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Różne oblicza miłości erotycznej na 
wybranych przykładach ilustrowanych 

zwojów emaki, nikuhitsu shunga i na 
drzeworycie ukiyo-e

Motyw miłości erotycznej w  japońskich obrazach malarskich powszechnie ko-
jarzony jest głównie z drzeworytami ukiyo-e1, tworzonymi w epoce Edo (1603–
1868), jednak, według udokumentowanych źródeł2, ta tematyka incydentalnie 
była podejmowana już od epoki Heian (794–1185) na ilustrowanych zwojach 
malarskich, zwanych emakimono lub w skrócie emaki. Forma ilustrowanego zwoju 
była obecna w Japonii co najmniej od okresów Asuka (VI–VII w.) i Nara (710–
784), kiedy prowadzono intensywną wymianę kulturalną z  Chinami i  istniała 
w sztuce aż do epoki Edo, gdy częściowo uległa przemianie pod wpływem nur-
tu ukiyo. Wówczas obok drzeworytów i tradycyjnych emaki zaczęto tworzyć tzw.  
nikuhitsu-ga, obrazy malowane tuszem i  farbami na papierze lub jedwabiu 
w formie klasycznych zwojów, ale w stylu przypominającym drzeworyty ukiyo-
-e i  podejmujące tematykę „ulotnego świata”. Mimo niewątpliwie wysokiej ja-
kości wykonania, nikuhitsu-ga zawsze pozostawały w cieniu drzeworytów, praw-
dopodobnie ze względu na niszowość – wykonanie drzeworytów było tańsze 
i szybsze niż wykonanie zwoju, poza tym odbitki drukowane z drewnianej ma-
trycy dawały możliwość wielokrotnego powielania i rozpowszechniania obrazów.  
Nikuhitsu-ga natomiast stanowiły ekskluzywny towar wykonywany na zamówie-
nie. Zwykle tworzono je dla sponsorów z wyższych klas (nawet dla samego szo-
guna3), w związku z tym podejmowana na nich tematyka – chociaż nawiązująca 
do mieszczańskiego nurtu ukiyo – była odpowiednio dopasowana do gustów elity. 

Tematyka erotyczna w epokach poprzedzających okres Edo pojawiała się na 
emaki bardzo sporadycznie i  można stwierdzić, iż stanowiła raczej wyjątek niż 
regułę w sztuce. Głównymi odbiorcami sztuki była przede wszystkim arystokra-

1  Ukiyo-e – dosł. obrazy przepływającego świata – obrazy nawiązujące tematyką głównie do życia 
codziennego mieszczan oraz do dzielnic rozrywki.

2  Y. Shirakura, Nikuhitsu shunga, Tokio 2009, s. 4-6.
3  T. Screech, Erotyczne obrazy japońskie 1700–1820, Kraków 2006, s. 46.
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cja i wysoka warstwa wojowników. Z tego powodu wszelkie kanony tego rodzaju 
twórczości były ograniczone wieloma kategoriami estetycznymi, które uniemożli-
wiały ukazywanie aktu seksualnego w sposób bezpośredni. W XVII wieku wraz ze 
zmianami politycznymi, społecznymi i kulturalnymi, spowodowanymi przejęciem 
władzy wojskowej przez Tokugawów, nastąpił zwrot w tego typu sztuce. Elitarność 
została zmarginalizowana na rzecz sztuki mieszczańskiej, która również wykształci-
ła swoje kategorie estetyczne, ale nie uniemożliwiała ukazywania seksu. Wręcz prze-
ciwnie, shunga, czyli „wiosenne obrazy” (jak określa się ówczesne obrazy erotyczne), 
stały się bardzo popularne, mimo wielokrotnie wydawanych obostrzeń cenzury. 

