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  Makijaż jest naturaln¹ metod¹ po-
prawienia urody, która towarzyszy 
codziennie wiêkszoœci kobiet. Ten 
stosowany codziennie, zazwyczaj jest 
delikatny i subtelny, wieczorowy na-
tomiast charakteryzuje siê bogat¹ pa-
let¹ barw oraz wiêkszym stopniem 
nasycenia. S¹ kobiety, które bez ma-
kijażu nie wyjd¹ nawet do sklepu, ale 
s¹ i takie, które w ogóle go nie stosu-
j¹, uwa¿aj¹c ow¹ metodê za zbêdna. 
Roman Plautus twierdzi³, ¿e kobieta 
bez makija¿u jest jak jedzenie bez 
soli, i poniek¹d mia³ racjê, ponieważ 
umiejêtne wykonanie makijażu nie 
tylko poprawia urodê, lecz tworzy 
swoist¹ ca³oœæ razem z ubiorem i bi-
¿uteri¹. Warto wiêc choæby zastano-
wiæ siê, czym jest makija¿ dla ko-
biet i przeœledziæ jak¹ wartoœæ mia³
w dawnych czasach.

   Historia makijażu jest równie stara, 
jak sama ludzkoœæ. Ju¿ w staro¿ytnym 
Egipcie stosowanie ró¿norodnych pre-
paratów upiêkszaj¹cych by³o wyra-
zem codziennej dba³oœci o urodê. Ele-
ganckie Egipcjanki rysowa³y kontur
oczu i brwi ciemnym proszkiem spo-
rz¹dzonym miêdzy innymi z przypa-
lonych, sproszkowanych migda³ów, 
malachitu i miedzi, ustom zaœ na-
dawa³y efektown¹ barwê za pomoc¹ 
czerwonej ochry. Czy makija¿ zare-
zerwowany by³ tylko dla kobiet? Nic 
bardziej mylnego. Zwyczaj malowa-
nia powiek przyjêli równie¿ mê¿czyŸ-
ni i dzieci, i to ze wszystkich warstw 
spo³ecznych. Makija¿ spe³nia³ bo-
wiem funkcjê nie tylko zdobnicz¹, 
ale i higieniczn¹ – chroni³ oczy przed 
stanami zapalnymi wywo³ywanymi 
przez kurz, s³oñce i owady.
  Prymitywne plemiona zak³ada³y 
umar³ym specjalne maski, wierz¹c, 
¿e zapewni im to ¿ycie po œmierci. 
Wojownicy u¿ywali masek i malowa-
li cia³a dla ochrony przed demonami 
i wrogami. Mia³y im one równie¿ 
przekazywaæ odwagê i m¹droœæ. Mas-
ki by³y u¿ywane w ró¿nego rodzaju 
rytua³ach wypêdzaj¹cych choroby, 
obrzêdach p³odnoœci, œwiêtach i tym 
podobnych. Widzimy wiêc, ¿e maki-
ja¿ i zdobienie twarzy mia³o równie¿ 
znaczenie religijne i duchowe.

  Okazuje siê, że makijaż w dawnych 
czasach bywa³ dla ludzi czymœ bar-
dzo cenionym i wa¿nym. Wiado-
moœci o najdawniejszej wschodniej 
kosmetyce s¹ bardzo sk¹pe, czêsto 
bowiem nale¿a³y do wiedzy tajemnej, 
pilnie strze¿onej przez kap³anów. Na 
przyk³ad w staro¿ytnej Japonii maki-
ja¿ by³, owszem, bardzo zaawanso-
wan¹ sztuk¹, ale o bli¿sze szczegó³y 
trudno. Do naszych czasów dotar³y 
tylko informacje, że malowanie siê 
Japonek, szczególnie gejsz, przypo-
mina³o niemal charakteryzacjê. Tra-
dycyjny makija¿ Japonek, licz¹cy 
sobie setki lat, wci¹¿ budzi zachwyt 
na ca³ym œwiecie i znajduje wiele 
naœladowczyñ.
  Czy makija¿ zawsze pe³ni³ tak wa¿-
n¹ funkcjê dla kobiet? Po Rewolucji 
Francuskiej w 1789 roku rozpoczê³y 

