakuovaní. 

Zástup vojakov, ktorí prechádzajú džungľou, vyzerá ako skupina otrhaných, 

vychrtlých kráčajúcich mŕtvol. Celú situáciu japonskej armády vystihuje záber, 

v ktorom v kaluži na ceste leží mapa ostrova Leyte, ktorú jeden z vojakov zašliapne 

do kaluže a pokračuje ďalej. Keď vojaci kráčajú po poľnej ceste, americké lietadlo ich 

pokropí guľometnou dávkou. Vojaci sa kryjú ľahnutím na zem, no postaví sa už len 
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polovica z nich (Obr. 13). Zaujímavá je scéna, v ktorej je najprv vidieť na zemi ležať 

pár vojenských topánok. Príde k nim vojak, ktorý ich porovná so svojimi a keď zistí, 

že tie zo zeme sú lepšie, vezme si ich a svoje pôvodné deravé tam nechá. Príde ďalší 

vojak, ktorý si zase vezme tieto deravé a nechá tam svoje, ktoré už nemajú žiadne 

podrážky. Až k topánkam pristúpi Tamura, zistí, že jeho topánky sú ešte horšie 

a vlastne ich už ani nemusí nosiť a odchádza preč bosý. Opäť tak trochu tragikomická 

scéna.  

 

 
Obrázok 12 Tamura po dlhej dobe stretáva japonských vojakov. 

 

 

Obrázok 13 Pochod džungľou.  

 

Zaujímavo natočený je pokus o nočný prechod cez zabahnený močiar. 

Japonskí vojaci sa pomaly, opatrne plazia dopredu a kamera sa pomaly hýbe s nimi, 

pričom je uprostred vojakov a sníma akciu z ich perspektívy. Zrazu sa rozsvietia 

svetlá a americké tanky spustia paľbu zo zálohy. V radách japonských vojakov 

nastáva chaos a po jednom padajú mŕtvi k zemi, ich telá sa zabárajú do slizkého bahna. 

Keď je po všetkom, tanky prestanú strieľať. Ich svetlomety ešte chvíľu krúžia po 

teréne a potom jeden po druhom pomaly zhasínajú. Nastáva kľud.  

Tamura to prežije a ráno z úkrytu pozoruje, ako americkí vojaci odvezú 

raneného japonského vojaka. To ho presvedčí, aby sa vzdal. Prichystá si bielu vlajku 

a čaká. Keď sa na ceste zastaví americký jeep, už-už chce vybehnúť z úkrytu, no 
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v tom z jeepu vystúpi filipínska partizánka a Tamura sa svojho plánu radšej vzdá. 

Z úkrytu však vybehne iný japonský vojak, ktorý sa tiež chce vzdať a partizánka ho 

okamžite zastrelí. Nasleduje detail na Tamuru v húštine, ktorý pomaly položí 

pripravenú zástavu na zem. 

Ďalšie zábery ukazujú Tamurovo zúfalstvo. Kráča pomedzi mŕtvoly rozosiate 

po zemi, kamera sa pohybuje spolu s ním a Ičikawa v tomto zábere používa 

prelínačky zobrazujúce detail Tamurovej tváre a ďalšie mŕtvoly (Obr. 14). 

 

 
Obrázok 14 Zúfalý Tamura zostal sám. 

 

Keď Tamura príde k japonskému vojakovi sediacemu pod stromom, zistí, že 

tento sa pomiatol. Vojak sa prehlási za Buddhu a povie Tamurovi, že keď zomrie, 

Tamura ho môže zjesť. Tamura zhrozene rýchlo uteká preč. Touto scénou sa režisér 

posúva k zásadnej téme, ktorej sa v tomto filme venuje, a to je kanibalizmus. 

Vidíme, ako Tamura stojí nad odtrhnutou rukou nejakého vojaka a v mysli si 

hovorí, že to nejedol a ani jesť nebude. Zrazu má pocit, akoby ho niekto pozoroval. 

A skutočne, z húštiny naňho mieri puška. V novele má Tamura tento pocit viackrát:  

„Spolu s týmto uľahčením sa však zrodil aj iný, veľmi zvláštny pocit: že moje pohyby 

niekto sleduje. Na chvíľu som sa zastavil. V tej tichej čiernote okolitej bažiny predsa 

nemohol byť nik, kto by ma sledoval. V duchu som sa vysmial vlastným halucináciám 

a začal som sa brodiť ďalej. Ale mýlil som sa. Niekto ma musel sledovať. Mám na to 

dôkaz: akonáhle som v duchu odmietol pocit, že som sledovaný, stratili moje pohyby 

onen pocit voľnosti a ľahkosti a prestalo sa mi zdať, že postupujem rýchlo.“7 Tento 

motív, že človeka neustále niekto pozoruje, má v knihe relatívne významnú rolu, 

avšak v rovine, ktorá sa vo filme neobjavuje, a tak sa mu nebudeme ďalej venovať. 

                                                 
7 ÓOKA, Šóhei. Ohne na planinách. 2007. s. 128 - 129 
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Tamura stratí vedomie a vojak, ktorý naňho mieril, Tamurov známy, ho vodou 

preberie. Dá mu aj zajesť trochu opičieho mäsa, ako tvrdí. Tamura však nie je 

schopný požiť nič pevné, a tak to vypľuje spolu s dvoma svojimi zubmi. V knižnej 

predlohe na tomto mieste Tamurovi zabráni zjesť ľudské mäso „Božia ruka“ (野野野, 

kami no te). Režisér Ičikawa však videl problém v tom, ako tento moment zobraziť vo 

filme, a tak na návrh scenáristky, svojej manželky, to vyriešil tak, že Tamura má 

natoľko zoslabnuté ďasná a zuby, že nedokáže zjesť pevnú stravu.8 Začne však vojaka 

upodozrievať, no ten tvrdí, že je to mäso z opice. Vojak zoberie Tamuru do skrýše, 

kde žije spolu s ďalším vojakom. Jeden loví “opice“, druhý má tabak. No navzájom si 

nedôverujú, a tak spia oddelene. Tamura má stále svoj granát, a tak sa ho obaja snažia 

dostať na svoju stranu. Keď jeden z vojakov odíde loviť opice, Tamura uvidí, ako sa 

snaží zastreliť japonského vojaka, a tak zistí pravdu o “opiciach“. Neskôr sa dozvie, 

že by kľudne zjedli i jeho, keby chceli, ale má tuberkulózu, takže oňho nie je záujem.  

V závere filmu sa starší z týchto dvoch vojakov pokúsi Tamurovým granátom 

zabiť toho druhého, no nepodarí sa mu to. Mladší vojak, ten ktorý chodil loviť ľudí, 

spolu s Tamurom nastraží pascu a staršieho vojaka zastrelí. Keď ho začne bajonetom 

porciovať, Tamura sa na to nedokáže pozerať. Odvracia zrak až si uvedomí, že hore 

na kopci nechali pušku. Záber ukazuje, ako sa Tamura otočí smerom k puške 

a kamera zároveň rýchlym zoomom prejde z detailu Tamurovej tváre na pušku hore 

na kopci. Tamura zbehne po pušku a vojaka so zakrvavenou bradou okolo úst zastrelí. 

Znovu zahadzuje pušku a v ďalšom zábere na túto pušku na zemi dopadá Tamurov 

tieň (Obr. 15).  

 

 
Obrázok 15 Tamura opäť zahodil pušku.  

 

                                                 
8 SATÓ, Tadao. Ketteiban! Nihon eiga 200 sen. 2004. s. 153 
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V poslednej scéne Tamura kráča k ohňu, ktorý v diaľke zapálili farmári. Ako 

vraví, chce sa vrátiť do normálneho ľudského života. Tamura sa so zdvihnutými 

rukami vzďaľuje od kamery v pustej krajine (Obr. 16). Okolo neho dopadajú 

vystrelené guľky zo zbraní partizánov. Tamura padne a objaví sa nápis: „Február 

1945, filipínsky front.“ Týmto prostým konštatovaním, podobne ako 

v Remarqueovom románe Na západe nič nového, film končí.  

 

 
Obrázok 16 Tamura sa vzdáva. 

Ako je možné vidieť v tomto filme, Ičikawa si vybral príbeh jedného vojaka, 

aby na ňom ilustroval príbeh celej armády, resp. osud japonských vojakov na ostrove 

Leyte. Tamura v sebe zosobňuje všetko, čo tam vojakov postihlo. Je nakazený 

tuberkulózou, no nemá mu kto pomôcť. Nadriadení si ho prehadzujú medzi sebou. 

Povedali mu aby bojoval, ale nemá ani čím. Podobne ako ostatní vojaci, skončil ako 

chodiaca mátoha, ktorá sa snaží nájsť aspoň niečo, čo by sa dalo zjesť. A keď to už 

nepôjde, má použiť granát a celé to trápenie ukončiť. Napriek tomu všetkému si však 

Tamura zachová svoje princípy, a odmietne sa zúčastniť kanibalizmu. Ičikawa 

vytvoril vizuálne silné dielo, ktoré muselo japonských divákov v roku 1959 

minimálne zaskočiť.  
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2 Bitka o Okinawu – pútavá dramatizácia tragických bojov 

 

Film Bitka o Okinawu natočil roku 1971 režisér Okamoto Kihači. Pod 

scenárom sú podpísaní Kasahara Rjózo a Šindó Kaneto. Hlavné role stvárnili Nakadai 

Tacuja a Tanba Tecuró. Štyri roky predtým natočil Okamoto iný vojnový film, a to 

Najdlhší deň Japonska (野野野野野野野野 , Nihon no ičiban nagai hi, 1967) 

o udalostiach, ktoré sa odohrali v najvyšších japonských vojenských a vládnych 

kruhoch medzi zhodením atómových bômb a vyhlásením kapitulácie.  

Bitka o Okinawu je filmovou dramatizáciou bojov, ktoré sa odohrali na 

súostroví Rjúkjú, predovšetkým na ostrove Okinawa, medzi japonskými obrancami 

ostrovov a americkými inváznymi jednotkami. V podstate je to hraný dokument, resp. 

dokumentárna dráma, ako naznačujú aj úvodné titulky, kde sa divák dočíta, že tento 

film zobrazuje skutočné udalosti a postavy, avšak pre účely dramatizácie sú niektoré 

udalosti vymyslené.   

Tento film si však nevšíma iba samotné boje na Okinawe ako niečo vytrhnuté 

z kontextu, ale sleduje tieto udalosti v širších súvislostiach. Diváci spočiatku 

v skrátenej forme sledujú, ako sa postupne vyvíjala situácia na tichomorských 

bojiskách až po samotný útok na Okinawu. A takisto je vidieť nielen snahu 

samotných obrancov priamo na bojisku, ale aj rozhodnutia vyššieho velenia, ktoré do 

značnej miery ovplyvnili, ak nie determinovali, priebeh a výsledok bitky o Okinawu. 

Táto dramatizácia poslednej veľkej bitky vojny v Pacifiku podáva veľmi ucelený 

obraz o tom, ako táto bitka prebiehala.  

Úplný a doslovný názov filmu znie Nepokojná história éry Šówa – Bitka 

o Okinawu (野野野野野野 野野野野, Gekidó no šówaši Okinawa kessen) a je súčasťou 

dvojdielnej série filmov s titulom Nepokojná história éry Šówa. Tým druhým 

snímkom je Nepokojná história éry Šówa – Militaristi (野野野野野野 野野, Gekidó no 

šówaši Gunbacu, 1970), ktorú režíroval Horikawa Hiromiči a scenár takisto napísal 

Kasahara Rjózo. 

Úvodná čiernobiela sekvencia filmu podáva stručný výklad o situácii na 

bojiskách v Tichom oceáne. Originálne vojnové zábery priamo z bojísk sa striedajú 

s fotografiami a hlas rozprávača to všetko komentuje. Diváci sa dozvedia, že americké 

sily spustili útokom na Guadalcanal protiofenzívu a postupne zaberajú jednotlivé 

ostrovy a súostrovia, pričom sa neustále približujú k samotnému Japonsku. V závere 



 23 

tejto sekvencie zábery z bojov vystriedajú fotografie mŕtvych japonských vojakov 

a komentár o ich nemožnosti bojovať kvôli nedostatku zásob a rozšíreným chorobám. 

Takisto mapy ukazujú a vysvetľujú, ako japonské velenie plánovalo obranu Okinawy. 

Veliteľ obrany reční pred ostrovanmi o nutnosti spojiť všetky sily, no ďalší záber  

ukáže vystrašené tváre ľudí a komentár dodá, že sa v tej dobe na Okinawe nachádza 

len nepočetná skupinka vojakov. Táto dokumentárna sekvencia teda podáva jasný 

a stručný prehľad o stave vecí, dej filmu môže začať. 