W swojej pracy chciałabym przedstawić pięć wybranych obrazów malarskich 
przedstawiających różne oblicza miłości erotycznej. Wybrane rodzaje miłości ero-
tycznej stanowią przykłady odmienne od najpopularniejszego motywu seksu z kur-
tyzaną z  dzielnicy rozrywki, szczególnie rozpowszechnionego w  epoce Edo na 
drzeworytach erotycznych. Nie bez znaczenia była epoka historyczna, w której po-
wstały niektóre z wybranych przeze mnie dzieł, a także, prawdopodobne, ich prze-
znaczenie. Cztery z nich to zwoje malarskie: dwa emakimono, jeden zwój pionowy 
zwany kakemono lub kakejiku oraz jeden obraz nikuhitsu-ga. Ostatni z omówionych 
obrazów to drzeworyt ukiyo-e wyselekcjonowany ze względu na podjętą tematykę. 
Dwa z omówionych dzieł pochodzą sprzed epoki Edo. W swojej pracy opierałam 
się przede wszystkim na publikacji Yoshihiko Shirakury dotyczącej nikuhitsu shunga, 
a także na publikacji British Museum dotyczącej japońskich obrazów erotycznych.

Miłość zakazana

Ilustrowany zwój pod tytułem Koshiba gaki zōshi 小柴垣草紙 jest jednym z naj-
wcześniejszych zwojów o tematyce erotycznej. Oryginał powstał pod koniec epoki 
Heian, jednak obecnie jest znany dzięki kopii, która powstała w epoce Edo. Au-
torstwo pozostaje nieznane (istnieje kilka teorii przypisujących autorstwo różnym 
osobom, ale żadna z nich nie została potwierdzona4). 

Emaki podejmuje temat miłości zakazanej w  dwojaki sposób. Po pierwsze, 
przedstawia relację seksualną między księżniczką krwi o imieniu Nariko a żoł-
nierzem Munemitsu. Historia opiera się na faktach z 986 roku. Księżniczka z racji 
urodzenia była przeznaczona na pełnienie funkcji itsuki-no-miya, czyli głównej 
kapłanki w chramie Ise Jingū. Itsuki-no-miya była wybierana tylko wśród księżni-
czek krwi, które były dziewicami i pełniła swoją posługę przez cały okres panowa-
nia danego cesarza. Niestety, przez związek z Munemitsu Nariko, nie dochowała 
czystości, a na dworze cesarskim wybuchł skandal. Dalsze losy kochanków nie są 
dokładnie znane, niemniej historia była na tyle inspirująca, iż nieznany artysta 
postanowił uwiecznić ją w postaci erotycznego zwoju. 

Drugi aspekt świadczący o tabuizacji zilustrowanego związku seksualnego było 
to, iż według ówczesnych założeń buddyzmu miłość fizyczna, pożądanie i nagie 
ciało, które mogło je wzbudzać, były szczególnie piętnowane. Prawdopodobnie 
4  Y. Shirakura, op. cit., s. 7.
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analogicznie piętnowano obrazy erotyczne w  postaci malowideł, czego można 
domyślać się z samego faktu niemal całkowitego braku takich wizerunków w ów-
czesnym malarstwie, chociaż niewykluczone, że te, które – być może – istniały, 
po prostu nie przetrwały do czasów obecnych. Dopuszczonymi formami erotyki 
na obrazach były tzw. osokuzu, którym przypisywano właściwości medyczne – ich 
studiowanie miało przyczynić się do poprawienia harmonii w życiu i zapewnić 
długowieczność5. Iwona Kordzińska-Nawrocka wskazuje, iż w epoce Heian „na-
gie ludzkie ciało zaczyna być traktowane jako rzecz wysoce nieestetyczna”6 tym-
czasem na zwoju kochankowie niemal na wszystkich jedenastu ilustracjach wy-
stępują nago, uprawiając miłość na różne sposoby. Co więcej, na zwoju to kobieta 
wydaje się być inicjatorką romansu. 

Nieznana jest przyczyna dlaczego autor ukazał zakazany związek księżniczki 
i żołnierza w tak niekonwencjonalny i bezpośredni jak na tamtą epokę sposób, 
niemniej to emaki stanowi dziś świadectwo, że nawet w wysublimowanej kulturze 
Heian istniały wyjątkowe dzieła erotyczne.

