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Naruto

Už ste si niekedy predstavovali aké by to bolo, keby ste si mohli vyskúša• by• nindžom? V tom prípade je pre vás anime
Naruto ako stvorené.

Naruto je dielom, ako inak, japonského autora s menom Masashi Kishimoto a v súèastnosti je jedným z najoblúbenejších
anime na svete. V Japonsku sa dokonca už prakticky od zaèiatku drží v rebríèku TOP10 a ve¾a svojich fanúšikov si našiel aj v
Európe a Amerike. Vychádza z rovnomennej mangy, ktorá sa po prvý krát objavila v roku 1999 v japonskom
chlapèenskom manga týždenníku Shounen Jump.

O èo tu ide?

Anime je zasadené do alternatívneho sveta, ktorý je rozdelený medzi
množstvo krajín, z pomedzi ktorých má práve pä• najmocnejších, oznaèovaných
aj ako Ve¾ké krajiny, výsostné postavenie. V každej Ve¾kej krajine sa nachádza
jedna Skrytá dedina (ekvivalent k celku, ktorý nazývame hlavné mesto),
predstavujúca centrálny riadiaci orgán celej krajiny. Na èele Skrytej dediny
stojí osoba s titulom kage (tieò), jej najrešpektovanejší obyvate¾, považovaný aj za jej najväèšieho nindžu. Týchto pä• Ve¾kých
meno po piatich základných elementoch - Krajina Ohòa (na èele hokage), Vzduchu (kazekage), Vody (mizukage), Bleskov
(raikage) a Zeme (tsuchikage).

Život nindžu zaèína v útlom veku v akadémii, kde sú uèení taktike a základom,
ktoré musí každý nindža zvládnu•. Po absolvovaní štúdia nový nindža automaticky
získa hodnos• gennin (základný nindža), ktorú môže na základe služieb svojej krajine v misiách a úspešne zloženým skúškam
postupne navýsi• na chuunin (pokroèilý nindža) a jounin (top nindža), resp. špeciálny jounin (t. z., špecializujúci sa na urèitú
oblas•, napr. lieèenie, špionáž a podobne). Príkladom špeciálneho jounina sú v Narutovi jednotky anbu (temná strana),
tajomní nindžovia spadajúci priamo pod kageho plniaci najtažšie špionážne a bojové úlohy.

Misie, ktoré nindžovia dosávajú sú pod¾a obtiažnosti a dôležitosti od najnižšej
po najvyššiu hodnotené stupòami D, C, B, A a S. So vzrastajúcim stupòom misie
vzrastá aj cena za jej vykonanie a aj osadenie nindžov, ktorí sa na jej vykonávaní
podie¾ajú.

Ak si ale myslíte, že v tomto anime sa stretnete len s "bežnými" nindžami, ktorý sú odkázaný len na seba a vlastný arzelnál
kunaiov (nože) a shurikenov (hviezdice),
ste na omyle. Èo dáva tomuto anime korenie, sú jutsu (techniky). Jutsu sa pod¾a typu delia na tri základné druhy taijutsu (fyzické techniky, boj na blízko), genjutsu (ilúzie) a ninjutsu (nindža techinky). Aby mohol ninja používa• taijutsu,
vystaèí si s energiou tela, teda silou, rýchlos•ou a kondíciou. Ak však chce
používa• nin- a genjutsu, bude sa musie• spolieha• na èakru, èo je vlastne
nieèo ako spirituálna energia. Pomocou èakry dokáže ninja vytvára• zaujímavé
a efektné techniky. Sústredením èakry do nôh dokáže napríklad vyskakova• vyššie, beha• rýchlejšie a napríklad aj chodi• po vod
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èi stenách.

Tak ako krv, aj èakra prúdi, no nie v žilách, ale v špeciálnych kanálikoch s 361 vývodmi, ktoré prechádzajú celým telom
vrátane jeho orgánov. Ak je z nejakého dôvodu urèitý vývod potlaèený, hrozí poškodenie priradeného orgánu
a schopnos• alokova• èarku sa zníži.
Na vykonanie množstva techník je potrebné formova• peèate pomocou špeciálnych polôh rúk symbolizujúcich znamenia
èínskeho horoskopu.
Na alokovanie èarky je najprv potrebné premeni• ju z telesnej energie. Nesie to so sebou ale jedno riziko. Ak sa jej
premení príliš málo, technika sa nepodarí urobi•. Ak sa jej premení prive¾a, môže poškodi• telo a spôsobi• smr•.