Zobrazí sa názov filmu a film už ďalej pokračuje vo farbe. Divák sleduje 

zábery okinawských pláží a okinawskej prírody, hrá typická okinawská hudba. Tento 

hudobný doprovod podvedome odkazuje na geografickú polohu, a tým pádom aj na 

blízkosť frontu k samotným japonským ostrovom, a teda dôležitosť tejto operácie. 

Okinawská hudba sa do určitej miery líši od hudby japonskej, podobne ako mentalita 

Okinawčanov a Japoncov, a použitie tohto hudobného sprievodu má zrejme za účel aj 

poukázať na tieto rozdiely. Potvrdzuje to aj stále prítomný komentár. Po idylických 

záberoch prírody, ktoré zakončuje pohľad na ker deigo, symbol Okinawy, nasledujú 

zábery pochodujúcich japonských vojakov a slová komentátora o tom, že ostrovania 

doteraz nevideli takúto ukážku japonskej sily (Obr. 17).  

 

 
Obrázok 17 Japonskí vojaci prichádzajú na Okinawu. 

 

Od tejto chvíle sa už dej filmu odohráva chronologicky tak, ako sa odohrávali 

jednotlivé udalosti. Nasledujú scény vojenských príprav, budovanie opevnení a letísk 

Scenár nezabúda ani na také skutočnosti, ako bolo naverbovanie čerstvo 

absolvovaných študentov, ktorí mali pôsobiť predovšetkým ako spojky a mali 

vykonávať rôzne podporné činnosti. Takisto tu vystupujú mladé študentky, ktoré sa 

vo vojenských nemocniciach narýchlo zaúčali práci zdravotných sestier. Táto 

prípravná fáza sa odohráva pomerne rýchlo a obsahuje aj komické vsuvky ako 
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napríklad situáciu, kedy študenti, ktorí majú slúžiť ako spojky, sami blúdia v labyrinte 

podzemnej pevnosti.  

Veľmi dôležitou súčasťou filmu je poukázanie na rozpory medzi zámermi 

deklarovanými vyšším velením kdesi v Japonsku a skutočnými možnosťami obrancov 

ostrova priamo na bojisku. Striedajú sa scény, ktoré najprv ukazujú vyššie velenie ako 

sa na Okinawu rozhodne vyslať značné vojenské prostriedky a velitelia na Okinawe si 

podľa toho naplánujú ideálnu obranu, aby vzápätí situácia na fronte prinútila vyššie 

velenie presunúť väčšinu týchto oddielov na iné bojiská a velitelia na Okinawe opäť 

menia svoje plány (Obr. 18). To všetko je korunované zámermi učiniť z Okinawy 

leteckú základňu, pričom musia byť prácne budované letiskové dráhy, ale nie sú tam 

presunuté žiadne lietadlá.  

 

 
Obrázok 18 Dôstojníci plánujú obranu ostrova. 

 

Počas tejto prípravnej fázy má film rýchly spád, ktorý korešponduje 

s frenetickými prípravami obranných pozícií. Rýchly strih je tu a tam prerušovaný 

pomalšími scénami, kedy napr. velitelia pri šálke čaju premýšľajú o tom, ako to celé 

dopadne (Obr. 19). Takéto scény umne gradujú napätie pred začiatkom invázie. Tento 

spôsob montáže s rýchlym strihom a kratšími zábermi, v ktorých sa neustále niečo 

deje, je veľkou prednosťou filmu, a vďaka tomu vyše dvojhodinové dielo prakticky 

nemá slabšie miesta, čo je iste do určitej miery dané aj samotným námetom. Ako 

uvádza Furue Džun, „Rytmus u Okamota Kihačiho znamená nezameniteľný rytmus 

akcie.“9   

 

                                                 
9 KAWAMOTO, Saburó. Eiga kantoku besuto 101 Nihon hen. 2003. s. 48 
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Obrázok 19 Plány sa neustále menia.  

 

Po tom, čo americké jednotky spustia inváziu, už diváci sledujú prebiehajúce 

boje tak, ako sa odohrávali. Samozrejme tu režisér dodržiava určitú štruktúru, 

jednotlivé scény sú prepojené ústrednou dejovou linkou, ktorou je konanie 

a rozhodovanie “hlavných postáv“ tohto filmu, veliteľov obrany ostrova. 

Generálplukovník Šimizu bol poverený veliť obrane ostrova, no ako v jednej scéne 

sám podotkne, generálmajor Čó (Tanba Tecuró) a plukovník Jahara (Nakadai Tacuja) 

sú omnoho lepší taktici než on, a tak velenie operácií prenecháva im. Títo dvaja 

velitelia sú vykreslení ako rozvážni, skúsení a schopní vojaci, ktorí zachovávajú 

chladnú hlavu a vedia, čo ich čaká. Sú v podstate protikladom ich nadriadených 

veliteľov zatvorených v kancelárii niekde v Japonsku. Čó i Jahara sa snažia z toho 

mála, čo majú k dispozícii, vyťažiť čo najviac a ani jeden z nich nemá problém 

otvorene vyjadriť, čo si myslí o rozhodnutiach ich nadriadených. Existujú však medzi 

nimi i rozdiely. Čó je trochu horkokrvnejší a náchylnejší k útočnej taktike, zatiaľ čo 

Jahara vždy zachováva kľud a je zástancom obrannej taktiky, ktorá je v podstate kvôli 

prostriedkom, ktoré majú k dispozícii, jedinou rozumnou alternatívou. Napriek týmto 

zdanlivým nezhodám v charaktere tieto dve postavy počas celého filmu bez 

problémov konštruktívne spolupracujú (Obr. 20). Bolo by zaujímavé zistiť, či toto 

vykreslenie týchto dvoch dôstojníkov zodpovedá skutočnosti, alebo sú idealizovaní za 

politickým účelom a majú zvýrazniť neschopnosť a obmedzenosť vyššieho velenia 

v Japonsku, ktoré prikazovalo útočiť do posledného muža, no pritom obrancom nijako 

nepomohlo.  

Títo dvaja velitelia teda postupne hodnotia situáciu a rozhodujú o ďalších 

krokoch obrany, ktorých priebeh potom následne divák sleduje. Jednotlivé boje sú 

často mini príbehom jednotlivcov. Jedna zo scén ukazuje študenta, ktorý ako 
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Okinawčan odhodlaný brániť svoju domovinu nesie na chrbte prenosnú bombu, ktorú 

následne hodí pod americký tank a zničí ho (Obr. 21).  

 

 
Obrázok 20 Čó (vľavo) a Jahara 

 

Obrázok 21 Zničený americký tank.  

 

V inej scéne zase divák sleduje dvoch kamarátov, ktorí postupne odchádzajú 

do bitky a želajú si veľa šťastia. Do bojových scén je zapojené veľké množstvo 

komparzistov, a to i na strane amerických vojakov (Obr. 22). Nešetrilo sa ani na 

efektoch ako sú výbuchy delostreleckých granátov, leteckých púm a podobne. 

Dokumentárnosť, a tým pádom i vierohodnosť filmu, je posilnená i v dvoch prípadoch, 

kedy divák na plátne sleduje dokonca technické nákresy špeciálnych miniponoriek, 

tzv. “modrých žiab“, alebo špeciálnych japonských rakiet zem-zem spolu s výkladom 

komentátora o týchto zbraniach. 

 
Obrázok 22 Tuhé boje.   
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Film si detailne všíma i tragédiu civilného obyvateľstva počas tejto bitky. 

Niekoľkokrát sa objaví scéna, kde japonskí vojaci nedovolia civilistom vstup do 

pevnosti a títo ostrovania, ovplyvnení propagandou, sa potom po celých rodinách 

odpaľujú granátmi. Tí, ktorí prežijú, sa dorazia palicami alebo si podrežú hrdlo 

britvou (Obr. 23). V záverečnej časti filmu, po sekvencii, v ktorej domáci muži a ženy 

bojujú po boku japonských vojakov v podzemných chodbách pevnosti, jeden 

z generálov spisuje zápis o odvahe a odhodlaní obyvateľov tejto prefektúry a žiada 

pre nich v budúcnosti zvláštnu pozornosť. 

 

 

Obrázok 23 Žena, ktorú nezabil granát, svoj život ukončí britvou. 

 

Režisér však do tohto epického diela vsunul i jeden zaujímavý, dalo by sa 

povedať lyrický, prvok, a tým je postava malého okinawského dievčatka. Toto 

dievčatko sa náhodne objavuje vo viacerých záberoch. Prvýkrát ho vidieť v zábere 

bombardovaním zničeného hlavného mesta Naha. Dievčatko sa vyhrabe spod trosiek 

zničeného domu, chvíľu sa díva na skrvavenú ruku svojej matky, ktorá vytŕča spod 

rozvalín, a potom odchádza preč. Po scéne, v ktorej sa celé rodiny odpaľujú granátmi, 

toto dievčatko prichádza po ceste k miestu tejto tragédie. Vezme do ruky jeden granát, 

chvíľu sa naň díva, vzápätí ho odhodí preč a odíde (Obr. 24).  

 

 

Obrázok 24 Dievčatko a granát, ktorý vzápätí zahodí. 
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Počas prebiehajúcich bojov sa skupinka japonských vojakov pod paľbou 

ukryje v starej hrobke. Jednému z nich zrazu ktosi zaklope na prilbu a vojak zistí, že 

to nie je nik iný, než toto malé dievčatko, ktoré sa tam skrylo pred vojnou. Dievčatko 

je symbolom života tohto ostrova a života vôbec. Pohybuje sa po ostrove medzi všade 

prítomnou smrťou, no odmietne granát a pred bojom sa ukryje do bezpečia. Na konci 

filmu sa diváci dozvedia, že dievčatko túto hrôzu prežije a je tak symbolom nového 

života, ktorý tu bude pokračovať, až táto vojna skončí.  

Počas bojov sa niekoľkokrát zmení postava, resp. hlas rozprávača. Letecké 

zábery bojovej lode Jamato a jej sprievodných plavidiel (Obr. 25), ktoré sa blížia 

k Okinawe, komentuje mladý rozprávač, pozorovateľ priamo na lodi Jamato. Vzlet 

pilotov kamikadze zase komentuje mladý pilot. V rozprávaní týchto mladých vojakov 

sa mieša odhodlanie zomrieť za cisára s pocitom, že to nestačí a je treba hľadať čosi 

viac. 

 

 
Obrázok 25 Bojová loď Jamato pláva na pomoc Okinawe.  

 

Priebeh a výsledok bojov na Okinawe sú divákovi známe. Film ukazuje 

postupné ubúdanie japonských síl, až dôjde na seppuku veliacich dôstojníkov (Obr. 

26). Jediný z “hlavných protagonistov“, ktorý boje prežije, je plukovník Jahara. 

V civilnom oblečení sa dostane na pláž a tam je zajatý americkými vojakmi.  

 

 
Obrázok 26 Velitelia páchajú seppuku.  
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Záverečné zábery sú svojou formou podobné záberom zo začiatku filmu. Opäť 

je vidieť okinawské pláže, opäť hrá okinawská hudba. Je tu však jeden podstatný 

rozdiel. Zábery ukazujú okinawské pláže posiate mŕtvymi civilistami a vojakmi. (Obr. 

27) Pomedzi mŕtvoly sa prechádza vyššie spomínané dievčatko, ktoré vezme fľašu 

s vodou a napije sa. Týmto záberom film končí. 

 

 
Obrázok 27 Je dobojované.  

 

Režisérovi Okamotovi sa podarilo vďaka dobrému scenáru a udržaniu 

pomerne svižného strihu vytvoriť pútavú dramatizáciu skutočných udalostí. To je 

určite veľmi dôležité práve pri spracovaní takejto témy, s ktorou je divák oboznámený 

už pred zhliadnutím filmu, a v podstate očakáva, ako sa podarilo sfilmovať jednotlivé 

známe fakty. Vo filme nie sú prítomné žiadne prehnané sentimenty, ktorým je tento 

žáner náchylný podliehať, ani žiadne evidentné politické zámery. Film Bitka 

o Okinawu je dielo vyvážené ako obsahovo, tak i formálne. 
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3 Pod vlajúcou vojnovou zástavou –  

politicky konfliktné dielo 

 

Film Pod vlajúcou vojnovou zástavou natočil roku 1972 režisér Fukasaku 

Kindži. Scenár napísali Šindó Kaneto, Osada Norio a samotný režisér podľa knihy 

Júkiho Masaharua. Hlavnú protagonistku filmu stvárnila Hidari Sačiko a jej manžela 

hrá Tanba Tecuró. Skúsenosti s vojnovou tematikou nabral Fukasaku už v roku 1970, 

kedy sa, namiesto Kurosawu Akiru, ako jeden z režisérov podieľal na americko-

japonskej koprodukcii Tora! Tora! Tora! a mal na starosti réžiu bojových scén v 

“japonskej časti“ snímku.      