Miłość między dwoma mężczyznami

Motyw miłości między dwoma mężczyznami pojawiła się jeszcze w epoce He-
ian, ale wówczas nie był jeszcze tak popularny jak w kolejnych epokach. Wraz 
z rozkwitem buddyzmu w okresie Kamakura (1185–1333), nanshoku, jak nazy-
wano relację homoseksualną dwóch mężczyzn, wkroczyło w klasztorne mury. Jak 
wyjaśnia Marta Newelska „powstały w klasztorach ideał związku starszego męż-
czyzny z chłopcem został później przyjęty także przez wojowników.”7 Związek 
nanshoku w świątyniach zwykle rodził się między starszym mnichem-opiekunem 
a młodszym praktykantem, zwanym chigo. Przyczynami pojawiania się nanshoku 
w klasztorach był, po pierwsze, celibat (rozumiany jako zaprzestanie związków 
heteroseksualnych), a po drugie – przekonanie o  rytualnej nieczystości kobiet8, 
których mnisi powinni unikać. Chigo stanowili substytut związków z kobietami, 
niektórzy z nich byli nawet przebierani i malowali twarze jak kobiety. Ponieważ 
jednak nimi nie byli, więc technicznie mnisi nie łamali żadnych zasad i nie ulegali 
rytualnemu zbrukaniu. 

Na ilustrowanym zwoju nieznanego autora pod tytułem Chigo no sōshi  
稚児之草紙 zawarto pięć scen opatrzonych tekstem, przedstawiających pięciu 
akolitów w relacjach homoseksualnych z mnichami. Wszyscy młodzieńcy mają 
długie, luźno związane włosy, krągłe ciało, jasną karnację, uchodzącą wówczas za 
atrakcyjną, oraz małe, czerwone usta, Co ciekawe, te atrybuty stanowiły elementy 

5  A. Ishigami, Chinese Chunhua and Japanese Shunga, [w:] Shunga: sex and pleasure in Japanese art,  
Londyn 2013, s. 92-95.

6  I. Kordzińska-Nawrocka, Japońska miłość dworska, Warszawa 2005, s. 84.
7  M. Newelska, Piękni, młodzi, kosztowni. Męskie praktyki homoseksualne w  Japonii okresu Edo 

(1600–1868), Warszawa 2011, s. 55.
8  Jednym z elementów nieczystych była krew. Kobiety były uważane za nieczyste, ponieważ miesiączkowały.
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ideału urody kobiecej, nie męskiej. Niektórzy chigo na zwoju ubrani są w strojne 
szaty. Niemal wszystkie sceny przedstawiają penetrację odbytu młodszego part-
nera przez starszego; odwrotna sytuacja przeczyłaby obowiązującej hierarchii. 

Zwój powstał w 1321 roku i  stanowi świadectwo na występowanie praktyk 
nanshoku w buddyjskich klasztorach w okresie Kamakura. Porównując ten zwój 
do emaki o podobnej tematyce z tamtego okresu, na przykład Aki no yo no naga-
-monogatari (ok. 1400) czy Ashibiki-e (druga połowa XV w.), Chigo no sōshi jest 
równie bezpośredni, jak wspomniany wcześniej Koshiba gaki zōshi, ukazując zu-
pełnie nagie ciała i akty seksualne, co wówczas wciąż było dość niezwykłe.

Miłość we śnie

Pionowy zwój malarski na jedwabiu autorstwa Chōbunsaia Eishi (1756–1829)9 
przedstawia kobietę pogrążoną we śnie. W  „dymku” przypominającym te ze 
współczesnych komiksów zawarto obraz przedstawiający scenę z  Ise monogata-
ri, opowieści miłosnej, której autorstwo przypisuje się Ariwarze Narihirze (825–
880). W scenie tej autor zilustrował epizod, w którym bohater uprowadza damę 
na równinę Musashi i w ukryciu przed żołnierzami spędza z nią upojne chwile 
w wysokich trawach. Motyw ten był wykorzystywany przynajmniej w kilku drze-
worytach ukiyo-e10. Kobieta śniąca na obrazie, w przeciwieństwie do pozostałych 
ilustracji omówionych w tej pracy, nie jest ukazana w relacji seksualnej z mężczy-
zną. Jednak poprzez zastosowanie techniki obrazu w obrazie, odnoszącej się do jej 
snów, można przypuszczać, iż związek seksualny, który jest zarysowany w jej śnie 
na wzór tego, jaki mogła wyczytać z trzymanego w ręku egzemplarza Ise mono-
gatari, jest jej marzeniem. Być może, będąc kurtyzaną (co można wywnioskować 
z jej stroju i fryzury), zamkniętą w dzielnicy rozrywki, marzy o prawdziwej miło-
ści, dzięki której mogłaby uciec ze swoim wybrankiem i odmienić własny los jak 
bohaterowie Ise monogatari11. 