Ïalším zaujímavým prvkom v Narutovi je organizácia istých skupín ¾udí do klanov,
ktorých èlenovia sú nosite¾mi nadradených krvných línií (z japonského
kekkei genkai, èo znamená pokrvný limit, skok). Takýto ¾udia majú potom schopnosti prevyšujúce možnosti bežných
smrte¾níkov, èo ich robí výnimoènými. Mnohé tieto klany boli ale práve kvôli ich výnimoènosti vyvraždené, pretože ostatí sa báli
ich schopností a potenciálu.

Na Narutovi je sympatické takisto výborné vykreslenie charakteru (a v niektorých prípadoch aj podvedomia) nielen hlavných
postáv. Postavy doslova robia to, na èo vyzerajú a plne sa riadia ich charakterovými rysami. Minulos• mnohých z nich
pritom zostáva dlho zahalená rúškom tajomstva a väèšinou býva, ako inak, tragická. To spolu s faktom, že ide o anime s
nindžovskou tématikou neznamená, že je urèené len pre milovníkov bojových scén. Svoje si tu nájdu aj humormilný
diváci. Bojové scény sa totiž èasto striedajú s humornými a niektoré epizódy sa nesú vyslovene v jeho duchu.

Príbeh
"Kedysi dávno sa objavil líèši démon s deviatimi chvostami. Staèil jediný
pohyb jeho chvosta a zrútila by sa hora a rozpútalo tsunami. Aby ho ¾udia
zdolali, zhromažïovali ninjov. Jednému ninjovi sa obludu v boji na život
a na smr• podarilo zastavi•. Ten ninja bol známy ako štvrtý hokage. Zomierajúc nevedno preèo, zapeèatil sily démona do
tela malého chlapca, z ktorého sa stane legenda."

Anime sa zaèína v prvej z menovaných Ve¾kých krajín, v Krajine Ohòa, keï
na Skrytú dedinu Konohasagure no Soko (Dedina skrytá medzi
listami) zaútoèil líèší démon Kyuubi (deve• chvostov). Takmer celá dedina
spolu so všetkými jej obyvate¾mi by mu padli za obä• neby• ich vodcu, yondaime
(štvrtý) hokageho, ktorému sa výmenou za svoj život podarilo zapeèati• démona
do tela niè netušiaceho novorodenca, Uzumaki Naruta, v nádeji, že ho ¾udia
budú považova• za záchrancu, spasite¾a a symbol pádu všemocného démona.

Situácia sa ale zaèala vyvýja• inak, ako si nebohý hokage predstavoval.
Staronový sarutobi (tretí) hokage hneï na to vydal dva prísne zákazy. Prvý
bol, že rodièia mali zakázané hovori• svojim de•om o tom, že v Narutovi je
zapeèatený démon v obave, že sa ho ostatné deti budú bá• a druhý, nemenej
dôležitý, Naruto sa nesmel dozvedie•, že je v òom démon.
Dedinèania ale Naruta zaèali nenávidie• a videli v òom len tíško spiacu
beštiu a príèinu smrti ich vodcu, rodín a priate¾ov. Väèšina z nich sa preto od neho zaèala úplne izolova•. Naruto tak vyrastal
bez akýchko¾vek priate¾ov, zo všetkých
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strán bklopený nenávis•ou a nevrživos•ou . A aby toho nebolo málo, už od
malièka nemal žiadnu rodinu - bola zabitá poèas útoku Kyuubiho.

Z Naruta napriek tomu vyrástol chlapec veselý, hyperaktívny a hlavne neustále
sa dostávajúci do problémov. Jeho osamelos• ho ale napriek tomu poznaèila.
Ve¾mi túži, aby ho ostatní ¾udia uznávali za seberovného a nie len za odpad.
Jeho najväèším snom je preto sta• sa hokagem a je pevne rozohodnutý urobi•
pre svoj cie¾ všetko. Stane sa preto študentom Nindža akadémie Konohy, ktorú
sa mu horko-•ažko podarí absolvova•.

