
GEJSZA
 roku 1865 pewien niemiecki biznes-
men przybił  do portu Jokohama po 

swym pobycie w Chinach. Rankiem 3 czerwca 
ujrzał górę Fudżi, a dokładnie o 10:30 wpłynął 
do  Jokohamy,  kontynuując  swą  podróż 
dookoła świata.

W

Jokohamscy celnicy powitali  go serdecznie. 
Nie przyjęli prezentów, które im oferował, co go 
zdziwiło.  A wiele  go jeszcze miało zadziwić w 
Japonii.
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 Kiedy  przechodził  koło  publicznej  łaźni  – 
sento – w Jokohamie, zwrócił na siebie uwagę 
kogoś  z  kąpiących.  W jednej  chwili  około  40 
nagich  ludzi  płci  obojga  otoczyło  go  za-
ciekawionych naturalnym czerwonym koralem 
zdobiącym mu zegarek. Niemiec był poruszony: 
„są  tacy  niewinni...  zupełnie  nieskrępowani 
swą nagością”.

 Następnie tak opisał prostytucję w Japonii: 
„ Biedni rodzice całkowicie legalnie są w stanie 
wynająć swe niedorosłe córki domom rozkoszy 
na określony przeciąg czasu. Następnie przyj-
mują je  do domu, gdy kontrakt  wygaśnie.  W 
tym  kraju  wynajęcie  dziewczyny  jako 
prostytutki nie przynosi nikomu wstydu, wręcz 
przeciwnie - jest to szanowane na równi z inny-
mi  zajęcie.  Jest  całkiem  normalną  koleją 
rzeczy, gdy młoda dziewczyna po swej pracy w 
burdelu wychodzi za mąż. Wiele dziewcząt po 
odsłużeniu kontraktu w najstarszym zawodzie 
świata  wraca  do  rodziców  i  zakłada  własne 
rodziny. Dziewczęta pracujące jako prostytutki 
otrzymują  stosowną edukację,  zanim osiągną 
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wiek legitymujący je  do zawarcia małżeństwa 
(12 lat).  Muszą nauczyć się czytać i pisać po 
japońsku  i  chińsku,  opanować  japońską 
historię i geografię, nauczyć się szyć, tańczyć, 
śpiewać  oraz  grać  na  wybranych  instrumen-
tach  muzycznych...  Domy rozkoszy  zlokalizo-
wane są w wybranych dzielnicach. W Yoshiwa-
ra w Edo (stare Tokio przyp. tł.) są setki tysięcy 
prostytutek...”

Książka  wspomnianego  wyżej  niemieckiego 
człowieka interesu – “Chiny i Japonia”, wydana 
w  Paryżu  w  roku  1868  -  zawiera  pewne  fa-
łszywe  interpretacje,  tym  niemniej  pozostaje 
jednym  z  najlepszych  źródeł  informacji  o 
Japonii  czasów  późnego  okresu  Tokugawa, 
jakie  był  w  stanie  dostarczyć  światu  nie-
Japończyk. Nasz autor po dwuletniej podróży 
wokół  globu  wrócił  do  Europy.  Jest  znany 
światu jako archeolog, który odkrył Troję i My-
keny. Jego nazwisko to Heinrich Schlieman.

W Japonii jednakże nie archeologia zwróciła 
uwagę  Schliemana,  a  ludzie  –  Japończycy. 
Precyzyjniej  ujmując:  Schliemana  zaintere-
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sowały różnice standardów moralnych i etycz-
nych  pomiędzy  Europą  a  Japonią.  To,  co 
Europejczycy uważali za najbardziej poniżające 
czy  degradujące,  nie  było  wcale  potępiane  w 
Japonii.  Schliemana  szokowało  całkiem  nie-
skrywane  naturalne  zainteresowanie  seksem 
kobiet niezależnie od ich wieku. Publicznie po-
dziwiały one erotyczne drzeworyty. Do dziś jed-
ną  z  najbardziej  istotnych  różnic  w  kulturze 
Europy i Japonii jest podejście do spraw płci i 
seksu.

W czasach Tokugawa (1600-1867), które za-
licza  się  do  długiego  japońskiego  śre-
dniowiecza, kobiety pracujące w  yukaku  (lite-
ralnie:  „domach  zabawy”)  nazywano  yujo – 
dziewczyny do zabawy.  Oiran to były yujo naj-
wyższej  rangi.  Joro –  to  te  najpośledniejszej 
kategorii. Pierwszy dom zabawy otwarto legal-
nie w Yoshiwara (dziś Asakusa) w Tokio w roku 
1617. Ale mógł być tylko otwarty za dnia. Wła-
dze  obawiały  się,  że  w  godzinach  nocnych 
mógłby taki przybytek stać się przystanią dla 
przestępców.
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Gejsza oznacza wykształconą osobę biegłą w 
sztuce  aktorskiej,  muzyce  i  konwersacji.  Na 
początku gejszami byli wyłącznie mężczyźni. W 
środkowym okresie Tokugawa kobiety dołączy-
ły do zawodu gejszy. Obecnie gejsza kojarzy się 
nam właśnie z kobietą, która podejmuję gości 
w  restauracji,  zabawia  ich  rozmową,  gra, 
tańczy i śpiewa. W czasach Tokugawa bogaci 
młodzieńcy najpierw zwykli składać wizytę gej-
szom,  by  potem udać  się  do  pawilonów roz-
koszy,  gdzie  czekały  na  nie  yujo.  Bywało 
czasem, że i gejszę udało się uwieść, by spędzić 
z nią noc.