Miłość jako droga do długowieczności

Zwoje nikuhitsu-ga, w przeciwieństwie do drzeworytów ukiyo-e, charakteryzowa-
ły się dużo wyższą jakością wykonania i nieprzeciętną dbałością o detale, wyni-
kającymi między innymi z możliwości użycia pędzla, a nie drewnianych matryc. 
Co więcej wysoka jakość była widoczna nie tylko w technice wykonania, ale rów-
nież w sposobie ukazywania postaci i teł. Jeśli na tego typu zwojach pojawiały się 
kurtyzany, to często były to tayū – kurtyzany najwyższych rang. Natomiast jeśli 
nawiązywano do teatru, to do klasycznego teatru nō, a nie do mieszczańskiego ka-

9 Zwój nie posiada skonkretyzowanego tytułu; zob.: http://www.britishmuseum.org/research/
collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=785167&partId=1 [28.06.2014].

10 T. Screech, op. cit., s. 170-171.
11 J. Mostow, Young woman dreaming of Ise monogatari, [w:] Shunga: sex and pleasure in Japanese art, 

Londyn 2013, s. 332.
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buki. Tematyka tego typu zwojów była dostosowana do wymagających odbiorców 
wśród wykształconych elit, nie do prostych mieszczan. Nie oznacza to, że drzewo-
ryty zawsze były gorsze, a nikuhitsu-ga lepsze, niemniej technika i przeznaczenie 
jednego i drugiego rodzaju obrazów implikowała fakt, iż nikuhitsu-ga uważano za 
towar bardziej ekskluzywny niż drzeworyty. Bardziej precyzyjnym terminem dla 
zwojów erotycznych wykonanych w tym stylu jest nikuhitsu shunga.

Ilustracja dwunasta ze zwoju pod tytułem Shunjō shoshiki autorstwa Kitagawy 
Fujimaro (1789–1818), która przedstawia parę bohaterów zwanych Jō i Uba ze 
sztuki teatru nō Takasago, napisanej przez Zeamiego (1363–1443) jest jednym 
z przykładów wysokiej jakości nikuhitsu shunga, odwołującej się do klasyki teatru. 
Zwój powstał między 1804 a 1818 rokiem, czyli w epoce Edo. Sztuka Takasago 
odnosi się do długiego i szczęśliwego życia w małżeństwie wyżej wymienionych 
bohaterów, a jego symbolem jest podwójna sosna, wyrastająca z jednego korzenia, 
zwana aioi no matsu - widoczna na zwoju w tle. Sosna jest japońskim symbolem 
długowieczności, podobnie jak żuraw i para żółwi widocznych na obrazie. Fakt 
przedstawienia żółwi w parze także podkreśla bycie w związku bądź w małżeń-
stwie. Motyw sosnowych igieł i skorupy żółwia jest dostrzegalny również na ki-
monach kobiety i mężczyzny. Choć bohaterowie są w podeszłym wieku, to wiek 
nie przeszkadza im cieszyć się swoją bliskością.

Autor dzieła przedstawił Jō i Ubę w miłosnym uniesieniu, co jest dość nie-
typowe, zważywszy, iż większość obrazów w okresie Edo gloryfikowała piękno 
i młodość (zwłaszcza młodość kobiet), tymczasem bohaterowie Takasago są już 
bardzo dojrzali. Oboje mają siwe włosy i pomarszczoną, pozornie nieestetyczną, 
skórę, ale, patrząc na ich twarze, można dostrzec wyraźne zadowolenie. Co więcej, 
mimo zaawansowanego wieku, para wydaje się czerpać ogromną radość z  sek-
su. Zestawienie motywów odnoszących się do szczęśliwego pożycia małżeńskie-
go i wynikającej z niego długowieczności (podkreślonej przez wiek bohaterów) 
z aspektem erotycznym w obrazie może oznaczać dwie rzeczy. Pierwsza z nich 
to przekonanie, że harmonia w związku osiągana przez między innymi satysfak-
cjonujące życie seksualne przekłada się na długość życia. Drugą można rozumieć 
w odwrotny sposób – długie, szczęśliwe życie wpływa na aktywność seksualną, 
która może trwać do późnej starości. Niezależnie od opcji, elementem spajającym 
jest miłość i harmonia w związku.