Pod vlajúcou vojnovou zástavou je film so silnými politickými implikáciami. 

Je to film o vine a treste. Fukasaku ukazuje, akú cenu musia obyčajní ľudia platiť za 

ideály, rozhodnutia a chyby mocných. Film má vlastne dve dejové linky. V tej prvej, 

súčasnej, divák sleduje vdovu po padlom vojakovi, ktorá neúspešne bojuje s mocou 

byrokracie moderného Japonska, v tej druhej, vojnovej, sleduje jej manžela, ktorý 

neúspešne bojoval s mocou japonského militarizmu. Na prvý pohľad dva kvalitatívne 

odlišné problémy, no ako poukazuje Fukasaku, sú to len dve rôzne formy tej istej 

podstaty, ktorá ostala nezmenená. Fukasaku sa však neuspokojuje len s takýmto 

všeobecným tvrdením, ale veľmi konkrétne menuje, resp. ukazuje, kto a za čo je 

zodpovedný. Práve v tejto otvorenej priamočiarosti spočívajú kvality tohto filmu, 

ktorý Fukasaku musel natočiť nezávisle v spolupráci s nezávislou produkčnou 

spoločnosťou Šinsei Eigaša (野野野野野), pretože ani jedno veľké štúdio tej doby sa na 

takomto chúlostivom projekte údajne nechcelo zúčastniť.10 

Fukasaku Kindži je známy predovšetkým ako režisér tzv. jakuzáckych filmov, 

ktorých hlavnými hrdinami sú sebazničujúci gangstri vlastnými metódami bojujúci 

proti pokryteckej japonskej spoločnosti. Ako však uvidíme, i v tomto filme Fukasaku 

zobrazuje veľmi podobné problémy, akurát si na to zvolil iný žáner.  

„[...] Fukasaku rozhodne nepodporoval spôsob, akým Japonsko pristúpilo k 

svojej rekonštrukcii v povojnových rokoch. Jeho filmy otvorene kritizovali oficiálnu 

vládnu politiku rekonštrukcie, keďže režisér cítil, že táto politika na jednej strane 

príliš mnohých ľudí ponechala vlastnému osudu a na druhej strane brzdila, 

až nakoniec utlmila, energiu a slobodu, ktorú vypustila [atómová] bomba. Samotný 

                                                 
10 MES, Tom, SHARP, Jasper. The Midnight Eye Guide to new Japanese film. 2005. s. 55  
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Fukasaku Kindži si živo uvedomoval rozchod so starými hodnotami. Počas 

posledných vojnových rokov bol nasadený v továrni na muníciu, aby pomáhal 

vojnovému úsiliu. Továreň sa stala cieľom amerických náletov a Fukasaku povedal, 

že dokázal prežiť iba vďaka tomu, že sa ukryl pod mŕtvymi telami jeho kamarátov 

a spolupracovníkov. Starý systém, kvôli ktorému pochoval svojich kamarátov, 

mnohých teenagerov ako bol on sám, naňho očividne nespravil veľmi dobrý dojem.“11 

Film Pod vlajúcou vojnovou zástavou je prepojením všetkých týchto myšlienok. 

Z formálneho hľadiska tohto diela je veľmi zaujímavé prepojenie farebných 

a čiernobielych záberov. Vo farebných záberoch súčasnosti prebieha zápas vdovy 

Sakie Togašiovej s modernou japonskou byrokraciou a v čiernobielych záberoch 

minulosti zase prebieha zápas jej manžela, seržanta Togašiho, počas posledných dní 

druhej svetovej vojny. Udalosťou, ktorá svojimi dôsledkami nakoniec vedie až 

k poprave seržanta Togašiho, je poprava zajatého amerického pilota. Scéna tejto 

popravy je spočiatku snímaná čiernobielo, no v momente, kedy japonský dôstojník 

sekne mečom, prechádza čiernobiely záber do farby a prepája tak vlastne minulosť 

s prítomnosťou, minulé hriechy s prítomnými následkami. Je potrebné spomenúť 

i často prítomné diagonálne naklonenie záberu, ktoré Fukasaku vo svojich filmoch 

požíval veľmi často. Tieto zábery vyjadrujú excitované, často nepríjemné, pocity 

hrdinu a nie je tomu inak ani v tomto filme.  

Film sa začína zobrazením titulku výňatku z cisárskeho výnosu vojakom, kde 

sa uvádza, že japonská armáda vždy podlieha rozkazom cisára. Fukasaku už v tomto 

prvom “zábere“ naznačuje, kto nesie zodpovednosť za vojnové tragédie. Nasleduje 

sekvencia čiernobielych fotografií slávnostne nastúpených a pochodujúcich 

japonských vojakov a davov mávajúcich malými japonskými vlajkami. Je vidieť 

bombardované mesto a radujúcich sa vojakov, očividne prevolávajúcich „Nech žije 

Jeho Cisárska Výsosť!!!“ Nad nimi sa trepoce vojnová zástava. A vzápätí ešte 

posledný záber, no značne odlišný. Zástup pochodujúcich ľudí nesúcich popol 

mŕtvych vojakov. Fukasaku v skratke vyjadril dve tváre vojny. 

Ďalšia scéna je vlastne dokumentárnym záberom zo spomienkového dňa na 

padlých vojakov. Zobrazujú sa zábery slávnostného zhromaždenia, kde cisár spolu 

s cisárovnou kladú kvetiny a modlia sa za mier a za padlých vojakov (Obr. 28). Hneď 

na to sa ale objaví titulok, ktorý informuje, že ešte i dnes (1972) je medzi troma 

                                                 
11 MES, Tom, SHARP, Jasper. The Midnight Eye Guide to new Japanese film. 2005. s. 42 
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miliónmi padlých mnoho vojakov, ktorým je upierané právo byť medzi týmito 

hrdinami. Nasledujúca fotografia seržanta Togašiho napovie, koho tým má Fukasaku 

na mysli. Titulky prezradia, že Togaši bol popravený za dezerciu. Ako sa však divák 

dozvie v závere filmu, nebola to pravda.        

 

  
Obrázok 28 Cisársky pár obetuje chryzantémy za padlých vojakov. 

 

Nasleduje scéna na ministerstve sociálnych vecí, kam pani Togašiová 

prichádza, tak ako každý rok už od roku 1952, podať žiadosť o uznanie nároku na 

príspevok pre pozostalých po padlých vo vojne. Úradník si listuje v jej žiadostiach 

a na každej žiadosti sa vyníma pečiatka o zamietnutí. Úradník poznamená, že je na 

tom oddelení nový, a preto ešte nie je oboznámený s jej prípadom. Kamera sleduje 

tvár pani Togašiovej a počujeme jej vnútorný hlas, ktorý sa pýta, či bude znovu 

musieť rozprávať to isté (Obr. 29).  

 

 
Obrázok 29 Pani Togašiová.  

 

Boj s byrokraciou pokračuje. Jej žiadosť je každý rok zamietnutá, pretože 

seržant Togaši bol podľa vojenských záznamov popravený za dezerciu, a tým pádom 

nespĺňa podmienku na vyplácanie príspevku. Pani Togašiová však trvá na tom, že 

tieto záznamy nie sú vierohodné a neexistuje žiadny dôkaz o vojenskom súde, či 
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rozsudku. Ako však dodáva, nejde jej o tie peniaze, ale chce sa dozvedieť pravdu 

o tom, ako jej manžel zahynul. Na tejto jej snahe zistiť pravdu je postavený dejový 

základ filmu. Zatiaľ čo úradník vysvetľuje prečo jej nemôže vyhovieť, sleduje divák 

retrospektívu komentovanú pani Togašiovou. Táto retrospektíva má diváka bližšie 

zoznámiť s pani Togašiovou. Vidíme manželov Togašiových v intímnom prostredí ich 

spálne a z rozhovoru vyplýva, že ona je tehotná a on dostal povolávací rozkaz. Po 

skončení vojny prichádza oznámenie o manželovej smrti, chýba však dátum a príčina 

je zmenená z „Padol v boji“ na „Skonal“ a tým pádom nemá pani Togašiová nárok na 

príspevok. Dej sa elipsou posunie a pár rokov ďalej a pani Togašiová vychováva 

dcéru a pri tom pracuje, aby ich uživila. Znovu posun a dcéra sa vydáva, pani 

Togašiová sa stáva starou mamou. Táto retrospektíva pani Togašiovú charakterizuje 

ako odhodlanú ženu, ktorá nepodľahne nepriaznivým okolnostiam. Až do tej miery, 

že i samotní dedinčania ju začínajú ohovárať, že jej ide iba o peniaze. Obraz sa vracia 

do kancelárie ministerstva a po tom, čo sa pani Togašiová rozplače, si jeden 

z úradníkov spomenie, že štyria bývalí vojaci z jednotky seržanta Togašiho vlastne 

neodpovedali na dotazník, ktorý im v tejto veci zaslali a pani Togašiová by mohla 

niečo skúsiť zistiť osobne u týchto vojakov.  

Pani Togašiová sa rozhodne navštíviť týchto mužov a zistiť, ako to skutočne 

bolo s jej manželom. Od tejto chvíle sa dej posúva podobne ako vo filme Rašómon od 

Kurosawu Akiru, resp. v poviedke V húštine od Akutagawu Rjúnosukeho. Pani 

Togašiová navštevuje jednotlivých spolubojovníkov svojho manžela a každý z nich 

podáva svoju vlastnú verziu toho, čo sa stalo počas posledných dní vojny na Novej 

Guiney. Každý z príbehov sa však značne líši od tých ostatných, a tak sa pani 

Togašiová k pravde dostáva strastiplnou cestou. Jednotliví svedkovia si totiž často 

protirečia a každý z nich má svoje dôvody, prečo nepovedať pravdu, alebo úplnú 

pravdu.  

Prvý z nich, bývalý vojak Teradžima, žije na skládke na periférii Tokia. 

Úvodná scéna ho ukazuje, ako kŕmi prasatá a ako sa s vystrašeným, podozrievavým 

pohľadom pozerá na pani Togašiovú, ktorá za ním prišla (Obr. 30). Očividne ho už 

dlho nikto nenavštívil, ak vôbec niekto niekedy. Teradžima tvrdí, že z ministerstva mu 

nič neprišlo. Ak by mu bolo niečo prišlo, tak by predsa hneď zaslal odpoveď. Príbeh, 

ktorý rozpráva, je sčasti spracovaný ako dokument. Fotografie a mapy zobrazujú 

japonský vojenský konvoj, ktorý preváža posily na Novú Guineu. Konvoj je však 

napadnutý americkými a austrálskymi lietadlami a potopený. Titulky ukazujú presné 
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údaje o počte, druhu a tonáži potopených lodí a o počte zabitých vojakov. 800 

vojakov, ktorí prežili, sa snaží v džungli nájsť zbytky japonských síl na ostrove. 

V tejto chvíli už kamera sleduje pochod vojakov džungľou, kde dôjde ku konfliktu 

medzi seržantom Togašim a jeho nadriadeným dôstojníkom (Obr. 31). Togaši pôsobí 

ako skúsený veterán a zachováva chladnú hlavu pod paľbou, odmieta poslať svojich 

mužov priamo na mušku Američanom. Dôstojník sa mu za to vyhráža vojenským 

súdom, zavelí do útoku a hneď na to ho americká dávka zo samopalu zabije. 

Teradžima pani Togašiovej povie, že vďaka tomuto rozhodnutiu jej manžela nebol 

nikto z jednotky ranený. Po tom, čo titulky a fotografie prezradia, že japonské 

jednotky v oblasti boli porazené, film ukáže ich zvyšky, ktoré sa ukryli v horách.  

 

 
Obrázok 30 Bývalý vojak Teradžima.  

 

 

Obrázok 31 Seržant Togaši (za ním vojak Teradžima). 

 

Teradžima ochorel, nedokázal sa sám hýbať a to preňho znamenalo povinnú 

samovraždu. Seržant Togaši mu však pomohol utiecť a tak sa Teradžima zachránil. 

Ako Teradžima tvrdí pani Togašiovej, jej manžel čestne padol v boji. Teradžima ale 

nevidel, ako Togaši padol, a tak to nemôže dosvedčiť. Pani Togašiová ho prehovára, 

aby úradníkom povedal aspoň to, čo povedal jej teraz, no Teradžima odmieta kontakt 

s okolitým svetom. Nedokáže sa zaradiť do modernej spoločnosti, ktorá ho vytesnila 

až na túto skládku a ako povie pani Togašiovej, urobil by čokoľvek, aby splatil dlh 
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seržantovi Togašimu, len návštevu úradov nech po ňom nežiada. Ako podotkne 

Teradžima, skládka, na ktorej sa práve nachádzajú, je na mape oficiálne Tokio. 

