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Shunga niesamowite

W Japonii w epoce Edo (1603–1868) najbardziej rozpowszechnioną i popularną 
formą sztuki był drzeworyt, a szczególnie obrazy o tematyce tak zwanego prze-
pływającego, ulotnego świata – ukiyo. Wśród podejmowanych tematów na tego 
typu obrazach były przede wszystkim przyjemności związane z dzielnicami roz-
rywki (yūkaku), chociaż artyści chętnie ilustrowali również pejzaże, kwiaty i życie 
codzienne. Jednak najbardziej intrygujące dla ówczesnych odbiorców i współcze-
snych badaczy okazały się obrazy o tematyce erotycznej i pornograficznej – shun-
ga. Ich popularność nie słabła, pomimo obostrzeń i  zakazów dotyczących tego 
rodzaju publikacji nakładanych przez władze. Co więcej, artyści niejednokrotnie 
łączyli motywy erotyczne z  inspiracjami zaczerpniętymi z  japońskiej mitologii, 
opowieści niesamowitych o duchach i demonach oraz własnych, niepohamowa-
nych (czy wręcz demonicznych) wyobrażeń. Połączenie dwóch skrajnych i równie 
kontrowersyjnych motywów jak erotyka i niesamowitość niewątpliwie fascyno-
wało, intrygowało i szokowało ówczesnych odbiorców. 

W  artykule przedstawię wybrane shunga, głównie drzeworyty, ale również 
nikuhitsu shunga (zwoje malarskie o  tematyce ukiyo), zawierające wątki mitolo-
giczne, demoniczne oraz motyw śmierci, a  więc to, co wpisuje się w  kategorię 
niesamowitości. Wszystkie te motywy, mimo erotycznego i „fizycznego” charak-
teru, ukazują wkroczenie w świat bogów, duchów i demonów, a także symbolicz-
ne przekroczenie granicy śmierci, przy czym ich powiązania z miłością fizyczną 
nie są przypadkowe, co uzasadniają interpretacje poszczególnych grafik. Obrazy 
podzielę na kategorie w zależności od tego, która z  inspiracji dominowała: czy 
była to mitologia, wiara w demoniczne stworzenia, opowieści niesamowite czy 
zwłoki. Motywy wykorzystane przez artystów w przedstawionych przeze mnie 
ilustracjach zostaną wyjaśnione na podstawie opracowań na temat mitologii Ja-
ponii i opowieści niesamowitych. Ponadto, postaram się odpowiedzieć na pytanie, 
dlaczego wśród tak wielu publikacji shunga pojawiały się grafiki łączące erotykę 
z motywami niesamowitymi.