Gejsza Kiharu Nakamura stała się znana w 
obecnych  czasach  szerokim  kręgom  czytel-
ników na całym świecie po opublikowaniu swej 
autobiograficznej książki. To kobieta dumna ze 
swego  zawodu.  Była  córką  dobrze  prosperu-
jącego lekarza. Jej matką była intelektualistką 
czytającą Szekspira w okresie Meiji (XIX wiek). 
Gejsza Kiharu zabawiała w Tokio między inny-
mi  francuskiego  poetę  Jean  Cocteau,  amery-
kańskiego  bejzbolistę  Babe  Ruth,  Charliego 
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Chaplina,  słynnego  wydawcę  Hearsta,  anty-
brytyjskiego  parlamentarzystę  Indii  Chandra 
Bose  i  innych.  Zakochała  się  w  Hidemaro 
Konoe, bracie premiera Konoe. Jej życie pełne 
niesłychanych  przygód  nie  pozbawiło  jej  i 
doświadczenia wspaniałej miłości. Nauczyła się 
angielskiego. Poślubiła dyplomatę i wyjechała z 
nim do Indii, nauczyła się języka Hindi, nie od-
mówiła  udziału  w  sekretnej  misji  Chandra 
Bose. Ostatnie lata swego życia spędziła w No-
wym Jorku. 

Gejsze nie koniecznie są młode. Jako gejsze 
pracują kobiety pomiędzy 15 a 60 rokiem ży-
cia.  Nad  pracą  gejszy  czuwa  specjalne  biuro 
(geisha  okiya)  koordynujące  relacje  pomiędzy 
restauracją, gejszą i jej gościem. Są pewne za-
sady,  których  każda  prawdziwa  gejsza  prze-
strzega. Nie może ona wykazywać jakichś okre-
ślonych preferencji  politycznych,  gdy zabawia 
gościa; nie powinna wdawać się w rozmowy z 
innymi gejszami – jej gość winien być w cen-
trum jej uwagi, gdy oboje przebywają w pokoju 
gościnnym wysłanym  tatami (słomiana podło-
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ga). Nie może ona ujawniać niczego, czego do-
wiedziała  się  od  swoich  gości.  Musi  chronić 
prywatność  gości.  W ten sposób jej  klienci  – 
politycy,  ludzie  interesu,  artyści  czy  inni  – 
mogą się  czuć w jej  towarzystwie  swobodnie. 
Nawet  w  dzisiejszych  czasach  większość 
japońskich polityków i ludzi biznesu organizuje 
swoje spotkania w ryotei – tradycyjnie urządzo-
nych japońskich restauracjach z gejszami.

Wielu wiodących polityków Japonii poślubiło 
gejsze. Admirał Genbei Yamamoto, Shigenobu 
Okuma  –  premier  i  założyciel  Uniwersytetu 
Waseda,  Kiyotaka Kuroda  –  premier  Japonii, 
Kaoru Inoue – minister spraw zagranicznych – 
byli jednymi z nich. Niedawno zmarły reżyser 
filmowy Yasujiro Ozu był długoletnim kochan-
kiem gejszy, choć nigdy jej nie poślubił. 

Układ pomiędzy gejszą i jej gościem zakłada 
nietrwałość, jeśli gość widzi ją raz. Natomiast 
gdy  gejsza  ma  stale  powracającego  do  niej 
mężczyznę, ich układ staje się rodzajem związ-
ku,  który  choć  służy  rozluźnieniu  i  zabawie, 
jest  poważną,  serio  traktowaną  znajomością 
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dwojga  dorosłych  ludzi.  Związek  ten  może 
trwać długie lata jako czysta relacja pomiędzy 
zabawiającą gościa gejszą i jej klientem, może 
też przerodzić się w związek miłosny, czy naj-
lepszą  przyjaźń,  mogą  się  też  pobrać. 
Poślubienie gejszy nie oznacza, że zawsze musi 
ona  odejść  z  zawodu.  Część  pracuje  po  za-
mążpójściu również. 

Tradycja  gejszy  jest  jakby  projekcją 
japońskiej  grafiki  ukiyo ,  urokliwego  świata 
okresu Tokugawa,  kwitesencji  japońskiej  epi-
kurejskiej filozofii życia, która głosi, że nic, co 
ludzkie,  nie  jest  grzechem.  Nie  trzeba  się 
wstydzić ludzkich przyjemności, dobrego wina, 
smacznego  jedzenia  ani  miłości,  której 
wspaniałą częścią jest seks.

28


