bėti, ką atsakyti į vieną ar kitą
klausimą. Jauna mergina per
šiuos metus taip pat turi išmokti elegancijos: taisyklingos laikysenos, vaikščiodama žemę
siekiančiu kimono neparklupti, arbatą ir sakę pilti taip, kad į
puodelį neįmerktų savo rankovės, miegoti nesusigadindama
šukuosenos. Onesan nusprendus, kad maiko jau pasirengusi tapti profesionale, iki šiol mokinės dėvėta raudona kimono apykaklė pakeičiama balta.
Nuo tos akimirkos ji tampa tikra geiša. Vis dėlto, to neužtenka, kad ji taptų nepriklausoma.
Geišos karjerą prižiūri namų
savininkė akasan (motina). Kol
geiša gyvena jos namuose (o tai
gali tęstis net ir visą gyvenimą),
privalo padėti išlaikyti visas juose gyvenančias moteris: nedirbančias geišas, mokines, pensininkes ir tarnaites.

ų pasaulis
Sukurta mylėti
Kaip ir daugelyje kitų šalių, senovės Japonijoje santuoką nulemdavo tėvai. Dažnai nutikdavo
taip, kad vyras ir žmona vienas
kitą pirmą kartą išvysdavo tik
vestuvių dieną. Buvo manoma,
kad lytiniai santykiai tarp sutuoktinių reikalingi tik giminei pratęsti.
Kūno malonumus vyrai patirdavo
prostitučių ar kurtizanių glėbyje, o
inteligentiškajai geišai buvo lemta tapti išskirtine – moterimi, kurią
galima pamilti. Geiša vyrus žavėjo ne tik savo išvaizdos tobu-

lumu, linksmumu ir išsilavinimu,
bet ir sugebėjimu priversti jaustis
taip, lyg kiekvienas jų būtų šauniausias ir vienintelis visame pasaulyje. Kita vertus, pati geiša
negalėjo leisti sau mylėti. Rėmėją – danną, kuris tenkino visus finansinius jos poreikius, o kartu
dažnai buvo pirmas ir vienintelis meilužis, jai surasdavo okasan. Ištekėti ir tapti motina neleido jos profesija, todėl paprastai
geiša savo gyvenimo kelią nueidavo viena.

Guolio paslaptis
Dažnai geišos vardas siejamas su
prostitucija. Tiesos čia tiek, kad
geišos visais laikais turėjo savo
rėmėjus. Kokios teisės ir privilegijos kiekvienu istoriniu laikotarpiu
jiems buvo suteiktos, težino jos
pačios. O nuomonė, kad jų meilę
galima nupirkti, galbūt atsirado todėl, kad iki XX amžiaus pabaigos
ką tik baigusių mokyklą geišų nekaltybė atitekdavo daugiausia pinigų pasiūliusiam vyriškiui. Šis pa-

protys, japoniškai vadinamas mizu-age, išnyko jau po II pasaulinio
karo. Vėliau kareiviai Japonijos gatvėse sutikę egzotiško grožio moteris, tarp jų ir besiverčiančias prostitucija, ėmė jas vadinti „geisha-girl“.
Šiandieninės geišos pragyvenimo
šaltinis – tradicinis menas ir turistai,
kurie pakloję apie 400 JAV dolerių
porai valandų gali užeiti į arbatinę ir
įsitikinti, kad nieko daugiau nei maloni kompanija čia nenusipirksi.

