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Susipažinkite

Paslaptingas geišų pasaulis
Raumeningoji Afroditė, apvalių formų Rubenso moteris, berniukiško-

ji Twiggy, jausmingoji Marilyn Monroe – nors ir skirtingai suvokiamas 
ir nuolat besikeičiantis, vis dėlto moteriškumas žavėjo visais laikais. Tiesa, yra 

kultūrų, kurių moteriško kūno ir sielos idealas beveik nepakito iki šių dienų. 
Viena jų – japonai ir jų paslaptingosios geišos.

„Pavogta“ profesijaN
ors per pastarąjį šimtmetį iš 80 
tūkst. jų liko vos 2 tūkst., tačiau 
geišų namai (jap. okiya) vis dar 
išliko ta vieta, kurioje puoselė-

jama senoji japonų kultūra: nešiojami 
kimono, mūvima okobo (mediniai ba-
tai odiniais dirželiais) ir mokoma tradici-
nių menų. Kiekvieną dieną geišų namų 
auklėtinės tobulina šokio, dainavimo, 
puokščių komponavimo, grojimo ir ar-
batos ceremonijos žinias. Be to, kiekvie-
na išsirenka amatą – meno šaką, kurią 
išmano kone tobulai. Išvertus iš japonų 
kalbos žodis „geiša“ (jap. „gei“ – menas, 
o „sha“ – asmuo) reiškia menų žinovę. 
Tad savo įgūdžius jos lavina visą gyveni-
mą. Net būdamos 70-ties šios moterys 
neleidžia sau prarasti talento ir žavesio.

Paradoksalu, bet pirmosios ži-
nomos geišos buvo vyrai. Jie, ta-
rytum mums gerai žinomi juok-
dariai, linksmino japonų didikus 
ir jų svečius: pasakojo smagias 
istorijas, dainavo, šoko, grojo ir 
vaidino. Moterų pasirodymas to-
kiuose pokyliuose buvo griežtai 
draudžiamas. XVII amžiaus vi-
duryje linksmybės iš kilmingųjų 
rūmų persikėlė į specialius pa-
silinksminimų namus. Pasakoja-
ma, kad kartą juose pasirodžiu-
si geiša moteris savo nuostabiu 
balsu sužavėjo visus svečius ir 

taip moterims atvėrė vartus į mįs-
lingąjį geišų pasaulį. Vyrų popu-
liarumas sumenko, kol galiausiai 
jie tapo visiškai nepaklausūs. Ja-
ponijos valdžiai susirūpinus doro-
vingumu, visi pasilinksminimų na-
mai, viešnamiai ir pardavinėjan-
čios meilę moterys tegalėjo bur-
tis tam tikruose kvartaluose. Nors 
juose vyko ir geišų pasirodymai, 
jos intymių paslaugų neteikė. Dėl 
šios priežasties buvo itin nemėgs-
tamos viešnamių savininkų: iš jų 
nebuvo jokio pelno, negana to, 
dainomis ir šokiais jos atitraukda-

vo potencialių kurtizanių ir pros-
titučių klientų dėmesį. Nuskriaus-
tųjų iniciatyva buvo įvestos griež-
tos geišų elgesio taisyklės: joms 
buvo leidžiama dirbti tik tam tikro-
mis valandomis, jų apranga turėjo 
būti kuklesnė nei kurtizanių, pas 
klientus negalėjo eiti po vieną, o 
bet koks intymus kontaktas su kli-
entu buvo uždraustas. Nepaisant 
šių taisyklių, geišos tapo dar po-
puliaresnės ir geidžiamesnės. Jų 
namus imta vadinti „gėlių ir alks-
nių pasauliu“, kuris iki šio pažįsta-
mas tik jo gyventojoms.