• 62 •

•
Gabriela Matusiak, Shunga niesamowite

Mitologia

Najbardziej sugestywnym pod względem erotycznym jest mit o  stworzeniu ja-
pońskich wysp przez parę demiurgów Izanagiego i Izanami. Stojąc na niebiań-
skim moście, Amanoukihashi zanurzyli włócznię (symbol falliczny) w  wodach 
pod nimi, a kropla, która spadła z końca włóczni uformowała wyspę. Skojarzenie 
tego gestu z aktem seksualnym jest dość jednoznaczne. Następnie para zeszła na 
nowopowstały ląd, gdzie odbyli ceremonię zaślubin i mieli zająć się aktem pro-
kreacji, ale nie wiedzieli jak. Wersja tego mitu z Nihongi (Kronika japońska, 720) 
podaje, iż w tym momencie z pomocą zdezorientowanej parze przyszła pliszka. 
Ptak zaczął poruszać się w specyficzny sposób, podpowiadając Izanagiemu i Iza-
nami, co powinni zrobić1. Ten moment został zilustrowany na drzeworycie z serii 
Keichū Kibun: Makura Bunko (1822–23) autorstwa Keisai Eisena (1790–1848). 
Na czarnobiałej ilustracji wzbogaconej jedynie trzema kolorami widoczna jest 
para demiurgów w uścisku. Oboje siedzą na skale, którą opływają chmury symbo-
lizujące most Amanoukihashi. Tuż obok przysiadła pliszka, wystawiając ogonek 
w kierunku bacznie obserwującej ją pary. Izanagi, nie spuszczając wzroku z plisz-
ki, ręką próbuje sięgnąć pod szaty swej małżonki, zaś jego wymowny uśmiech 
sugeruje pełne zrozumienie co do aktu, który za chwilę ma nastąpić. W porówna-
niu z innymi ilustracjami shunga, obraz wydaje się dość subtelny, nie ma na nim 
genitaliów czy stosunku seksualnego przedstawionych wprost. Jednak sugestywna 
symbolika zaczerpnięta ze znanego mitu, sposób przedstawienia pary w uścisku 
z lekko rozchylonymi szatami Izanami i znaczącym uśmiechem Izanagiego, jak 
i samo umieszczenie tej ilustracji w albumie shunga2, nie pozostawia wątpliwości 
co do erotycznego znaczenia tej ilustracji. Nieukazanie genitaliów bezpośrednio 
prawdopodobnie jest celowym zabiegiem mającym na celu pobudzenie wyobraźni 
odbiorcy. Jednocześnie para bóstw nie zostaje przedstawiona w bezwstydny spo-
sób, jak „przeciętni” kochankowie na shunga.

Nawiązaniem do postaci Izanagiego i  Izanami były dōsojin – rzeźby fallicz-
ne i kamienne wizerunki narządów płciowych lub pary bóstw. Według wierzeń 
dōsojin chroniły przed złem, zapewniały płodność oraz dostatek w lokalnych spo-
łecznościach. Najczęściej umieszczano je na rozstajach dróg prowadzących do 
wiosek. Ich genezy upatruje się w rozstaniu pary demiurgów, a dokładniej w palu 
wbitym przez Izanagiego po ucieczce ze świata podziemnego Yominokuni. Izana-
mi wówczas próbowała zemścić się na swoim mężu za to, iż nie posłuchawszy jej, 
spojrzał na jej rozkładające się ciało po tym, gdy trafiła do Yominokuni po śmier-
ci. Pal miał go ochronić przed jej zemstą3. Dōsojin były znane od starożytności,  

1 Por. Nihongi: Chronicles of Japan from the Earliest Times to A.D. 697, t. I, tłum. W. G. Aston  
[on-line:] https://archive.org/details/nihongichronicl00astogoog [19.08.2015].

2 Por. K. Eisen, Keichū kibun. Makura bunko, Bibliothèque nationale de France [on-line:]  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525032451 [19.08.2015].

3 Por. J. Tubielewicz, Japonia [w:] Mitologia i seks, Warszawa 1993, ss. 44–45.
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pojawiały się również w epoce Edo4. Terasawa Masatsugu (zm. 1790) wykorzystał 
motyw podobnych rzeźb fallicznych w jednej z ilustracji w albumie pt. Katakiuchi 
insenroku (1776). Na czarno-białej ilustracji drzeworytniczej widoczne są cztery 
rzeźby przedstawiające wyobrażenia genitaliów postaci historycznych i mitycz-
nych, w tym m.in. należące do mnicha Dōkyō (zm. 772) czy cesarzowej Kōgyoku 
(594–661)5. Jednak poza aspektem karykaturalnym, wykorzystującym formę zna-
nych rzeźb do pokazania wyobrażeń narządów płciowych znanych osób, drzewo-
ryt nie przekazuje dodatkowych treści. 