Miłość makabryczna

Jako przykład miłości makabrycznej wybrałam drzeworyt ukiyo-e inspirowany 
jedną z wielu popularnych w epoce Edo opowieści o duchach i demonach. Szcze-
gólnie w schyłkowym okresie Edo taki motyw w obrazach erotycznych stał się 
rozpowszechnioną tendencją, podobnie jak motyw przemocy i  gwałtów. Jedną 
z przyczyn, dla których podejmowano tematykę agresji i demoniczności było szo-
kowanie i przyciągnięcie uwagi odbiorców. Wcześniej pojawiające się na obrazach 
postacie zawsze pięknych i przychylnych klientowi kurtyzan zostały zastąpione 
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przez kobiety napadane i  zmuszone do aktów seksualnych wbrew swojej woli. 
Obrazy zaś łączące motywy erotyczne i przerażające, odwołujące się do wierzeń 
w istoty nadprzyrodzone wiązały się z ilustrowaniem między innymi wyobrażeń 
aktów seksualnych ludzi i demonów, gwałtów mściwych duchów dokonywanych 
na kobietach, przypadków nekrofilii, a także deformacji ciał polegających na przy-
kład na zastąpieniu twarzy genitaliami12. 

Omawiany przeze mnie obraz, a właściwie zestaw dwóch ilustracji połączo-
nych jednym motywem, powstał w  1823 roku jako część publikacji pod tytu-
łem Ehon kaichū kagami autorstwa Utagawy Toyokuniego (1769–1825). Pierw-
sza z grafik wygląda jak jeden z wielu znanych w tamtych czasach drzeworytów 
shunga: mężczyzna i zjawiskowo piękna kobieta są złączeni w miłosnym uścisku, 
oboje bardzo szczęśliwi. W lewym górnym rogu znajduje się miniatura ukazująca 
kobietę jako wyjątkowo urodziwą. Jednak, przyglądając się drugiemu drzewory-
towi, ta sama scena zostaje ukazana w diametralnie inny sposób: kolory, wcześniej 
jaskrawe, teraz są przytłumione, a zamiast pięknej kobiety mężczyzna obejmuje 
odrażający szkielet. Zestaw obu drzeworytów odwołuje się do popularnej opowie-
ści pochodzenia chińskiego pod tytułem Latarnia w kształcie piwonii. Opowiada 
ona o wdowcu uwiedzionym w święto zmarłych obon przez piękną kobietę, będącą 
w rzeczywistości duchem dawno zmarłej dziewczyny. Jej służąca zawsze nosi przed 
swoją panią latarnię w kształcie piwonii, stąd tytuł opowieści. Wdowiec zakochuje 
się bez pamięci w piękności, nie spostrzegając nawet, że wraz z wydłużającym się 
okresem miłosnych spotkań jego stan zdrowia się pogarsza. W tym samym cza-
sie sąsiad bohatera, zaniepokojony tym faktem, pewnej nocy podgląda wdowca 
i odkrywa przerażającą prawdę o jego kochance – zamiast uwodzicielskiej kobiety 
widzi rozkładające się zwłoki. W dalszej części historii wdowiec również odkrywa 
prawdę o swojej ukochanej i odnajduje jej grobowiec, w którym złożono między 
innymi zniszczony tytułowy lampion z motywem piwonii. Z pomocą pewnego 
mnicha próbuje uwolnić się od wpływu złego ducha, niestety, przez upojenie alko-
holem nie dotrzymuje postanowienia, aby nie odwiedzać jej grobu, co kończy się 
dla niego tragicznie – zawiedziona kobieta w zemście wciąga wdowca do swojego 
grobowca. Pewne detale w opowieści, a także ciąg dalszy różnią się w zależności 
od okresu, w którym ją opowiadano, a także od tego, na co w danym okresie kła-
dziono nacisk (czy był to aspekt romansowy, straszny, moralizatorski). Poza tym 
pod względem szczegółów różni się od wersji chińskiej, niemniej każdy wariant 
kończy się źle albo dla samego bohatera, albo dla całej trójki: wdowca, zmarłej 
kobiety i jej służącej13. Autor zestawu obu ilustracji, dzięki zastosowanej technice, 
stawia obserwatora w roli starszego sąsiada, który podgląda parę. Mężczyzna na 
drzeworycie widzi swoją kochankę jako piękną kobietę, tak jak jest to ukazane na 
pierwszym drzeworycie, natomiast obserwator odkrywa jej prawdziwą naturę, do-
strzegając w niej jedynie przerażający szkielet na drugim drzeworycie. W historii 