Teradžima tam žije už desať rokov. Nemá žiadne občianske práva a za celý ten čas 

v meste nebol, pretože nemal na to dôvod. Bojí sa ľudí. Jediné, na čom vojak 

Teradžima trvá, je fakt, že seržant Togaši zomrel pri útoku na nepriateľa. Ale bolo to 

skutočne tak? 

Ďalším bývalým vojakom z manželovej jednotky, s ktorým sa pani Togašiová 

stretne, je desiatnik Akiba. Akiba sa v súčasnosti živí ako komediálny herec-zabávač 

v menšom divadle. Jeho dnešný život charakterizuje komické vystúpenie na javisku, 

pričom Fukasaku do toho malého dramatického diela ironicky vložil tie isté 

implikácie, na ktoré poukazuje celým filmom. Akiba totiž na javisku stvárňuje 

japonského vojaka v opotrebovanej, otrhanej uniforme, ktorý trvá na tom, že 

Japonsko vojnu vyhralo. Publikum sa na tom nesmierne zabáva. Akibov kolega na 

javisku sa ho opýta, kde bol a čo robil posledných 26 rokov, keď je úplne mimo. 

A vzápätí aj sám odpovedá, že to Akiba má určite z toho, ako vo vojne na ostrovoch 

kdesi v južnom Pacifiku strieľal puškou na lietadlá ako úplný idiot. Po tejto poznámke 

publikum vojaka opäť vysmeje. Vojak, ktorý mal kedysi nasadiť svoj život v boji za 

svoju vlasť, je dnes iba terčom posmechu v tej istej vlasti, ktorá ho už nepotrebuje. 

Akiba pani Togašiovej vyrozpráva príbeh o tom, že jej manžel asi ťažko 

mohol padnúť v boji pri útoku na nepriateľa, pretože v tej dobe sa už nikto na nič také 

nezmohol. Vojaci sa rozpŕchli do džungle a jediné, čo ich zaujímalo, bola snaha 

získať nejakú obživu. Ako vraví, pokiaľ šlo o potravu, bol každý vojak nepriateľom 

toho druhého. Tieto jeho slová sprevádza scéna, v ktorej jeden vojak vyhrabe potkana 

a ostatní vojaci sa naňho okamžite vrhnú a chcú mu toho potkana vytrhnúť z úst (Obr. 

32).  

 

 
Obrázok 32 Zápas o potkana. 
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Ako Akiba ďalej uvádza, pred koncom vojny došlo k jednému incidentu, pri 

ktorom sa skupina vojakov pokúsila inej skupine vojakov ukradnúť zemiaky priamo 

z poľa. Vojaci niekoľkých zlodejov zastrelili a jedným z tých zastrelených bol 

i seržant. Akiba si však nespomína, či to bol seržant Togaši. Jediné, na čo si 

s určitosťou spomína je to, že to bol jediný takýto prípad, kde sa vyskytol nejaký 

seržant. Akiba sa po celý čas rozhovoru pripravuje na ďalšie vystúpenie a preto si tvár 

líči na bielo. V závere ich rozhovoru sa tento nalíčený herec zahľadí do zrkadla 

a skonštatuje, zodpovedajúc nalíčenej tvári postavy, ktorú bude hrať, že jeho život sa 

v skutočnosti skončil tam kdesi na frontovej línii (Obr. 33). 

 

 
Obrázok 33 Bývalý desiatnik Akiba. 

 

Pani Togašiová sa teda zatiaľ pravdu nedozvedela, resp. nevie, ktorá verzia je 

pravdivá. V nasledujúcej scéne je už opäť doma spolu s dcérou, jej manželom a ich 

dieťaťom. Pani Togašiová v zamyslení sedí sklonená pred fotografiou manžela, až sa 

rozhodne, že zajtra znovu pôjde do Tokia a možno tam i prenocuje. Jej dcéra ju 

odhovára a dodáva, že to jej mama mala už nechať tak, keď si vypočula tú 

“hrdinskú“ verziu o smrti pri útoku. Pani Togašiová však na to odvetí, že ona vie 

najlepšie, čo treba urobiť, aby jej manžel mohol odpočívať v pokoji. Tento rozpor 

v ich pohľade na vec Fukasaku posilňuje i kompozíciou záberu. Matka je bližšie pri 

kamere, jej dcéra s rodinou v pozadí, ale zároveň je zaostrená celá hĺbka poľa. Dva 

názory, dve generácie, v podstate dva svety sú takto oddelené i fyzicky, i keď 

samozrejme len vzájomnou vzdialenosťou vrámci jednej miestnosti. Na jednej strane 

mladá generácia, ktorá vychováva dieťa a musí žiť pre prítomnosť a budúcnosť a na 

strane druhej matka, ktorá musí zistiť pravdu o minulosti, aby jej manžel mohol 

odpočívať v pokoji (Obr. 34).  

Tretím vojakom, ktorého pani Togašiová navštívi, je bývalý seržant vojenskej 

polície Oči. Oči je v súčasnosti starý slepý muž, ktorý spolu so svojou ženou žije 
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v malom domčeku uprostred bytovkovej džungle Tokia (Obr. 35). Z jeho rozprávania 

sa diváci dozvedia, že na konci vojny ho zajali austrálske jednotky a bol podozrivý zo 

spáchania vojnových zločinov, ale nejako sa z toho vysekal. Po vojne ho zase už 

v Japonsku kvôli vojnovým zločinom vyšetrovali Američania. Ako tvrdí, to všetko 

mu podlomilo jeho psychické zdravie, podľahol alkoholu a tzv. “bomba“, povojnové 

podpultové sake, mu nakoniec úplne zničilo zrak.  

 

 
Obrázok 34 Matka (vpredu) a jej dcéra s rodinou (vzadu). 

 

 

Obrázok 35 Bývalý vojenský policajt Oči.  

 

Ani Oči si nespomína presne na seržanta Togašiho, no spomína si na jeden 

incident, v ktorom určite figuroval seržant. Nasleduje sekvencia, v ktorej seržant 

jedného dňa priniesol hladujúcim vojakom, ktorí hliadkovali na pláži, ešus plný mäsa 

s tvrdením, že sa jedná o mäso z divej svine a že ho vymení za soľ. Hladní vojaci to 

veľmi neskúmali a mäso si ihneď opiekli a zjedli. Jeden z vojakov bol ale zvedavý 

a sledoval seržanta do jeho úkrytu. Tohto vojaka už nikdy viac nikto nevidel. Po istom 

čase sa seržant objavil znovu a opäť priniesol ešus plný mäsa, tentokrát už ale bolo 

pokazené a liezli po ňom červy. Seržanta zatkla vojenská polícia a rýchlo sa priznal, 

že spolu s kamarátom ušli do džungle, kde sa pohádali kvôli zemiakom. Preto seržant 

svojho kamaráta zabil a zjedol. Mäso v druhom ešuse pochádzalo z vojaka, ktorý ho 

sledoval (Obr. 36). Za to bol popravený. Oči ešte dodá, že on sám nebol v popravčej 
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čate a že seržant mal pri sebe fotografiu mladej ženy s dieťaťom. Presne takú 

fotografiu pani Togašiová poslala svojmu mužovi na front. Oči však poznamená, že 

keď v tej dobe cítil zápach zo spopolňovaných vojakov, aj on pociťoval vlastný hlad, 

takže sa od toho seržanta nijako nelíšil. Vojaci v tej vojne pocítili tie najhoršie stránky 

ľudskosti. Rozhovor Očiho s pani Togašiovou je prerušovaný manželkou Očiho, 

o ktorej Oči prezradí, že ho podvádza. V poslednej dobe už Oči kvôli tomu ani 

nenachádza zmysel života. V podstate mu už nič neostalo. Je to len ďalší vojak, ktorý 

kvôli vojne trpí až doteraz, podobne ako množstvo ďalších ľudí. 

Po tom, ako pani Togašiová odíde od Očiho, najprv nasleduje scéna, kde 

zúfalá padne na zem, no hneď sa postaví a vraví si, že to nemôže byť pravda a že jej 

manžel by niečo také nespáchal. V tejto scéne Fukasaku diagonálne nakláňa kameru 

z jednej strany na druhú, čo je pre jeho štýl typické (Obr. 37).  

 

 
Obrázok 36 Vojak porciuje mŕtveho spolubojovníka.  

 

 

Obrázok 37 Pani Togašiová nechce veriť zlým správam.  

 

Štvrtým vojakom, ktorého pani Togašiová navštívi, je bývalý podplukovník 

Óhaši, ktorý v súčasnosti pracuje ako učiteľ na strednej škole. V tejto postave 

Fukasaku najvýraznejšie deklaruje svoje postoje. V prvom zábere je ho vidieť, ako 

študentom vysvetľuje obsah japonskej klasickej básne, keď v tom ho preruší 
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ohlušujúci rachot tryskových motorov lietadla, ktoré pristáva na neďalekom letisku 

a Óhaši musí čakať, kým lietadlo utíchne. Tieto lietadlá však ponad školu lietajú 

prakticky neustále, ekonomický rozvoj Japonska si to vyžaduje. Rozhovor Óhašiho 

s pani Togašiovou sa odohráva na streche školy, odkiaľ pozorujú študentov, ktorí sa 

dole na školských ihriskách bezstarostne venujú rôznym športom.  

Óhaši pozoruje bezstarostnú mládež a rozpráva pani Togašiovej o svojich 

pocitoch po návrate do vlasti. Jediné, nad čím vtedy uvažoval bola otázka o tom, aký 

zmysel mala ich mladosť. Dospel k záveru, že obete, ktoré priniesol on a jeho 

kamaráti, mali byť základom nového, mierumilovného Japonska. A jeho úlohou ako 

učiteľa bolo hovoriť mladým ľuďom, ktorí o vojne nič nevedeli, aká strašná 

skúsenosť to bola.  

Nasledujú opäť dokumentárne fotografie a zábery. Titulky hovoria 

o znovuvyzbrojovaní Japonska. Objaví sa Mišima Jukio a jeho nastúpená súkromná 

armáda, občianske protesty proti predĺženiu platnosti japonsko-americkej 

bezpečnostnej zmluvy a negatívny záber pochodujúcich (súčasných) japonských 

vojakov. Tento záber sa z negatívu mení na pozitív, vojna a zbrane sa znovu stávajú 

skutočnosťou. A hneď na to detail učiteľovej tváre, ktorý kladie rétorickú otázku: 

„Toto je to, o čo sa Japonsko má snažiť?“ (Obr. 38) Óhaši pozoruje študentov, ktorí 

na budove školy rozvinuli protiamerické transparenty a dodáva, že už je unavený a už 

nestíha držať krok s týmto všetkým, čo sa deje okolo. 

 

 
Obrázok 38 Učiteľ Óhaši.  

 

Pokiaľ ide o záležitosť seržanta Togašiho, Óhaši tvrdí, že ministerstvu 

odpoveď zaslal, no určite to nik poriadne nečítal. Nik tam totiž nemá odvahu prevziať 

zodpovednosť. Óhaši je rozhorčený nad tým, že i 26 rokov po vojne stále skúmajú, či 

niekto dezertoval alebo nie. Ako tvrdí, pokiaľ panujú nejasnosti, mali by rozhodnúť 

v prospech žiadateľa. Japonské úrady riešia takéto malichernosti, zatiaľ čo človek, 
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ktorý bol väznený ako vojnový zločinec triedy A, sa stal ministerským predsedom. 

Tak ako počas vojny, tak i v súčasnosti obyčajní ľudia zdola doplácajú na tých hore. 

A všetci, ktorí zomreli počas vojny, nech už padli v boji, spáchali samovraždu, boli 

popravení alebo umreli od hladu, všetci sú rovnakými obeťami vojny. Nik ich nemôže 

rozdeľovať alebo diskriminovať. Pri týchto slovách sleduje divák fotografie mŕtvych 

japonských vojakov.   

Po týchto slovách učiteľ rozpovie pani Togašiovej, ako zomrel jej manžel. 

Ako tvrdí, seržant Togaši bol skutočne popravený, nie však za dezerciu, ale za zabitie 

nadriadeného dôstojníka. Ešte počas vojny zajala jednotka, v ktorej slúžil i Togaši, 

havarovaného amerického pilota. Veliteľ major Senda dal pilota okamžite popraviť. 