Kolejnym przykładem inspiracji mitologią japońską jest drzeworyt autor-
stwa Suzuki Harunobu (1724–1770) z albumu Fūryū enshoku Maneemon (1768–
ok.1770). Seria opowiada historię tytułowego Maneemona – małego człowieczka  
zmniejszonego do rozmiarów fasolki, odkrywającego przez obserwację różne 
zwyczaje i praktyki seksualne. Na wybranej ilustracji (nr 6), Maneemon przyglą-
da się parze uprawiającej seks na polu podczas sadzenia ryżu. Kobieta z pękiem 
sadzonek w dłoni schyla się nad polem zalanym wodą, podczas gdy mężczyzna 
unosi jej kimono aby posiąść ją od tyłu. Twarze, a  w  przypadku mężczyzny – 
maska, przypominają wizerunki bóstw Amenouzume i Sarutahiko. Amenozume, 
według mitologii, była frywolną boginką, która między innymi przyczyniła się 
do wywabienia bogini Amaterasu z jaskini, natomiast Sarutahiko był olbrzymem 
z wielkim nosem o fallicznym kształcie, który dołączył, za sprawą wyuzdanego 
tańca Amenouzume, do orszaku bóstw prowadzonych przez Ninigiego, wnuka 
Amaterasu6. Oboje symbolizują płodność i zmysłowość. Co ciekawe, wizerunki 
Amenouzume i Sarutahiko niekiedy były przedstawiane na dōsojin, „strażnikach” 
oraz symbolach płodności i dostatku. Wykorzystanie ich wizerunków w zesta-
wieniu ze sceną przedstawiającą akt seksualny, oraz umiejscowienie bohaterów 
na polu ryżowym jest nieprzypadkowe i bardzo przemyślane przez artystę. Zie-
mia, a w  tym wypadku pole ryżowe daje pożywienie, zapewnia byt i  dostatek, 
natomiast akt seksualny jest aktem prokreacji, dającym nowe życie, zapewnia-
jącym ciągłość pokoleniową. Tego wszystkiego strzegli zarówno Amenouzume 
i  Sarutahiko, do których autor ilustracji odwołuje w  sposób symboliczny, tego 
strzegły również rzeźby dōsojin, na których wykorzystywano wizerunki pary tych 
bóstw. Według innego źródła, maska mężczyzny symbolizuje wysłannika Inari, 
bóstwa ryżu, a akt seksualny ma pokazać „jak sadzić ziarno”7. Zważywszy na fakt, 
że symbolem kobiecości i żeńskich genitaliów była między innymi woda, a sadze-
nie ryżu polega na umieszczeniu sadzonek w ziemi zalanej wodą, to zestawienie 
tych dwóch czynności na obrazie wydaje się intencjonalne. 

4 Por. M. Czaja, Gods of myth and stone: Phallicism in Japanese folk religion, Weatherhill, New Jork 
1974, s. 168.

5 Por. K. Suzuki, Popular Cults of Sex Organs in Japan: Guardian Deities, Auspicious Objects and Vo-
tive Paintings [w:] Shunga: Sex and pleasure in Japanese art, The British Museum Press, London 
2012, ss. 365–366.

6 Por. A. Kozyra, Mitologia japońska, Bielsko-Biała 2011, s. 132.
7 Y. Shirakura, M. Hayakawa, Shunga. Japanese Erotic Art, Pie Books, Tokio 2009, s. 160.
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Demoniczne stworzenia – yōkai

Marcin Tatrczuk o demonicznych i niesamowitych stworzeniach, ogólnie 
określanych yōkai pisze:

Towarzyszyły Japończykom od zarania dziejów, zawsze będąc w cieniu, jednak bar-
dzo blisko. Były szmerem na pustym korytarzu, dziwnym światłem w nocy, głosem 
w pomieszczeniu czy tajemniczą sylwetką na skraju lasu lub w ogrodzie. Obarczano 
je winą za choroby i kataklizmy, innym razem uważano za głosy bóstw lub wyko-
nawców ich woli. Przez wiele wieków wyobrażano je sobie na różne sposoby i przy-
pisywano im wiele zdolności. Czasami bywały duchami, demonami, wodnikami, 
innym razem lisami, przemienionymi przedmiotami czy nawet ludźmi8.