K

ad ir ką manytume apie
šią profesiją, sutarsime dėl
vieno: geišų namai – japoniško moteriškumo mokykla. Savo
požiūriu į moteriškumą ir jo lavinimą sutiko pasidalyti „Moters studijos“ įkūrėja, moteriškosios energetikos meistrė
EGLĖ
KVEDARAVIČIŪTĖ.
Egle, kas jums yra moteriškumas?
Man moteriškumas – atvirumas ir lankstumas. Visose srityse: tiek širdies atvirumas, tiek minčių skaidrumas, tiek kūno
lankstumas... Gebėjimas keistis, tekėjimas, laisvė, kūryba. Man
moteriška moteris ta, kuri grožį kuria aplink save: su ja gera
būti, lengva bendrauti, yra smalsi ir atvira naujovėms, gyvybinga, plastiška, dinamiška ir sugebanti įkvėpti net sunkiausiais momentais. Tokia moteris – tarsi upės tėkmė, kuri niekada nesustoja ir niekada nebūna tokia pati. Ji – nenuspėjama, besikeičianti, gal kiek chaotiška, bet todėl įdomi, patraukli, viliojanti...
Ar moteriškumas įgimtas?
Dažnai girdime sakant: „moteriška moteris“ ir „vyriškas vyras“. Apie ką kalbame? Žinome, kad kiekvienai lyčiai priskiriamos tam tikros savybės: vyrams – ryžtingumas, tvirtumas,
gebėjimas laikytis pasirinktos krypties, moterims – jautrumas,
plastiškumas, tolerancija... Tad „vyriškumas“ ir „moteriškumas“ dažniausiai suvokiamas kaip bendrų, kiekvienai lyčiai
būdingų savybių rinkinys. Kai klausiame savęs: „Ar esu pakankamai moteriška?“, lyginame save su ta visuotinai priimtina „norma“. Iš tiesų, tai yra tas pat, kas klausti savęs: „Ar
esu pakankamai priartėjusi prie vidutinybės?“ Aš apie moteriškumą kalbėčiau kaip apie gebėjimą priklausyti savo, moteriškai, lyčiai. O lytis visų pirma yra kūnas, kuris, kaip žinoma, duotas gamtos, taigi – įgimtas ir unikalus. Tačiau turėti
moters kūną ir būti moteriška nėra tas pat. Moteriška moteris yra ta, kuri ne tik puoselėja savo kūną, bet ir jį jaučia. Tokia moteris žino, kas jai malonu, o kas ne. Ji myli savo kūną
ir jaučiasi moteriška, nepriklausomai nuo savo amžiaus, vaisingumo, svorio svyravimų ir visuomenės skiepijamų standartų apie „teisingą“ moters išvaizdą.
Kaip galime išmokti būti moteriškos?
Pirmiausia galime ugdyti santykį su savo kūnu: kaip jame jaučiamės, kaip jį pažįstame, ar juo pasitikime? Tai kūno estetikos,
plastikos, sensorikos pažinimas ir lavinimas, gebėjimo patirti ir
suteikti kitam malonumą ugdymas, kūno procesų išmanymas ir
mokėjimas turėti nuolatinį energijos resursą. To mokytis galime
tiek savarankiškai, tiek padedamos mokytojos – moteris, kuri
šiuos dalykus sugeba ir išmano. Pirmoji, dažnai ir vienintelė,
mūsų mokytoja yra mama. Jau motinos įsčiose patyrėme pirmąjį prisilietimo malonumą, pirmą jį skausmą. Tačiau suaugusios
mes nustojame žiūrėti į kitą moterį, nustojame iš jos mokytis,
nes jaučiamės viską išmanančios. O gal be reikalo? Juk mums
bręstant ir kintant visuomenei, santykis su kūnu tampa kitoks.
Mokytis pažinti save – viso gyvenimo procesas...
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Geišos kelias
Tapti geiša – nelengva užduotis.
Patekusi į geišų namus jauna,
maždaug dvylikos metų mergaitė tampa shikomi, kitaip tariant,
tarnaite. Taip ji užsidirba gyvenimui ir mokslui. Sulaukusi penkiolikos, ji privalo susirasti vyresniąją seserį, jau profesionalią geišą,
kuri ją supažindintų su bendravimo subtilybėmis ir pristatytų visuomenei. Jų partnerystę sutvirtina speciali ceremonija, kurios
metu kiekviena iš trijų puodelių
gurkštelėja po tris gurkšnius sakės. Vyresnioji sesuo savo mokinei duoda naują vardą, kuriuo ji
vadinsis, kai baigs mokslus. Taip
tampama mokine (maiko). Menų
pamokos geišų mokykloje trunka apie šešerius metus, dar kelerius metus – vyresnės sesers
stebėjimas. Ramiai sėdėdama
arbatos namuose maiko mokosi
sužavėti tiek didžiausią drovuolį, tiek pasipūtėlį, kaip ir kada kal-