12 Y. Shirakura, Nikuhitsu shunga, Tokio 2009, s. 131-169.
13 M. Tatarczuk, Kaidan. Japońskie opowieści niesamowite epoki Edo, Warszawa 2011, s. 80-92.
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starzec nie widział aktu seksualnego między kochankami, element erotyczny jest 
inwencją autora, który łączy w ten sposób shunga z elementami grozy. 

Wyżej wymienione przykłady różnych odmian miłości przedstawianych na 
zwojach i na wybranym drzeworycie są zaledwie ułamkiem wśród setek, a nawet 
tysięcy dzieł. Niemniej, już po tych kilku przykładach można wysnuć wniosek, iż 
twórcy ukiyo-e, shunga i nikuhitsu shunga inspirowali się życiem codziennym, wy-
obrażeniami o dzielnicach rozrywki, literaturą, historią, mitologią, popularnymi 
opowieściami niesamowitymi, a nawet fetyszami, tworząc niekiedy bardzo prze-
myślane obrazy erotyczne. Inspirowany faktem historycznym Koshibagaki zōshi 
jest dziś niezwykłym przykładem łamiącego zakazy ilustrowanego zwoju erotycz-
nego z epoki Heian. Zwój Chigo no sōshi, w przeciwieństwie do innych zwojów 
z okresu Kamakura o tematyce nanshoku, bezpośrednio ukazuje relacje homosek-
sualne między starszymi mnichami i akolitami. Kakemono ze śniącą kobietą jest 
jednym z niewielu zachowanych zwojów wiszących, a także wyjątkowym przykła-
dem ukazania marzeń sennych o miłości z podtekstem erotycznym. Ilustracja ze 
zwoju Shunjō shoshiki ukazująca piękno uczucia ugruntowanego satysfakcjonują-
cym życiem seksualnym jest doskonałym przykładem na to, że miłość i seks na-
wet w sztuce epoki Edo nie były domeną młodości. Natomiast przykład ilustracji 
z albumu Ehon kaichū kagami udowadnia, że miłość i erotyzm mają także swoją 
ciemną, demoniczną i przerażającą stronę. Dzięki tym inspiracjom, odpowiednio 
zastosowanej symboliki w obrazach, a w przypadku zwojów – również dzięki mi-
strzowskiej technice – tło historyczne, kulturalne czy mitologiczne staje się nie 
mniej intrygujące niż aspekt erotyczny danego dzieła. W niektórych przypadkach 
zrozumienie wydaje się wręcz niemożliwe bez znajomości odpowiednich elemen-
tów z historii, literatury czy mitologii. 
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Abstract

Different kinds of erotic love depicted in selected illustrated handscrolls ema-
ki, nikuhitsu shunga and a woodblock print ukiyo-e.

An eroticism had been depicted in Japanese art since Heian period (794–1185) 
as illustrated handscrolls called emaki. In Edo period (1603–1868) high quality 
erotic handsrcolls called nikuhitsu shunga, which depicted idealized erotic love 
were luxury alternative for common erotic woodblock prints. This essay is aimed 
to describe five examples of selected illustrated handscrolls and a woodblock print 
depicting different and untypical kinds of erotic love. They exemplify: forbidden 
love, homosexual love between two men, love as a way for longevity, dreaming of 
love and macabre love.