Uogólniając, wszystko to, co wydawało się niewyjaśnione i wzbudzało strach, 
mogło zostać wytłumaczone działaniem istoty z  tego tajemniczego świata. 
W sztuce erotycznej wykorzystywano motyw niesamowitych istot w dwojaki spo-
sób. Po pierwsze, jako wzbudzające niepokój i zafascynowanie obrazy, w których 
świat istot demonicznych wkracza w  świat żywych w  perwersyjny, dewiacyjny, 
a nawet brutalny sposób, czego przykładem będzie pierwszy z poniżej opisanych 
drzeworytów. Po drugie, motyw stworzeń yōkai stanowił również źródło dla obra-
zów groteskowych, zabawnych, w których wykorzystywano na przykład osobliwy 
wygląd ilustrowanych postaci, jak w drugim drzeworycie opisanym poniżej. 

Pierwsza ilustracja z albumu Utamakura (1788) autorstwa Kitagawy Utamaro 
(1753–1806) przedstawia dwie poławiaczki (ama), z  których jedna zostaje po-
rwana i wciągnięta do wody przez wodne demony zwane kappami. Kappy były 
stworzeniami o szarej lub zielonej skórze, z błonami pławnymi między palcami, 
twarzy przypominającej małpi pysk z  kaczym dziobem i  wgłębieniem na gło-
wie, w którym znajdowała się woda9. Uważano, że są przyczyną utonięć, obar-
czano je winą za ataki na osoby przebywające w  pobliżu rzek czy zbiorników 
wodnych. Nie inaczej przedstawił je artysta na omawianym drzeworycie, przy 
czym kappy na ilustracji nie tylko porywają i topią poławiaczkę, ale próbują też 
wykorzystać kobietę seksualnie. Jedna z kapp, mimo wyraźnego sprzeciwu kobie-
ty i próby odepchnięcia, stara się wsunąć członek w pochwę, podczas gdy druga 
kappa przytrzymuje kobietę za szyję i zbliża jej usta do swoich genitaliów. Całej 
scenie przygląda się druga poławiaczka, siedząca na brzegu; kobieta wydaje się 
być przerażona, a jednocześnie zafascynowana – mimo grozy pozostaje półnaga, 
z obnażonymi piersiami i widocznymi narządami płciowymi. Umieszczenie takiej 
ilustracji na początku albumu erotycznego być może było celowe, a połączenie 
motywów demonicznych i erotycznych miało szokować, intrygować i przykuwać  
uwagę czytelników.

8 M. Tatarczuk, Kaidan, japońskie opowieści niesamowite epoki Edo, Warszawa 2011, s. 21.
9 Por. A. Kozyra, op. cit., s. 332.
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W podobnym tonie powstał drzeworyt Katsukawy Shunkō (1743–1812) z se-
rii Ehon mizu no mimaki (1786). Czarno-biała ilustracja przedstawia akt seksualny 
kobiety i  tengu. Były to gobliny, niebezpieczne górskie demony ze skrzydłami 
i dziobami lub długimi nosami (podobnymi do nosa Sarutahiko). Tengu na drze-
worycie ma właśnie taki nos. Katsukawa wykorzystał ten motyw przedstawiając 
parę uprawiającą seks w pozycji odwróconej, zaś tengu na obrazie posługuje się 
swoim nosem w kształcie fallusa do sprawienia kobiecie przyjemności. W prze-
ciwieństwie do wyżej opisanego drzeworytu, ten obraz jest raczej żartem artysty 
i groteskową karykaturą wykorzystującą nietypowy wygląd tengu, niż niepokoją-
cym obrazem połączenia grozy i  lubieżności. W opisie drzeworytu znajduje się 
również sugestia, że dzięki takiemu połączeniu kochanków nie urodzi się żadne 
dziecko o zdeformowanej twarzy tengu, które mogłoby stać się obiektem kpin10. 