Istý podplukovník Gótó sa dobrovoľne prihlásil, že pilota zotne, avšak ani na 

niekoľkokrát sa mu pilota nepodarilo usmrtiť, a tak ho museli rýchlo doraziť guľkou 

(Obr. 39).  

 

 
Obrázok 39 Poprava amerického pilota.  

 

Gótó sa po tomto incidente stal veľmi hysterickým a zbytočne týral vojakov. 

Ako uvádza učiteľ, piati vojaci sa tajne dohodli, že takto to nemôže ďalej pokračovať 

a Gótóa v noci tajne zavraždili. Keď po oznámení o skončení vojny vojaci povyliezali 

z džungle, major Senda, ktorý nariadil popravu amerického pilota, dostal strach, že sa 

o tom zločine niekto dozvie. Vyšetroval týchto piatich vojakov, ktorí ako jediní prežili 

podplukovníka Gótóa a dal ich všetkých popraviť. Jedným z týchto popravených bol 

i seržant Togaši. Nasleduje záber popravy na pláži, kde nastúpená popravčia čata 

zastrelí odsúdených (Obr. 40). Bez vojenského tribunálu a už po vojne.  

Učiteľ ešte dodá, že pred popravou major Senda údajne odsúdeným povedal, 

že za 30 rokov Japonsko povstane z popola a pomstí sa Amerike i Británii. Ale takých 

zradcov ako oni už nie je potreba. Fotografia kričiaceho majora Sendu výstižne 

charakterizuje tohto človeka, za ktorým sa pani Togašiová následne rozhodne vybrať. 
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Obrázok 40 Poprava na pláži. 

 

Film pokračuje zábermi postaršieho pána Sendu, ktorý sa vybral na 

prechádzku so svojou vnučkou a učiteľove slová hovoria, že Senda sa ako vojnový 

zločinec vyhol súdu a po návrate do Japonska bol členom správnej rady Organizácie 

pre rozvoj juhovýchodnej Ázie. V súčasnosti si už užíva dôchodok a údajne píše 

knihu pamätí o vojnových zážitkoch na Novej Guiney. Učiteľ ho raz náhodou stretol, 

no Senda naňho nijako nereagoval, zrejme už na všetko zabudol. Učiteľ cítil takú 

zlobu, že by Sendu rovno zabil, no nakoniec to nedokázal.  

Rozhovor pani Togašiovej so Sendom sa odohráva na lavičke uprostred parku, 

v pokojnom prostredí, v rozpore s udalosťami, o ktorých sa pani Togašiová chce 

zhovárať (Obr. 41). Senda jej potvrdí, že skutočne došlo k poprave, ale na základe 

vojenského súdu a riadneho rozsudku. Ako tvrdí, odsúdení boli popravení za vraždu 

nadriadeného dôstojníka a kolektívnu dezerciu. Keď pani Togašiová namieta, že 

o tom neexistuje žiadny dôkaz a na lístku, ktorý jej doručili, je napísané iba 

„Dezercia“, Senda oponuje, že to je zrejme nejaká úradnícka chyba vo vojnovom 

zhone a dnes už sa k tomu aj tak nik nedopátra. Preto treba veriť vojenským 

záznamom, o ktorých pani Togašiová tvrdí, že nie sú vierohodné. 

 

 

Obrázok 41 Bývalý major Senda.  
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Senda hneď dodá, že on sa na tom súde priamo neúčastnil a i dnes verí, že ten 

rozsudok bol správny. Ako uvádza, vojaci boli v tej dobe v šoku a takéto súdy 

a popravy boli nevyhnuté pre zachovanie poriadku a cti. Seržant Togaši zabil, a preto 

bol odsúdený. Tak je tomu i v dnešnej demokracii. Keď mu pani Togašiová oponuje, 

že i on predsa zabíjal, možno nie osobne, ale vydával také príkazy, tak ako aj cisár, 

Senda okamžite odvetí, že to sa nesmie zamieňať. Vojnu viedlo predsa Japonsko ako 

celok. A potom nasleduje poučenie o tom, že je potrebné zabudnúť a ísť ďalej. Z úst 

práve tejto postavy, ktorá o nič neprišla, toto poučenie vyznieva veľmi pokrytecky. 

Senda ešte dodá, že toho amerického pilota popravil Gótó z vlastnej iniciatívy a on 

s tým nemal nič spoločné. A je nehoráznosť tvrdiť, že tých vojakov nechal popraviť 

preto, aby sa zbavil svedkov. Nepopravili však všetkých odsúdených. Jeden z nich, 

vojak Teradžima (ktorý žije na skládke), sa nakoniec dostal domov. Touto okľukou 

Fukasaku vracia dej naspäť k Teradžimovi, u ktorého sa to všetko začalo. Ako vraví 

Senda, bol to Teradžima, kto priznal, že vraždu spáchali Togaši a jeho kolegovia. 

Divák opäť vidí pani Togašiovú a Teradžimu uprostred skládky (Obr. 42). 

Teradžima priznáva, že ten príbeh na začiatku si vymyslel, aby sa vyhol 

zodpovednosti za to, že zradil kamarátov, keď sa chcel zachrániť. Ako však dodáva, 

ani to, čo sa pani Togašiová dozvedela doteraz, ešte nie je celý príbeh. 

 

 
Obrázok 42 Teradžimovo útočisko.  

 

Film ďalej ponúka zábery Togašiho jednotky, ktorá odpočíva kdesi v džungli. 

Trpia podvýživou a Teradžima má maláriu. V tom sa objaví podplukovník Gótó, 

ktorý napriek tomu, že už je po vojne, trvá na útoku. Vojaci ledva stoja, Gótó ich 

začne mlátiť a po tom, čo vytiahne meč, ho nakoniec zastrelia. Zábery tejto smrti sú 

podobné ako zábery popravy amerického pilota, čiernobiely záber sa mení na farebný. 

Akcia sa odohráva spomalene (Obr. 43). 
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Obrázok 43 Vojaci zabíjajú nenávideného dôstojníka.  

 

Togaši spolu s ostatnými odchádzajú preč, pričom Teradžimu, ktorý nemohol 

chodiť, nechali na mieste činu s tým, že poňho niekoho pošlú. Zatiaľ čo Teradžima 

čaká, uvedomí si slanú chuť svojich sĺz a dostane hlad. Podplukovníka síce zakopali, 

no na jeho odseknutú ruku zabudli. Teradžima si ju opečie a zje. Nasleduje záber, v 

ktorom Teradžima leží na zemi a vraví si sám pre seba, že zjedol ľudské mäso, ale 

svet sa kvôli tomu nijako nezmenil (Obr. 44). To, čo spravil, mu zachránilo život, 

pretože vďaka tomu mal silu dôjsť do tábora. Tam už boli Togaši a ostatní 

vypočúvaní. Pochopiteľne obvinili i Teradžimu, ktorý, aby sa vyhol poprave, všetko 

priznal. Samozrejme, všetko okrem toho, že zjedol ľudské mäso.  

 

 
Obrázok 44 Teradžima zjedol ľudské mäso.  

 

Teradžima ešte dodáva, že po vojne bolo Tokio len vyprahnutou púšťou, ľudia 

žili v chatrčiach, vystavení vlastnej nahote a ľudskosti. Všetci boli na tom rovnako 

ako on. To sa však relatívne rýchlo zmenilo. Jeho rozprávanie dopĺňajú zábery 

nových výškových budov, cesty preplnené autami, plné výklady obchodov. Kamera sa 

chaoticky presúva od jedného mrakodrapu k druhému, nasleduje strih na Teradžimu, 

ktorý sa s tým nedokázal vyrovnať a radšej odchádza na skládku. Ťažia ho spomienky 

na to, že jedol ľudské mäso a zradil svojich kamarátov. A tak sa usadil na tejto 
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skládke, ktorá je v skutočnosti kórejským slumom. Ako vraví, ani táto skládka tu už 

o mesiac nebude a podobné miesto už v Japonsku možno ani nie je. Kamera sa posúva 

po horizonte, kde vidno rozľahlé fabriky, ktoré nakoniec skládku pohltia.  

Pani Togašiová Teradžimu poprosí, aby jej povedal, ako jej manžel strávil 

svoje posledné chvíle. Teradžima je prekvapený, či jej o tom nepovedal Oči ( dnes už 

slepý bývalý vojenský policajt ), keďže Oči bol ten, kto vykonal popravu. Spolu sa 

teda vydajú znovu za Očim, no uvidia už len jeho rakvu, ktorú vynášajú z jeho domu. 

Jeho manželka im prezradí, že večer toho dňa, kedy u nich pani Togašiová bola 

prvýkrát, ho zrazilo auto. Bol opitý a údajne si nedával pozor, čo bolo naňho veľmi 

neobvyklé.  

Teradžima a pani Togašiová kráčajú mestom a Teradžima jej povie, že pred 

popravou jej manžel údajne žiadal o trochu ryže. Nasleduje scéna, kde Togaši trvá na 

tom, že je Japonec a nemôže byť popravený, dokiaľ sa najprv nenaje ryže. 

Ostentatívne v ruke rozpučí banán, ktorý dostal. Oči nakoniec privolí a uvarí im 

posledné zbytky ryže, ktoré im ostali. Divák sleduje dlhú tichú sekvenciu záberov, 

kde vojaci v cele jedia svoju poslednú trošku ryže (Obr. 45). 

 

 
Obrázok 45 Posledná miska ryže pred popravou.  

 

Potom už nasleduje záverečná sekvencia, ktorou je scéna popravy. Troch 

vojakov vedú po morskej pláži k miestu popravy. Vyzujú sa, kľaknú si. Togaši sa 

opýta, ktorým smerom sa nachádza Japonsko a potom sa tým smerom ukloní. Vojak 

vedľa sa modlí. Zaviažu im oči šatkou a Togaši svojich kamarátov privolá k sebe, aby 

umreli spolu. Skôr, než ich zastrelia, Togaši ešte vykríkne: „野野野野野“ („Tennó 

heika!“) (Obr. 46) Pani Togašiová sa Teradžimu opýta, či jej manžel chcel vykríknuť i 

„野野野“ („Banzai!“) Teradžima ale odvetí, že jemu to tak neznelo. Bol to výkrik, 

ktorý znel ako výčitka, ako protest.  
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Obrázok 46 Poprava.  

 

Na otázku, čo sa stalo s rodinami ostatných dvoch popravených vojakov, 

Teradžima odpovedá, že manželka jedného z nich si vzala jeho mladšieho brata a dnes 

žijú ako farmári kdesi v naganských horách. Do minulosti sa viac nechcú vracať. 

A ten druhý popravený vojak pochádzal z Hirošimy, kde jadrový výbuch zabil celú 

jeho rodinu. Nasledujú fotografie atómového hríbu a spálených obetí. 

Pani Togašiová si sadne na lavičku a povie : „Vláda si od nikoho nepýtala 

povolenie a začala túto vojnu, za ktorú musíme platiť my obyčajní ľudia.“ Fukasaku 

definitívne divákovi ponúka hlavnú myšlienku filmu. V závere pani Togašiová kráča 

v dave ľudí a skonštatuje, že nakoniec predsa len cisár neobetuje chryzantému i za jej 

manžela.   

Na pozadí fotografie horiacich ľudských kostí sa premietajú titulky o počte 

japonských vojakov padlých vo vojne. Ako uvádzajú, priamo v boji ich padlo 

2 200 000, no mimo boja 900 000. Touto štatistikou film končí.   

Fukasaku Kindži v tomto svojom vojnovom, presnejšie povedané 

protivojnovom, filme prezentuje svoje názory, ktoré, ako je uvedené vyššie, sú 

typické pre celú jeho tvorbu. Zaujímavý je však spôsob, akým tieto myšlienky 

kritizujúce japonskú minulosť i japonskú prítomnosť spája. Pod vlajúcou vojnovou 

zástavou je film majstrovsky vystavaný. Dej odohrávajúci sa v súčasnosti a súčasné 

názory postáv kritizujú moderné Japonsko, zatiaľ čo dej odohrávajúci sa v minulosti, 

počas vojny, kritizuje japonskú vojnovú minulosť. Ako však film tvrdí, tieto dve 

dimenzie sú navzájom prepojené, jedna ovplyvňuje druhú. A to všetko Fukasaku ešte 

podáva vo viacerých verziách jednotlivých postáv. Jedná sa o skutočne prepracované 

dielo.  
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4 Jamato – príbeh o vojnovom kamarátstve 

 

Film Jamato natočil režisér Sató Džunja v roku 2005, jedná sa teda o relatívne 

čerstvé dielo. Doba vzniku tohto filmu je cítiť vo väčšine záberov a scén, keďže film 

je do značnej miery postavený na počítačom generovaných vizuálnych efektoch, 

ktorých realizáciu umožnil samozrejme rozvoj a úroveň modernej výpočtovej 

techniky a pokrok v tvorbe vizuálnych efektov. V tomto ohľade sa veľmi líši od troch 

predošlých analyzovaných filmov, ktorých režiséri pochopiteľne nemali k dispozícii 

také možnosti. 

