
„Zapiski zielarki” 

 

Mangą zainteresowałam się dzięki starszemu bratu, który często oglądał animowane 

filmy japońskie. Trzy lata temu, oglądając jedną z najpopularniejszych serii „Naruto”, 

dowiedziałam się, że istnieje komiks, na którym oparto tę serię. Pierwsze zakupione przeze 

mnie mangi pochodziły z tej serii.  

Teraz pojawia się pytanie: co to jest manga? 

Manga to japoński komiks czytany od tyłu. Manga jest drukowana głównie w czarnych 

i białych kolorach, nie licząc okładek i ewentualnie kilku pierwszych stron.  Wyróżniamy w 

niej cztery główne gatunki, czyli: 

– shojo – mangi skierowane głównie do dziewcząt w wieku 7-18, 

– shounen – mangi skierowane głównie do chłopców w wieku 7-18, 

– josei – mangi skierowane do kobiet w wieku 18-30, 

– seinen – mangi skierowane do mężczyzn w wieku 18-30. 

Manga, którą będę recenzować, należy do gatunku shojo, który charakteryzuje się 

romansem i okruchami życia. 

„Zapiski zielarki” autorstwa Natsu Hyuuga, rysunki Nekokurage, opowiada historię 

młodej dziewczyny o imieniu Maomao, która jest mistrzynią sztuki zielarstwa marzącą, by 

odkryć lek na wszystkie dolegliwości.  

Pewnego dnia, gdy Maomao zbiera zioła, zostaje porwana przez bandytów i sprzedana 

do haremu, gdzie staje się dziewką służebną. Maomao nie jest zwykłą służką, ponieważ umie 

czytać i pisać, czego wiele służek nie potrafi. Nie chce, by ktokolwiek wiedział o jej 

umiejętnościach, ponieważ dostałaby inne zajęcia. Jednak w haremie księcia krąży pewna 

plotka o tym, że umierają kolejni dziedzice. Wszystkie dzieci odeszły w wieku niemowlęcym, 

lecz w haremie są jeszcze trzymiesięczny książę oraz sześciomiesięczna księżniczka. Matką 

księcia jest pani Li Hua, która mieszka w największej komnacie, wewnętrznego pałacu, 

ponieważ nie ma cesarzowej, można założyć, że cesarska małżonka, która urodziła syna, ma 

największe wpływy, jednakże wydaje się, że uczucie cesarza popycha go w stronę pani 

Gyokuyo, która dała mu córkę.  

Maomao po odkryciu tajemnicy umierających dzieci postanawia napisać wiadomość 

do matek obojga dzieci, które jeszcze żyją, w którym informuje, że puder którego używają to 

trucizna. Miesiąc po wysłaniu wiadomości mały książę umiera. Kiedy po tym wydarzeniu 

wszystkie służki zostają wezwane do gabinetu zarządcy,  Maomao zostaje postępem odkryta, 



bo ze wszystkich służek w tamtym pokoju tylko ona umiała przeczytać wiadomość. Maomao 

spotyka się z panią Gyokuyo i zostaje jej osobistą służącą, ale nie byle jaką szeregową.  Jej 

zadaniem jest próbowanie jedzenia, które jest przeznaczone dla pani Gyokuyo. 

W Polsce ukazały się  do tej pory dwa tom mangi wydane przez Studio JG w miękkiej 

i twardej oprawie. Tytuł zawiera obwolutę, a pod nią na okładce komiksy z główną bohaterką.  

„Zapiski zielarki” bardzo mi się podobały z powodu intrygi, przedstawienia postaci i 

humoru. Mam podobne – jak zastosowane w tej mandze – poczucie humoru. Czekam z 

niecierpliwością na dalsze części przygód głównej bohaterki. Odpowiada mi też strona 

graficzna. Uważam, że opowieść jest bardzo ładnie narysowana.  

 

Martyna Jednorowicz  