Duchy zmarłych – yūrei

Duchy zmarłych – yūrei – według wierzeń, pojawiały się w świecie żywych, szu-
kając między innymi zadośćuczynienia za krzywdy wyrządzone za życia, zemsty 
za złamane serce, lub w celu spełnienia powinności, których nie było im dane do-
pełnić za życia. Jak pisze Agnieszka Kozyra, „osoby, które w chwili śmierci czuły 
do kogoś nienawiść lub pałały żądzą zemsty, po odejściu z tego świata mogły stać 
się mściwymi duchami […]”11. Niesamowite opowieści o mściwych duchach czy 
wyżej przytoczonych demonicznych istotach, były szczególnie popularne w epo-
ce Edo, a  specjalnie aranżowane spotkania, podczas których opowiadano sobie 
o nich historie, były jedną z wielu form rozrywki tego okresu. Wiele z tych historii 
pochodzi z podań ludowych zwanych setsuwa, niektóre pochodzą z Chin, a wiele 
z nich powstało w epoce Edo12. Motyw mściwych duchów również został wyko-
rzystany na shunga. 

Pierwszy z przykładów tego typu obrazów jest czarno-biały drzeworyt z serii 
Ehon Makurabunko (1788) autorstwa Kitao Masaysohi (1764–1824). Ilustracja 
przedstawia moment, w którym, duch mężczyzny nawiedza swoją żonę i gwałci ją 
w zemście za to, iż ta nie dochowała mu wierności jeszcze za jego życia. Mężczy-
zna popełnił samobójstwo, jednak jego duch nadal pragnie zemsty13. Na grafice 
kobieta z grymasem przerażenia na twarzy rozpaczliwie wyciąga rękę w kierunki 
przesuwanych drzwi. Jej fryzura i kimono są rozrzucone na podłodze w nieła-
dzie. Duch męża siedzący nad kobietą przypomina upiora, który właśnie wyszedł 
z grobu, jego ciało jest wychudzone, policzki zapadnięte. Rozwiane włosy opadają 
na jego twarz, a  zaciśnięte szczęki pokryte zarostem wyrażają niepohamowaną 
zawziętość. Dodatkowo, artysta użył na drzeworycie nieco jaśniejszego odcienia 

10 Por. Y. Shirakura, M. Hayakawa, op. cit., s. 90.
11 A. Kozyra, op. cit., s. 293.
12 Por. M. Tatarczuk, op. cit., s. 9.
13 Por. Y. Shirakura, M. Hayakawa, op. cit., s. 86.
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tuszu do odbicia sylwetki mężczyzny w przeciwieństwie do zdecydowanych, gru-
bych, czarnych linii pozostałych elementów obrazu, przez co mąż wydaje się prze-
zroczysty, nierzeczywisty, a tym samym jeszcze bardziej przerażający. 

Kolejny przykład połączenia shunga z motywami mściwych duchów to para 
wiszących zwojów malarskich Katsukawy Shun’eia (1762–1819) pod tytułem 
Shunga yūrei zu (1798–1818). Pierwszy z obrazów przedstawia scenę, w której 
zmarły mąż materializuje się w postaci ducha wychodzącego z drewnianej trumny 
na prochy. Tuż przed nim leży para w trakcie odbywania stosunku seksualnego: 
to żona zmarłego i jej nowy kochanek. Duch męża objawia się tak nagle, iż deski 
trumny natychmiast pękają z ogromną siłą, rozrzucają sprzęty leżące nieopodal 
(w tym solidnie wyglądającą drewnianą ławę) i niemal przygniatają kochanków. 
Druga ilustracja ukazuje śpiącego mężczyznę nawiedzonego przez niezaspoko-
jonego ducha kobiety. Upiorzyca wygląda przerażająco, ma sine, zwiotczałe ciało, 
wychudłą twarz okoloną rzadkimi strzępami rozczochranych włosów. Pod zupeł-
nie rozsuniętą białą szatą pogrzebową jest zupełnie naga, wymownie rozchyla uda 
i wysuwa biodra w kierunku mężczyzny. Jej pożądanie jest na tyle silne i nienasy-
cone, że przekracza symboliczną granicę między światami wyznaczoną umownie 
przez moskitierę i siedzi tuż przy mężczyźnie, dotykając jego przyrodzenia. Męż-
czyzna jest pogrążony we śnie, i mimo pozornego podniecenia ukazanego przez 
nabrzmiałe genitalia, grymas na jego twarzy i wyciągnięta ręka poza moskitierę 
sugerują, że nieświadomie pragnie wydostać się z koszmarnej pułapki14. 