 Tento film rozpráva príbeh o kamarátstve niekoľkých námorníkov, ktorí 

slúžili na palube najväčšej vojnovej lode v histórii, bojovej lode Jamato. Ako uvádza 

režisér Sató v jednom rozhovore, „Chcel som vyobraziť tých ľudí, ktorí sa potopili 

spolu s Jamatom. Ľudí, ktorí nemali inú možnosť, než ísť až tam na to miesto.“12 

I v tomto ohľade sa teda líši od predchádzajúcich zmieňovaných filmov. Na rozdiel od 

nich to nie je film konfliktný, či kontroverzný, sústreďuje sa na portrétovanie 

jednotlivých vojakov (v tomto prípade námorníkov) a ich vzájomných vzťahov tak, 

ako by to bolo možné natočiť o ktorejkoľvek armáde v ktorejkoľvek vojne. Tomu 

ostatne zodpovedá i samotný originálny názov filmu (野野野野野野 , Otokotači no 

Jamato), ktorý by bolo možné preložiť ako Muži z bojovej lode Jamato.   

Hlavnými protagonistami filmu sú teda námorníci slúžiaci na palube Jamata, 

konkrétne starší a skúsenejší velitelia protilietadlovej obrany Učida (Nakamura Šidó) 

a Karaki (Jamada Džundai), a kuchár Moriwaki (Sorimači Takaši). 

“Rozprávačom“ príbehu a zároveň ústrednou postavou filmu je mladý, šestnásťročný 

námorník Kamio. Šestnásťročného Kamia hrá Macujama Ken´iči, zatiaľ čo súčasného, 

sedemdesiatpäťročného Kamia stvárňuje Nakadai Tacuja.   

Dej sa z väčšej časti odohráva na palube Jamata, no nechýbajú ani scény 

odohrávajúce sa v okolí Hirošimy, pri mestečku Kure, kde boli lodenice i domovský 

prístav tejto lode. Silnou stránkou tohto diela je výprava. Tvorcovia si dali veľmi 

záležať na vierohodnosti prostredia. Počítačom generované vizualizácie lode sú 

prepracované do najmenších detailov a vierohodne pôsobia i fyzické súčasti scény, od 

námorníckych uniforiem cez výzbroj a výstroj až po pohyblivé modely palubných 

zbraní. Aby kulisy pôsobili takto realisticky, zašli tvorcovia tak ďaleko, že v meste 
                                                 
12 Citovaný úryvok pochádza z rozhovoru, ktorý režisér Sató poskytol japonskému filmovému portálu 
Cinema Topics Online. <http://www.cinematopics.com/cinema/topics/topics.php?number=887>  
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Onomiči v prefektúre Hirošima si nechali postaviť model časti bojovej lode Jamato 

v mierke 1:1, na ktorom následne prebiehalo natáčanie (Obr. 46,5). Jediným drobným 

nedostatkom v tejto oblasti sú detailné zábery výstrelov z kanónov väčšej ráže, kedy 

sú síce vidieť z kanóna unikať plyny spôsobené výstrelom náboja, no nenastane 

žiadny spätný pohyb hlavne, čo môže pôsobiť nerealisticky.    

 

 

Obrázok 46,5∗∗∗∗ Model časti bojovej lode Jamato 

 

Veľmi silnou stránkou filmu Jamato je jeho hudobný sprievod. O hudbu 

k tomuto dielu sa postaral veterán japonskej filmovej hudby Hisaiši Džó. Hudobný 

sprievod vynikajúco plní svoju funkciu. Scénam plávajúceho námorného kolosu 

dodáva majestátny nádych, jemne dokresľuje tiché, pokojné intímne scény a graduje 

napätie v strhujúcej bojovej akcii. Niektoré scény pritom dokonca pôsobia dojmom, 

že boli natočené tak, aby doplnili hudobný sprievod.  

Film sa začína podmorskými zábermi vraku bojovej lode Jamato a zábermi 

artefaktov z tejto lode vystavených v múzeu, ktoré sprevádza výklad technických 

informácii o lodi (Obr. 47). Dcéra poddôstojníka Učidu prichádza do malého 

rybárskeho mestečka Makurazaki na južnom pobreží ostrova Kjúšú. Prišla, aby si 

najala loď, ktorá by ju odviezla na miesto, kde na morskom dne leží vrak bojovej lode 

Jamato, na ktorej slúžil jej otec.  

                                                 
∗ Obrázok je prevzatý z japonskej Wikipédie. 
<http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B7%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%AE%E5%A4%A7
%E5%92%8C>   
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Obrázok 47 Múzeum bojovej lode Jamato. 

 

Ako vyplynie z dialógov, Učida minulý rok zomrel a pred svojou smrťou často 

hovoril o svojich kamarátoch, s ktorými slúžil na Jamate. Jeho dcéra, ktorá sa predtým 

veľmi nezaujímala o jeho minulosť, sa teraz rozhodla dozvedieť o svojom otcovi viac. 

Ako však zistí, nikto z miestnych rybárov ju tam nechce zobrať, pretože more je tam 

nepokojné a je to ďaleko. I pán Kamio, ktorý prežil potopenie Jamata, a ktorého 

náhodne stretne v kancelárii rybárskeho družstva, ju tam spočiatku odmieta vziať. Až 

po ich rozhovore pri hrobe Moriwakiho, ktorý, ako sa dozvieme až v závere filmu, 

Kamia zachránil, nakoniec pán Kamio privolí, keď sa dozvie, že otcom tejto pani bol 

práve jeho veliteľ Učida (Obr. 48). 

Pán Kamio, dcéra Učidu a 15-ročný chlapec Acuši (Ikemacu Sósuke), ktorý 

Kamiovi pomáha s údržbou loďky, sa teda vydajú na malej, už trochu hrdzavej, 

Kamiovej rybárskej loďke k miestu, kde na morskom dne leží vrak lode Jamato (Obr. 

49). Zábery tejto maličkej hrdzavej lode pohupujúcej sa na vlnách sú točené podobne 

ako zábery obrovského Jamata a vytvárajú veľmi kontrastný dojem.  Počas tejto ich 

plavby sa pán Kamio rozpomína na dni, kedy slúžil na bojovej lodi Jamato a dej sa 

presúva do vojnových čias. 

 

 
Obrázok 48 Pán Kamio a Učidova dcéra.  
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Obrázok 49 Plavba k miestu, kde na dne leží vrak bojovej lode Jamato. 

 

Kamera sleduje 15-ročného študenta Kamia, ktorý sa prihlásil do námorníctva, 

pretože i jeho starší brat slúži. Na starosti svojej mamy odpovedá, že noviny píšu, že 

Američania sú príliš individualistickí, a preto nevydržia dlho bojovať (Obr. 50). 

Nasleduje dokumentárna vsuvka, kde divák sleduje dokumentárne zábery natočené 

počas bojov v Pacifiku. Hlas komentátora spolu s mapkou vysvetľuje, ako Japonsko 

po útoku na Pearl Harbor postupne zaberalo jednotlivé oblasti a ako neskôr americké 

sily zahájili protiofenzívu a začali sa približovať k Japonsku. Dôsledkom toho bol 

zrýchlený i výcvik námorných kadetov a už vo farebnom zábere sa film vracia do deja 

v momente, kedy 16 a 17 roční námorníci prichádzajú po prvý krát na palubu lode 

Jamato (Obr. 51).  

Okamžite po nalodení sú prideľovaní na svoje posty. V tréningovom zápase 

džúdó režisér predstavuje Učidu a Moriwakiho, ktorí, ako sa divák neskôr dozvie, sú 

dobrými kamarátmi. Pokračujú zábery vojenského drilu, námorníci trénujú poplachy 

na čas. Od tohto momentu je dej zložený z jednotlivých malých epizód, udalostí, ktoré 

jednotliví vojaci zažívajú počas drilu či vo chvíľach voľna.    

 

 
Obrázok 50 Mladý Kamio, Taeko a Kamiova matka.   
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Obrázok 51 Mladí námorníci prichádzajú na Jamato.  

 

Prítomné sú však i scény šikany týchto nováčikov zo strany niektorých 

nadriadených. Trestom za previnenia býva rana drevenou palicou do zadnej časti tela. 

Práve pri jednom takomto incidente sa prvýkrát stretnú Kamio, Učida a Moriwaki. 

Učida odmietne udrieť Kamia, za čo je sám potrestaný úderom železnou tyčou (Obr. 

52). Učida za to udrie nadriadeného dôstojníka, za čo je potrestaný a musí spať vonku 

na palube. Kamio u kuchára Moriwakiho vyprosí jedlo pre Učidu a takto sa začína ich 

spoločný príbeh. Táto scéna charakterizuje Moriwakiho ako rozvážneho, skúseného 

námorníka a Učidu ako impulzívneho, ale dobráckeho človeka (Obr. 53).  

Počas vychádzky vezme Kamio jedného zo svojich kamarátov domov a divák 

sa dozvie, že ani jeden z týchto námorníkov už kvôli vojne nemá otca. Ako 

skonštatuje Kamiova matka, každý to má ťažké. A ešte dodá, že i u nich to bolo samé 

„banzai! banzai!“ a vojna jej už vzala manžela i staršieho syna. 

 

 

 
Obrázok 52 Učida (vľavo) odmieta šikanovať námorníkov.  
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Obrázok 53 Kuchár Moriwaki a Učida.  

 

Dej sa niekoľkokrát počas filmu posúva dokumentaristickým spôsobom, kedy 

sa objaví mapka Tichého oceánu s vyznačenými bojiskami a titulky informujú 

o prebehajúcich bojoch alebo o ich výsledkoch. Po jednom takomto posune prichádza 

scéna, v ktorej kadet Kamio zápasí na palube s iným kadetom, pretože mu neverí, že 

Američania dobyli Saipan. Ako tvrdí, keby sa to stalo, Japonsko prehrá. Zjaví sa však 

Moriwaki, ktorý Kamiovi povie, že je to pravda. A spýta sa ho, čo s tým urobí. Kamio 

rozhodne odpovedá, že bude bojovať zo všetkých síl. Z pohľadu Moriwakiho vyplýva, 

že im ani nič iné nezostáva.     

Originálne čiernobiele vojnové zábery dej filmu opäť posúvajú v čase a divák 

sa dozvedá, že Američania sa vylodili na ostrove Leyte. Jamato vyráža do boja, 

a sprevádza ho pohľad z periskopu americkej ponorky, ktorá sleduje siluetu Jamata na 

obzore. Titulky prezrádzajú, že bol nariadený útok na Jamato všetkými prostriedkami. 

Nasleduje prvá bojová scéna. Útok skupiny amerických lietadiel je snímaný ako 

z perspektívy obrancov, tak i z perspektívy útočníkov. V rýchlom slede sa striedajú 

zábery nelietavajúcich lietadiel a zábery námorníkov brániacich sa protilietadlovou 

obranou na lodi (Obr. 54). Zásahy lode sú zvládnuté na veľmi dobrej úrovni. Výbuchy 

odhadzujú námorníkov, nešetrí sa filmárskou krvou. I Učida je pri tomto útoku ranený 

a prichádza o oko (Obr. 55). Koniec náletu signalizuje záber na formáciu amerických 

lietadiel, ktoré miznú v zapadajúcom slnku. Ako dodáva hlas komentátora, v bitke 

o ostrov Leyte utrpelo japonské námorníctvo obrovské škody a bolo takmer úplne 

zničené. V ďalšej scéne prebieha pohreb, ostatky padlých námorníkov sú hodené do 

mora.  
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Obrázok 54 Námorníci bránia loď.  

 

 
Obrázok 55 Učida prichádza o oko.  

 

Vzápätí sa dej opäť posúva prostredníctvom originálnych vojnových záberov. 

Tentokrát vidno americké bombardéry, ktoré od marca 1945 štartujú zo Saipanu 

a bombardujú veľké japonské mestá, ako napr. Tokio, Nagoja, Ósaka. Prebieha 

i hraný nálet na lodenice v Kure, kde bola postavená i bojová loď Jamato a nasledujú 

zábery priamo z amerických lietadiel, ktoré bombardujú všetky okinawské letiská. To 

všetko je znovu komentované. Učida je hospitalizovaný v nemocnici v Kure a počas 

náletu vojaci okolo neho strieľajú na lietadlá barlami (Obr. 56). Učida rozláme vlastné 

barly a je zjavne nahnevaný, že nemôže zasiahnuť do obrany.  