siê najwiêksze spo³eczne przemiany, 
jakie do tej pory prze¿y³a Europa. 
Wszystko, co ceni³a klasa panuj¹ca, 
czyli arystokracja, popad³o w nie³as-
kê. Zniknê³y peruki, gorsety i sznuro-
wane staniki, olbrzymie krynoliny i 
buty na obcasie. Ró¿, puder, szminki 
i pomada, bez których jeszcze nie-
dawno nie mog³a siê obyæ ¿adna 
dama, zaczê³y uchodziæ za wulgarne, 
a w niektórych krajach nawet za nie-
legalne. 
  Kobieta pierwszej po³owy XIX w. 
by³a naturalna i skromna. Stosowa³a 
makija¿, by dodaæ swojej twarzy œwie-
¿oœci i zdrowego wygl¹du. W³aœnie 
taki codzienny makijaż uważam za 
stosowny. 
  Powiem to zdecydowanie: makijaż 
by³, jest i bêdzie. W dzisiejszych cza-
sach kobiety maj¹ dostêp do ró¿nego 
rodzaju kosmetyków i szerokiej gamy 
odcieni. Produkowane s¹ przez kilka-
dziesi¹t różnych firm i wystêpuj¹ w 
różnych przedzia³ach cenowych, dla-
tego trafiaj¹ do wielu odbiorców. Dla-
tego czasami ³atwo przesadziæ. Mam 
na myœli m³ode dziewczêta, które od 
najm³odszych lat eksperymentuj¹ z 
makija¿em, szukaj¹c swojego stylu 
metod¹ prób i b³êdów. Heraklit z Efezu 
twierdzi³, że ukryte piêkno jest lepsze 
od jawnego. Uwa¿am, ¿e te s³owa 
powinni zapamiêtaæ wszyscy.

DARIA MAMEL
W któr¹ stronê zmierza œwiat? 
O slumsturystyce s³ów pogardliwych kilka
 Slumsturystyka jest paso¿ytnictwem. 
Jest po¿ywk¹ dla wiecznie znudzo-
nych bogatych krwiopijców, którzy 
parszywie podnosz¹ swoje poczucie 
wartoœci, ¿eruj¹c na niepowodzeniu 
innych. 

 Slumsturystyka polega na zwiedza-
niu dzielnic nêdzy w wielkich mias-
tach. Rozwinê³a siê ona g³ównie w 
Brazylii i Meksyku ze wzglêdu na 
s³awne favele, a tak¿e ze wzglêdu na 
najbogatszych odbiorców zamieszku-
j¹cych g³ównie Stany Zjednoczone. 
Slumsturyœci nie podziwiaj¹ jednak 
architektury tych miejsc, jad¹ tam, by 
poogl¹daæ ludzi biednych, chorych i 
umieraj¹cych. Aby poczuæ dreszczyk 
emocji i na w³asne oczy zobaczyæ 
wojny gangów. Ca³y spektakl ogl¹da-
j¹ zza szyb samochodu, w towarzys-
twie kilku ochroniarzy czuwaj¹cych 
nad ich ¿yciem. 
  Pytam siê Ciebie: Jak mo¿na by³o 
do tego dopuœciæ?
  W Brazylijskich favelach istniej¹ 
hotele przygotowane pod slumsturys-
tów. Ciekawa jest ich architektura: fa-
sada budynku nie odbiega od otocze-
nia - odrapane œciany, kraty w oknach, 
brudne mury. Wystarczy jednak wejœæ 
za próg strze¿onego budynku, by 
móc najeœæ siê do syta i skorzystaæ 
z jacuzzi.
    Pytam siê Ciebie: Po co?
   Podjê³am ten temat na praktykach 
w gimnazjum. Zadawa³am uczniom 
pytania, co o tym myœl¹, czy byliby
gotowi skorzystaæ z takiej oferty. 
Us³ysza³am jednog³oœne: tych ludzi 
traktujê siê jak ma³py w ZOO. Istot-
nie, zgadzam siê w pe³ni. Po lekcji 
jednak zastanowi³am siê, czy nie ma-
nipulowa³am ich wypowiedziami,
czy nie powiedzieli tego, co ja chcia-
³am us³yszeæ? Gdybym przecie¿ by³a 
uczestniczk¹ slumswyprawy, zna-
laz³abym wiele argumentów za:
   Czy¿ nie uwra¿liwiamy siê w ten 
sposób na ból innych?
    Czy nie poznajemy ich proble-
mów, ich warunków ¿ycia?
   Czy nie jest to wstrz¹saj¹ce prze-
¿ycie: odkryæ, ¿e inni maj¹ gorzej?