Jak pisze Agnieszka Kozyra, „bardzo wiele podań dotyczy zemsty duchów 
kobiet, które zostały skrzywdzone za życia”15, dodając, iż przez „dyskryminację 
w wielu wypadkach w świecie żywych nie miały one możliwości domagania się 
kary dla swoich oprawców i zemsta zza grobu była dla nich jedynym sposobem 
wymierzenia sprawiedliwości”16. Jednak w  przypadku wyżej opisanych przeze 
mnie obrazów, wizja mściwych duchów jest zupełnie inna. To mężczyźni umiera-
ją i stają się mściwymi duchami, które pragną zemścić się na swoich niewiernych, 
frywolnych żonach. Jedynie w ostatnim przykładzie pojawia się duch kobiety, jed-
nak i  ona wykazuje cechy kobiety niezaspokojonej seksualnie za życia. Należy 
wyjaśnić, iż w epoce Edo ideałem żony była kobieta pokorna, skromna, nieko-
niecznie piękna, uległa, posłuszna mężowi i  jego rodzinie pod każdym wzglę-
dem17. Kokieteria, erotyzm i pragnienie zaspokojenia seksualnych pragnień były 
domeną kurtyzan, nie przykładnych żon. Kobieta pożądliwa wydawała się co naj-
mniej dziwna, a nawet niebezpieczna, dlatego wiele z opowieści niesamowitych 
o moralizatorskim charakterze często krytykowały i piętnowały tę cechę u kobiet, 
przestrzegając przed niebezpiecznymi konsekwencjami. Tymi konsekwencjami, 
14 Por. Y. Shirakura, Nikuhitsu shunga, Heibonsha, Tokio 2009, ss. 94–95.
15 A. Kozyra, op. cit., s. 294.
16 Ibidem, s. 295.
17 Por. Excerpts from the Great Learning for Women (Onna Daigaku) by Kaibara Ekken, Asia for Ed-

ucators – Columbia University [on-line:] http://afe.easia.columbia.edu/ps/japan/ekken_great-
erlearning.pdf?menu=1&s=4 [20.08.2015].
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według przykładów z wyżej opisanych obrazów, dla mężczyzn mogła być śmierć 
i przeistoczenie się w mściwego ducha, zaś dla kobiet – straszliwa zemsta tegoż 
upiora. Jeśli chodzi o ostatni z  trzech powyższych przykładów, przykrą konse-
kwencją dla pożądliwej kobiety jest również przeistoczenie się w odrażającą zjawę. 