 

 

 
Obrázok 56 Učida v nemocnici.  
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Námorníci sa dozvedia, že Jamato dostalo rozkazy vyplávať ku Okinawe. Ako 

vyplýva z jednotlivých rozhovorov, s vedomím, že sa už domov nevrátia, dostanú 

poslednú vychádzku. Moriwaki vybaví jednému z námorníkov stretnutie s jeho 

matkou, ktorá tohto námorníka dala na adopciu, a ten ju preto odmietal. Nakoniec sa 

uzmieria a toto stretnutie dopadne dobre. Na druhej strane, vidíme Kamia, ktorý doma 

skľúčene sedí pred oltárikom za svoju zosnulú matku a staršieho brata. Ako sa dozvie 

od svojej kamarátky, jeho mama zomrela, keď chcela ochrániť toto dievča, Taeko 

(Aoi Jú), pri nálete. Kamio prehlási, že týmto už vlastne nemá nikoho. Po celom 

Japonsku zomierajú pri náletoch ľudia a on sa teda rozhodol, že pôjde i do pekla, len 

aby ich ochránil. Taeko sa však rozplače, pretože má Kamia rada a nechce aby aj on 

umrel. Stretnú sa na ďalší deň. Taeko venuje Kamiovi amulet zo svätyne v Icukušime. 

Taeko odchádza pracovať do fabriky na muníciu v Hirošime, Kamio čoskoro vypláva 

smerom k Okinawe. Režisér akoby v tejto dvojici zhromaždil všetko utrpenie 

posledných dní vojny v Pacifiku (Obr. 57). 

 

 
Obrázok 57 Rozlúčka Kamia a Taeko.  

 

Moriwaki sa vyberie do nemocnice za Učidom, ktorému prinesie jeho osobné 

veci. Je medzi nimi i Učidov toľko cenený nôž, ktorý dostal od samotného Jamamota 

Isorokua. V tomto momente prichádza i jedna z najkrajších scén tohto filmu. Učida je 

samozrejme nespokojný,  že všetci odchádzajú bojovať na Okinawu, no on musí ostať 

ležať v nemocnici. Moriwaki sa však zahľadí von oknom, kde opadávajú sakury 

a prehlási: „Niektoré kvety sakury už opadli. Iné ešte stále kvitnú. No nakoniec 

opadnú všetky. Zostaňme pri tom.“ (Obr. 58) Sú to slová, ktoré sa netýkajú len ich 

dvoch v tejto chvíli, dotýkajú sa osudu celej posádky bojovej lode Jamato.     
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Obrázok 58 Moriwaki v nemocnici pozoruje opadávajúce sakury.  

 

Už v ďalšej scéne je ale jasné, že Učida ušiel z nemocnice a zašiel za svojou 

známou geišou. Učida sa tvári, že jej len priniesol peniaze, pretože u nej budú 

v bezpečí, ale geiša samozrejme vycíti, že Učida rozpráva veci, ktoré predtým nikdy 

nehovoril. Sľúbi mu, že až sa po vojne vráti, bude naňho čakať a vezmú sa. 

Moriwaki si spolu s niekoľkými námorníkmi zájdu zahrať kocky. Poslednú 

stávku navrhne Moriwaki. Ak padnú párne, vrátia sa domov. Ak nepárne, je po nich. 

Všetci si stavia na párne, len Moriwaki všetky svoje peniaze staví na nepárne. 

Výsledok hodu už ale režisér divákom neukáže. I Karaki, ktorý sa nemohol stretnúť 

so svojou manželkou a malým synom, pretože nedokázali zohnať lístky na vlak, sa 

s nimi tiež nakoniec stretne pri odchode na loď.  

Jamato má teda vyplávať do boja o Okinawu. Titulky uvádzajú, že americké 

jednotky už napadli Keramské súostrovie neďaleko Okinawy. Moriwakiho počas 

plavby ktosi zavolá do jednej prázdnej miestnosti, z ktorej vzápätí vyjde Učida, ktorý 

ušiel z nemocnice a zatiaľ sa schováva v tejto miestnosti. Postupne sa tam zídu všetci 

štyria: Moriwaki, Učida, Kamio a Karaki. Moriwaki s Karakim Učidovi vyčítajú, 

prečo neostal v nemocnici. Učida im však povie, že v nemocnici sa rozhodol, že ak 

má do poslednej bitky vyplávať Jamato, musí tak učiniť i on. Pripomenie im, ako 

spolu nastúpili do služby na tejto lodi hneď ako bola dokončená. Všetci traja si 

spomínajú, akí boli pyšní, že môžu slúžiť na najväčšej bojovej lodi na svete (Obr. 59). 

Ako však poznamená Moriwaki, odteraz bude Japonsko potrebovať ľudí, ktorí sú 

odhodlaní žiť, aby ich obeta nebola zbytočná.  
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Obrázok 59 (zľava) Moriwaki, Karaki, Učida, Kamio. 

 

Dej sa opäť dokumentárne posúva o niekoľko dní, originálne zábery ukazujú 

americké plavidlá, ktoré začali ostreľovať okinawské pobrežie. Na Jamato prichádza 

viceadmirál Kusato, ktorý prináša rozkazy. V scéne, kde oproti sebe sedia kapitán 

lode a viceadmirál, sa kapitán dozvie, že Jamato má napadnúť americké zásobovacie 

plavidlá a po ich zničení má v prístave Kadena na Okinawe nabehnúť na pobrežie 

a pôsobiť ďalej ako pobrežná batéria, zatiaľ čo námorníci sa pridajú k obrancom 

ostrova. Táto stratégia je ukážkou bezradnosti japonského velenia, ktoré sa v tej dobe 

muselo uchyľovať už i k takýmto plánom. Keď sa kapitán opýta, koľko lietadiel bude 

mať k dispozícii, dozvie sa, že ani jedno. Kapitán odvetí, že má na starosti 7000 

ľudských životov a ani jeden z nich nechce zbytočne stratiť. Viceadmirál síce chápe, 

že to nie je práve ideálna stratégia, no zároveň dodáva, že samotný cisár sa spýtal, či 

už loďstvo nemá k dispozícii žiadnu bojovú loď. Porada pokračuje za prítomnosti 

všetkých dôstojníkov. Kamera sa pomaly pohybuje v ich pozadí. Jeden z dôstojníkov 

sa spýta, kde bude počas tohto útoku veliteľ flotily admirál Tojoda. Dostane odpoveď, 

že Tojoda sa presunul na základňu na ostrove Kjúšú, odkiaľ bude riadiť operácie. Keď 

sa ďalší nahnevaný dôstojník opýta, prečo nikto z najvyššieho velenia neopustí svoj 

kryt, aby sa spolu s nimi zúčastnil tejto samovražednej misie, nedostane žiadnu 

odpoveď (Obr. 61). Jamato má vyplávať nasledujúci deň.  

V ďalšej sekvencii prebiehajú prípravy lode a námorníkov na rozhodujúci 

súboj. Námorníci odstraňujú všetky horľavé materiály a kamera v detaile sníma nový 

nápis na dverách, ktorý oznamuje, že táto miestnosť bude dočasnou márnicou. 

Nasledujúca scéna ukazuje celú posádku nastúpenú na palube, viceadmirál číta 

rozkazy. Tieto zábery sú snímané z provy a kamera najprv sníma obrovskú hornú 

nadstavbu lode, po ktorej pomaly klesá dole k hlavnej palube, na ktorej je nastúpená 

celá posádka (Obr. 62). Mladí námorníci sa zhromaždia okolo jedného z dôstojníkov, 
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ktorý im hovorí, ako sa pripraviť na smrť. Jedným z týchto spôsobov má byť i výkrik 

smerom k rodnému miestu, a tak námorníci z plných pľúc kričia posledné pozdravy.  

 

 
Obrázok 61 Dôstojnícka porada pred vyplávaním  

 

 

Obrázok 62 Posádka nastúpená na hlavnej palube.  

 

Moriwaki v noci na palube stretne niekoľkých námorníkov, ktorým prinesie 

z kuchyne niečo na zahryznutie. Povie im, že to je síce veľmi nepravdepodobné, ale 

keby predsa len prišiel rozkaz opustiť loď, tak bitka sa skončila a všetci majú 

okamžite loď opustiť. V podpalubí zatiaľ prebieha hádka medzi staršími vojakmi 

a povolanými študentmi. Ako tvrdia študenti, chápu, že pre svoju vlasť sa musia 

obetovať, ale nevidia, v čom spočíva zmysel tejto konkrétnej obete, keď nemajú 

žiadne sprievodné lietadlá, ba ani palivo na cestu späť. Aký zmysel má teda takáto 

akcia, keď vedia už dopredu, že všetci zahynú. Starší námorníci oponujú, že je to ich 

povinnosťou sa obetovať za cisárstvo a nič viac k tomu netreba dodať. Strhne sa 

medzi nimi bitka, ktorú preruší až dôstojník, ktorý pred tým námorníkov učil, ako sa 

pripraviť na smrť. Z reči, ktorú námorníkom prednesie, vyplýva, že tento dôstojník si 

je veľmi dobre vedomý situácie, do ktorej sa Japonsko dostalo. Ako vraví, technický 

pokrok je základom víťazstva. V Japonsku sa nadovšetko zdôrazňovala duchovná 

stránka a na technický pokrok sa zabudlo. I história potvrdzuje, že technický pokrok 

musí byť základom napredovania, ako to dokazujú príklady kniežatstiev Sacuma 
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a Čóšú, ktoré pochopili, že proti západným zbraniam nemajú šancu. Sami preto začali 

používať moderné prostriedky a vďaka tomu porazili šógunát. Ako ešte dodáva, 

Japonsko teraz padne, no vďaka tomu sa mu otvoria oči. 

Nasledujúci deň Jamato vypláva (Obr. 63). Okolnosti, za ktorých sa tak deje, 

dokresľuje scéna, v ktorej námorníci v rádiovej miestnosti zachytia komunikáciu 

z americkej ponorky. Ponorka sleduje Jamato a posiela nekódované správy o jeho 

pozícii. Ako poznamená jeden z dôstojníkov na mostíku, akoby sa im posmievali. 

Jamato pre istotu zmení kurz, aby Američanov zmiatli. V tejto fáze sa americké 

námorné sily už v podstate nemuseli na mori obávať žiadneho japonského odporu 

a mohli takto otvorene a bez obáv komunikovať.  

 

 
Obrázok 63 Bojová loď Jamato smeruje k Okinawe.  

 

7. apríla ráno spozoruje jeden z námorníkov dve americké prieskumné lietadlá, 

ktoré si všimli Jamato. Protilietadlová paľba tieto dve lietadlá odplaší. Kapitán uzná, 

že už nemá cenu sa schovávať a vydá rozkaz mieriť priamo k Okinawe. Moriwaki 

ešte vydá posledné jedlo pred bojom, kapitán sa presunie na horný mostík, odkiaľ 

bude veliť. Hudba, ktorá doteraz stupňovala napätie, utíchne, vidno zábery 

námorníkov, ktorí pripravení na svojich postoch čakajú prílet amerických lietadiel. 

Všetci pozorne sledujú oblohu (Obr. 64).  

Na horizonte sa objaví roj amerických lietadiel a začne sa posledná bitka, ktorá 

vo filme trvá približne pätnásť minút. Táto bojová scéna je klimaktickým zakončením 

misie bojovej lode Jamato a námorníkov, ktorí na nej slúžia a tvorcovia filmu jej preto 

venujú náležitú pozornosť. Priebeh boja je snímaný zo všetkých možných uhlov, 

režisér využíva statickú kameru i roztrasené zábery kamery, ktorá sa pohybuje 

pomedzi námorníkmi. Striedavo sa objavujú zábery amerických lietadiel, ktoré vo 

vlnách útočia na loď a zábery námorníkov, ktorí loď bránia. Lietadlá ostreľujú Jamato 

zo všetkých strán, hádžu na ňu bomby, púšťajú torpéda. Veľmi pekne vyzerajú zábery, 
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kedy sa kamera akoby hýbe spolu s lietadlom, letí v tesnom závese za ním a divák 

vidí, ako lietadlo zhodí torpédo. To dopadne do mora a pokračuje smerom k obrovskej 

lodi, ktorá je v pozadí zahalená v oblakoch dymu z výbuchov (Obr. 65). Väčšina 

týchto záberov je pochopiteľne generovaná počítačom, no ich technické prevedenie 

a choreografia si určite zaslúžia pochvalu.  

 

 
Obrázok 64 Napäté čakanie na americký útok.  

 

 

Obrázok 65 Americké lietadlá nalietavajú na Jamato.  