Jeho cesta bude ïalej pokraèova• vo štvorèlennom týme s názvom Tým 7, ktorý
bude tvorený jeho malièkos•ou, dievèa•om jeho snov, Haruno Sakurou, pod¾a
Naruta odporným stvorením, Uchiha Sasukem, a tajomným nindžom Hatake Kakashim.

Spracovanie

Po grafickej stránke nie je anime èo vytknú•. Je vidie•, že nejde o nejaké
nízkorozpoètové dielo (bez urážky, pretože aj medzi nimi sa nájdu skvelé
anime). Všetko je ve¾mi pekne nakreslené a výborne animované, najmä jutsu
bola venovaná ve¾ká pozornos•. Špeciálna pozornos• bola samozrejme venovaná
bojovým scénkam, bez nich by to v bojových anime asi ani nešlo.

Zvuková stránka je kapitola sama o sebe. Takmer všetky melódie, ktoré v anime
odzneli, vyšli už na troch CD ako OST (Original Sound Track). Hudba výborne
dotvára atmosféru a je mimoriadne pestrá. Zvuky sú prinajmenšom takisto výborné.
Bral sa oh¾ad na to, po akom povrchu sa postavy pohybujú, do akého materiálu
narážajú... Jediné èo mi chýba sú zvuky vetra.

K openingom a endingom sa dá poveda• len jediné. Napriek tomu, že sa medzi
nimi nájde zopár "skôstov", radia sa na najvyššie prieèky vo svojom obore a
len ve¾mi •ažko sa vám pre ne budú h¾ada• konkurenti. Každý nový opening bol
na tom graficky lepšie a lepšie a pesnièky sú konštantne na vysokej úrovni.

Zaujímovaosti

V dobe uverejnenia tohto èlánku má Naruto už 193 epizód a je dos• možné, že
v dobe jeho ukonèenia výrazne prekroèí hranicu troch stoviek. Momenálne beží
ešte len prvá séria, ale od októbra by sa mala zaèa• druhá. Manga je však
už dávno niekde úplne inde a druhú sériu má rozbehnutú v plnom prúde.
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Vzh¾adom na to, že Naruto vychádza z manga predlohy, trpí jedným nedostatkom.
Je pravidlom, že anime nemôže v deji predbehnú• mangu, t. z. že manga musí
ma• vždy náskok a že bude ukonèená skôr ako anime. V urèitej fáze sa ale
anime tak dlhé ako Naruto musí dosta• k mange tak blízko, že tvorcovia majú
len dve možnosti. Buï anime pozastavia, èo by bolo ve¾mi neš•astné riešenie,
alebo vytvoria nieko¾ko epizód, tzv. fillerov - vyplòovacích epizód, ktoré
budú slúži• len a len na zdržiavanie a dávajú tak priestor mange dejovo sa
vzdiali•. Kvalita vyplòovacích epizód býva ovplyvnená najmä dåžkou ich trvania.
Naruto túto situáciu zažil už tri krát a treba poveda•, že sa s òou vysporiadal
ve¾mi dobre. Teda takmer, pretože v jeho prípade neplatilo staré známe "do
tretice všetko dobré". Kvalita aktuálnych vyplòovacích epizód, ktorých bude
52 (dva krát dve sezóny) a absolútna väèšina už bola vydaná, je úmerná ich
poètu. Zatia¾ èo prvé sa dali pozera• takmer bez problémov, s pribúdajúcim
množstvom sa situácia zhoršuje. Naš•astie sa medzi nimi objavilo zopár svetlých
výnimiek.

Nedá mi ešte nespomenú• jednu naozaj zaujímavú správu. Tvorca Naruto, už
spomenutý Masashi Kishimoto sa zdá by•, v tom najkladnejšom zmysle slova, za•ažený na mytológiu. Preto ak si pozriete toto
anime a o japonskej mytológiu èo-to viete, bude s mýtmi vydie• množstvo paraliel. A ak nie, nevadí, skúste prekuta• internet,
alebo radšej Wikipédiu - naozaj to stojí za to!
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