Zwłoki

Ostatnim przykładem obrazu pornograficznego z epoki Edo, w którym wykorzy-
stano motyw niesamowity, czy raczej przerażający i związany ze śmiercią, jest uni-
katowy drzeworyt autorstwa Utagawy Toyokuniego (1769–1825) z serii Ōyogari 
no koe (1822). Grafika przedstawia akt nekrofilii – półnagi mężczyzna, pracownik 
krematorium, który przygotowuje i obmywa zwłoki przed spopieleniem, obejmu-
je nagie zwłoki kobiety, rozchyla przepaskę biodrową i stara się doznać spełnienia 
z nieboszczką. Jej ciało jest zupełnie wiotkie, blade, na twarzy widoczne jest zsinie-
nie. Zza drzwi wszystkiemu przygląda się drugi mężczyzna. Postępowanie pierw-
szego mężczyzny jest częściowo wyjaśnione18 – darzył kobietę miłością, jednak 
ze względu na różnice społeczne, nie miał szans, aby kiedykolwiek stworzyć z nią 
związek. Zaznaje satysfakcji dopiero po jej śmierci. Kazutaka Higuchi wskazuje, 
że ilustracja mogła być inspirowana rzeczywistymi wydarzeniami z 1809 roku, 
opisanymi w publikacji Waga koromo. Według przekazu, jeden z  synów daimyō 
dopuścił się aktu nekrofilii na zwłokach dziewczyny, w której był zakochany19. 

Z  jednej strony obraz ilustrujący przykład nekrofilii ukazuje sytuację maka-
bryczną i  szokującą dla ówczesnych odbiorców. Z  drugiej strony, wyjaśnienie 
kontekstu sprawia, że sytuacja wydaje się wyjątkowo przykra i  tragiczna, a nie-
wykluczone, że nawet zrozumiała w społeczeństwie epoki Edo. Silna hierarchi-
zacja, podkreślanie różnic społecznych i  naciski władz na przestrzeganie zasad 
w obrębie własnego szczebla na drabinie społecznej niewątpliwie przyczyniały się 
do wielu nieszczęść, w tym dramatów miłosnych. Ich częściowym odzwierciedle-
niem są znane do dziś sztuki sceniczne z epoki Edo, podejmujące między innymi 
temat podwójnych samobójstw kochanków (shinjū), którzy decydują się targnąć 
na swoje życie ze względu na niemożność bycia razem z  powodu różnic spo-
łecznych. Niemniej, podobne obrazy nie powstawały ani wcześniej, ani później, 
co świadczy o przekroczeniu pewnej granicy w sposobie szokowania odbiorców 
i czytelników shunga. 

Podsumowanie

Podstawowym celem shunga było przede wszystkim pobudzenie wyobraź-
ni i wywołanie podniecenia u odbiorcy. Niektórzy twórcy obrazów erotycznych 

18 Por. Y. Shirakura, M. Hayakawa, op. cit., s. 89.
19 Por. K. Higuchi, No Laughing Matter: A Ghastly Shunga Illustration by Utagawa Toyokuni, „Japan 

Review” 2013, no. 26, special Issue: Shunga: Sex and Humor in Japanese Art and Literature [on-line:] 
http://publications.nichibun.ac.jp/en/item/jare/2013-09-06/pub [20.08.2015].
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z epoki Edo rozmyślnie wykorzystywali do tego również motywy niesamowite, 
czerpali z  mitologii i  strasznych opowieści, łącząc te motywy z  erotyką, czego 
przykładem są ilustracje omówione przeze mnie w artykule. Odpowiadając na py-
tanie zadane we wstępie artykułu, dlaczego tworzono shunga niesamowite, można 
dojść do wniosku, iż celem takiego połączenia tych dwóch motywów – erotyki 
i niesamowitości – była między innymi chęć przyciągnięcia potencjalnych czy-
telników i zaintrygowania odbiorców, jak na przykład w przypadku drzeworytu 
z kappami otwierającego serię Utamakura autorstwa Utamaro. Możliwe, że za-
miarem artystów było również rozbawienie czytelników, jak drzeworyt z  tengu 
Katsukawy Shunkō, lub szokowanie czy wręcz bulwersowanie, jak grafika Uta-
gawy Toyokuniego ukazująca nekrofilię. Niektóre z shunga niesamowitych, jak te, 
na których pojawiały się mściwe duchy zmarłych, pełniły również funkcję mo-
ralizatorską i w nieco humorystyczny oraz dość przerażający sposób przestrze-
gały przed niebezpiecznymi konsekwencjami rozwiązłości (zwłaszcza kobiet). 
Natomiast ilustracje wykorzystujące motywy zaczerpnięte z japońskiej mitologii 
to niewątpliwie obrazy interesujące, przyciągające uwagę, przemyślane, ale tak-
że wymagające pewnego poziomu wiedzy o dawnych mitach i symbolice z nimi 
związanej zarówno u artysty, jak i odbiorcy. 