 

To, čo sa odohráva na lodi, by bolo možné opísať ako masaker. Námorníci 

síce bránia loď zo všetkých síl, striedajú sa zábery všetkých možných zbraní, ktoré 

bez prestania pália, no proti presile amerických lietadiel to nestačí a Jamato postupne 

dostáva jeden zásah za druhým. Loďou otriasajú výbuchy, skrvavení námorníci 

zdecimovaní paľbou lietadiel lietajú vzduchom a postupne sú paluby plné mŕtvych tiel. 

(Obr. 66)  

Karaki je smrteľne ranený. Kamio, Učida a Moriwaki sa presunú 

k protilietadlovému kanónu, ktorý ešte funguje a pokračujú v boji (Obr. 67). Keď je 

postrelený Učida, bojujú ďalej už len Kamio s Moriwakim. I Moriwaki je však 

zasiahnutý, a tak ostáva už iba Kamio. Ten páli, pokým ešte má náboje.  
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Obrázok 66 Jamato v plameňoch.  

 

 

Obrázok 67 (zľava) Moriwaki, Kamio a Učida.  

 

V momente, kedy je už jasné, že Jamato sa potápa, vydá kapitán rozkaz, aby 

všetci opustili loď. V tejto chvíli  Moriwaki s Učidom naliehajú na Kamia, aby opustil 

loď, pretože boj sa už skončil. Kamio je však vo vytržení a odmieta ich opustiť, a tak 

ho obaja vyhodia zo streleckého postu na spodnú palubu. Jamato naďalej vybuchuje, 

až sa začne nakláňať a námorníci na hlavnej palube sú spláchnutí do mora. Jamato sa 

prevráti na bok a potopí sa. Záber veľkého výbuchu už pod vodou a vysokého oblaku 

stúpajúceho dymu ukončuje túto bojovú sekvenciu. 

Nasleduje scéna, v ktorej sa námorníci, ktorí to prežili, vo vode pridržiavajú 

trosiek a čakajú na eskortu, ktorá ich príde vyloviť. Kamio pripláva k svojmu 

kamarátovi, ktorého predtým vzal k sebe domov, no tento už nemá dostatok síl 

a neudrží sa na hladine. Kamio sa ho pokúsi zachrániť, no kamarát zmizne v hlbinách. 

Vysileného Kamia nakoniec Moriwaki priviaže k záchrannému lanu z lode, ktorá po 

nich prišla. Hneď na to však Moriwaki odpláva naspäť smerom k miestu, kde sa 

Jamato potopilo, aby pomohol i ďalším. Kamio ho už nikdy neuvidí (Obr. 68).  
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Obrázok 68 Moriwaki (vpravo) zachraňuje Kamia.  

 

Na tomto mieste sa dej filmu vracia do súčasnosti, na malú hrdzavú loďku, na 

ktorej sa pán Kamio, Učidova dcéra a pomocník Acuši plavia k miestu, kde sa Jamato 

potopilo. Pán Kamio je natoľko vyčerpaný a rozrušený zo svojich spomienok, až 

dostáva srdcovú príhodu. Počas toho, ako sa ho snažia zachrániť, sleduje divák 

Kamiove spomienky, ktoré už pokračujú na súši. Vidíme Kamia, ako sa vybral za 

matkou svojho kamaráta, ktorého už nedokázal zachrániť pred utopením. Oznámi jej, 

že jej syn padol v boji, no ona mu spočiatku nechce veriť (Obr. 69). Keď nakoniec 

uverí tomu, že jej syn je mŕtvy, spýta sa Kamia, prečo prežil len on sám. Kamio si 

uvedomí, že tejto žene vlastne neostal nikto, kto by jej pomáhal. Nasledujúce ráno ho 

tam táto pani objaví, ako pracuje na ryžovom políčku, ktoré si kúpila za peniaze, ktoré 

jej poslal jej syn. Kamio sa jej ospravedlňuje za to, že prežil iba on. Pani však tiež 

padne na kolená a vyzýva ho, že on už nesmie umrieť. S týmito slovami, že on už 

nesmie umrieť, vidíme opäť súčasného pána Kamia, ktorý sa preberá z bezvedomia.  

 

 
Obrázok 69 Kamio podáva kamarátovej matke správu o smrti jej syna.  

 

Acuši pána Kamia presviedča, aby sa vrátili do prístavu, no pán Kamio trvá na 

svojom, že dcéru Učidu dovezie až na miesto, kde sa potopilo Jamato, nech to stojí, čo 

to stojí. Ako dodáva, pred šesťdesiatimi rokmi riskoval svoj život, aby ochránil 
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svojich blízkych a svojich kamarátov, no nakoniec aj tak nedokázal ochrániť nikoho. 

Hneď po týchto slovách nasleduje záber na atómový hríb.  

Posledná scéna, ktorá sa odohráva počas vojny, ukazuje Kamia, ktorý sa na 

stanici prvej pomoci v Hirošime stretáva so svojou priateľkou Taeko, ktorá mu pri ich 

rozlúčke ešte v Kure oznámila, že ide pracovať do hirošimskej fabriky na muníciu. 

Taeko leží na provizórnom lôžku celá ofačovaná obväzmi (Obr. 70). Taeko sa 

zaraduje, že vidí Kamia a rozpráva mu o tom, že keď sa uzdraví, budú spolu pracovať 

a kúpia si malú loďku. Už pre ňu i vymyslela názov: Asukamaru. Ako vraví, píše sa to 

ako vôňa zajtrajška a skrýva to v sebe i význam kvetov, ktoré zajtra rozkvitnú. Toto je 

posledný záber, kde vidíme mladého námorníka Kamia, dej sa už definitívne vracia 

do súčasnosti. Kamera sníma malú loďku pána Kamia a v detailnom zábere je 

zreteľne vidieť, že sa volá Asukamaru. Pán Kamio dodáva, že Taeko v Hirošime 

zomrela, presne tak ako i Učidova milenka (geiša, za ktorou Učida zašiel v predvečer 

vyplávania k Okinawe).  

 

 
Obrázok 70 Kamio a Taeko v nemocnici v Hirošime.  

 

Nasleduje letecký záber ktorý sa približuje k malej loďke na pokojnom mori. 

Loďka zastavuje a pán Kamio vraví, že sú na mieste. Dcéra poddôstojníka Učidu 

vyberie z tašky urnu s popolom svojho otca, ktorý si želal, aby jeho popol vysypala 

k ostatným kamarátom na Jamate, a vzápätí tak učiní. Poďakuje sa svojmu otcovi, 

ktorý si ju adoptoval, za svoj život. Pri týchto slovách sa pán Kamio rozplače a povie, 

že až teraz pochopil význam toho, že prežil. Ako dodá, jeho éra Šówa sa skončila až 

v tejto chvíli. Režisér Sató v rozhovore poznamenal nasledujúce: „V mojom vnútri 

stále zostával jeden nevyriešený problém. Nedokázal som si zodpovedať otázku, čo 

vlastne znamenala vojna v Pacifiku. Čo znamenala tá vojna, ktorá o 180 stupňov 

otočila moje vtedajšie názory, názory mladíka v militaristickej zemi? Tieto otázky sa 
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mi nakoniec podarilo zodpovedať. Do tohto filmu som vložil mnoho z tých myšlienok, 

ktoré má po celú tú dobu trápili.“13  

Pomocník pána Kamia Acuši sa symbolicky ujme kormidla malej loďky 

a vedie ich všetkých domov (Obr. 71). Túto scénu možno chápať ako symbolický 

odkaz filmu. Zodpovednosť tých starších , ktorí si už odslúžili svoje, na svoje plecia 

preberá mladšia generácia, ktorá i vďaka životu a príbehom tých starších vie, kam 

a ako treba to symbolické Jamato nasmerovať. Symbolické je i to, že monumentálny 

vojenský kolos, pýchu japonského militarizmu, nahradzuje malá rybárska loďka.  

 

 
Obrázok 71 Acuši sa ujíma kormidla.  

 

Film končí a záverečné titulky bežia na pozadí, kde vidíme dcéru Učidu, ako 

kladie kvety k pamätníku padlých na bojovej lodi Jamato. Nasledujú podmorské 

zábery vraku lode, ktoré ukazujú jednotlivé časti lode tak, ako vyzerajú dnes 

a striedajú sa so zábermi tých istých častí vo filme.  

Práve v roku 2005 bolo v mestečku Kure pri Hirošime otvorené múzeum 

bojovej lode Jamato, kde je možné vidieť mnoho originálnych artefaktov či 

podmorských záberov, ktoré boli použité i v tomto filme. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 <http://www.cinematopics.com/cinema/topics/topics.php?number=887>  
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Záver 

 

Rozobral som štyri japonské vojnové filmy: Ohne na planinách z roku 1959, 

Pod vlajúcou vojnovou zástavou z roku 1971, Bitka o Okinawu z roku 1972 a Jamato 

z roku 2005. Ako je možné vidieť z predchádzajúceho rozboru, štyri japonské 

vojnové filmy, ktoré som analyzoval, sa od seba v určitých ohľadoch líšia a naopak, 

niektoré vlastnosti majú spoločné.  

Videli sme, že každý z týchto filmov natočili ich režiséri s inými zámermi 

a aby dosiahli želané účinky na diváka, použili k tomu odlišné prostriedky 

filmárskeho umenia. Ičikawa Kon v Ohňoch na planinách previedol na plátno 

vynikajúcu literárnu predlohu, aby na osude japonských vojakov na ostrove Leyte 

ukázal, do akej miery dokáže vojna degradovať človeka. Aby film čo najviac 

účinkoval na diváka, aby Ičikawa ukázal, to čo ukázať chcel, využil predovšetkým 

silu obrazu. Skombinoval skvelú prácu s kamerou a vynikajúci strih, pričom hovorené 

slovo potlačil na minimum.   

Okamoto Kihači v Bitke o Okinawu dokumentárnym spôsobom, obohateným 

o hranú dramatizáciu, zobrazil priebeh jednej konkrétnej bitky na sklonku vojny 

v Tichomorí. Okamoto obrovské množstvo známych faktov zaodel veľkorysou 

výpravou a prepojil svižnou dejovou linkou. Pomerne rýchlym strihom udržal počas 

celého filmu vysoké tempo, a tak vytvoril pútavú dokumentárnu drámu.  

Fukasaku Kindži vo svojej protivojnovej dráme Pod vlajúcou vojnovou 

zástavou otvorene kritizuje. Základom tohto diela je preto najmä hovorené slovo, 

ktoré je pre posilnenie účinku dopĺňané o dejové pozadie postáv a vynikajúco 

vystavanú dejovú linku. Tanno Tacuja tento film zhodnotil nasledovne: „Plátno 

prekypuje drásajúcimi emóciami, ktoré prekročili rámec formálne spoločensky 

angažovaného filmu.“14 

Sató Džunja vo svojej dráme Jamato rozpráva príbeh o kamarátstve 

niekoľkých námorníkov a o odkaze vojnovej mladej generácie pre dnešnú mladú 

generáciu. Tento film je vlastne mozaikou niekoľkých príbehov, ktoré režisér ukotvil 

do konkrétneho prostredia a konkrétnych udalostí vďaka historicky vierohodnej 

výprave a vizuálnym efektom. Rok 2005, kedy tento film vznikol, bol šesťdesiatym 

výročím ukončenia druhej svetovej vojny a po celom svete sa konali spomienkové 

                                                 
14 KAWAMOTO, Saburó. Eiga kantoku besuto 101 Nihon hen. 2003. s. 164 
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akcie. Voľba tohto príbehu, v ktorom hrá významnú rolu práve loď Jamato, symbol 

japonského militarizmu, bol viac než príhodná.  

Zaujímavým spoločným prvkom, ktorý sa vyskytuje vo všetkých týchto 

vojnových filmoch, je pravidelné zaradenie deja do sledu vojnových udalostí za 

použitia rôznych mapiek, titulkov, hlasu komentátora, či originálnych dobových 

záberov. Vďaka tejto technike majú diváci vždy prehľad o situácii, v ktorej sa postavy 

nachádzajú a o udalostiach, ktoré tak ovplyvňujú ich konanie.  

Ako vyplýva z hore uvedeného, japonské vojnové filmy sú tematicky veľmi 

rozmanité a využívajú množstvo spôsobov, ako predávať svoje myšlienky divákovi. 

V japonskom vojnovom filme nenájdeme len vojaka, ktorý sa brodí džungľou 

a strieľa na nepriateľa, ale môžeme v nich objaviť všetky možné príbehy a osudy, 

ktoré sú takým či onakým spôsobom ovplyvnené a poznamenané vojnovou históriou.  
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