Ilustracje shunga z okresu Edo pełniły funkcję niezbyt wysublimowanych pu-
blikacji pornograficznych, jednak pomysłowe i przemyślane stosowanie inspiracji 
światem bogów, istot niesamowitych, i duchów, odwoływanie się do mitów i po-
pularnych przekazów oraz niekonwencjonalne łączenie tych motywów z erotyką 
sugeruje, iż twórcy shunga nie tworzyli jedynie niewymagających zastanowienia 
sprośnych obrazków dla mas. Natomiast shunga niesamowite niezaprzeczalnie 
wyróżniały się wśród innych publikacji erotycznych okresu Edo i, niezależnie od 
tego, jaki był ich cel szczegółowy (szokowanie, rozbawienie, przestrzeganie), in-
trygowały ówczesnych czytelników. 

Bibliografia

Eisen K., Keichū kibun. Makura bunko, Bibliothèque nationale de France [on-line:] 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525032451 [19.08.2015].

Excerpts from The Great Learning for Women (Onna Daigaku) by Kaibara Ekken, 
Asia for Educators – Columbia University [on-line:] http://afe.easia.columbia.
edu/ps/japan/ekken_greaterlearning.pdf?menu=1&s=4 [20.08.2015].

Kojiki czyli Księga dawnych wydarzeń, tłum. W. Kotański, Warszawa 1986.
Nihongi: Chronicles of Japan from the Earliest Times to A.D. 697, tłum. W. G. Aston 

[on-line:] https://archive.org/details/nihongichronicl00astogoog [19.08.2015].
Czaja M., Gods of myth and stone: Phallicism in Japanese folk religion, Weatherhill, 

Nowy Jork 1974.



Istoty nadprzyrodzone w cywilizacjach świata
•

Higuchi K., No Laughing Matter: A  Ghastly Shunga Illustration by Utagawa 
Toyokuni, “Japan Review” 2013, no. 26, special issue: Shunga: Sex and Humor 
in Japanese Art and Literature [on-line:] http://publications.nichibun.ac.jp/en/
item/jare/2013-09-06/pub [20.08.2015].

Suzuki K., Popular Cults of Sex Organs in Japan: Guardian Deities, Auspicious Objects 
and Votive Paintings [w:] Shunga: Sex and pleasure in Japanese art, ed. T. Clark, 
A. C. Gerstle, A. Ishigami, A. Yano, The British Museum Press, London 2013.

Kozyra A., Mitologia japońska, Wydawnictwo Szkolne PWN, Bielsko-Biała 2011.
Shirakura Y., Nikuhitsu shunga, Heibonsha, Tokio 2009.
Shirakura Y., Hayakawa M., Shunga. Japanese Erotic Art, Pie Books, Tokio 2009.
Tatarczuk M., Kaidan. Japońskie opowieści niesamowite epoki Edo, Warszawa 2011.
Tubielewicz J., Mitologia i seks: Japonia, Warszawa 1993.

Summary

Ghastly shunga
An author in this article will demonstrate and describe examples of selected Japa-
nese erotic woodblock prints and painting scrolls called shunga from Edo period 
(1603–1868). Selected images of Japanese “floating world” involve motifs from 
Japanese ghost stories and Japanese mythology. Every scary or fantastic motif and 
will be explained in the article. Moreover, the author will answer a question, why 
shunga artists created such kind of erotic pictures.