   Takie doœwiadczenia s¹ wa¿ne. 
Sprawiaj¹, ¿e zaczynamy myœleæ. 
Nie zrozumiemy jednak w pe³ni, co 
znaczy brak wody w Sudanie, jeœli 
nam jej nie zabraknie. Ludzie, którzy 
za dnia maj¹ zap³akane oczy ogl¹da-

j¹c nêdzê, a wieczorem ucztuj¹ w ho-
telu, s¹ krwiopijcami. ȳwi¹ siê wi-
dokiem biedy, bo to porusza ich 
serca. Nie na ogl¹daniu jednak po-
lega wspó³czucie i zrozumienie. Jest 
wielu m¹drych podróżników, którym 
zawdziêczany wiedzê o czarnych kar-
tach œwiata. Dziêki nim wiemy, ¿e s¹
na œwiecie miejsca, gdzie ludzie umie-
raj¹ z g³odu, co dla nas, ludzi Zacho-
du, jest niewyobra¿alne. W naszym 
œwiecie ka¿dy obywatel produkuje 
rocznie tonê odpadków. S¹ to jednak
ludzie, którzy żyli w tych spo³ecz-
noœciach, dzielili z nimi smutki i ra-
doœci, potrzebowali wiele czasu, by 
choæ w czêœci zrozumieæ. Nie s¹dzê, 
by pamiêæ o tych ludziach przetrwa³a 
w g³owach slumsturystów d³u¿ej ni¿ 
kilka tygodni.
   Pytam siê Ciebie: Kto zawini³?
  Fakt, że taka forma turystyki mia³a 
szansê siê narodziæ, ma korzenie w 
kolonizowaniu pó³nocnych wybrze¿y 
Afryki przez hotelowe kompleksy. 

Europejczycy pozwolili sobie korzy-
staæ z dobrodziejstw klimatu, natury, 
odgradzaj¹c siê od miejscowej lud-
noœci, uwa¿aj¹c j¹ za gorsz¹, brudn¹ 
i niebezpieczn¹. Postawili wysokie 
mury, spoza których turysta all inclu-

siv przez dwa tygodnie nie wychyla 
nosa, kursuj¹c od baru do basenu. 
   Pytam siê Ciebie: Tak wygl¹da po-
dró¿owanie?
  Odcinaj¹c siê od miejscowych, dali 
im do zrozumienia swoj¹ wy¿szoœæ. 
Stawiaj¹c sztuczne palmy, pokazali 
jak bardzo s¹ bogaci. Stosuj¹ zasadê 
kontrastu, poczuli siê lepsi, piêkniejsi, 
mo¿e bardziej szczêœliwi. Owszem, 
zdajê sobie sprawê z korzyœci finan-
sowych, jakie p³yn¹ z takich inwesty-
cji dla rozwijaj¹cych siê krajów. Nie 
zgadzam siê jednak na pozowanie, na 
ob³udê i pogardê dla miejscowych, 
u których ta wysoka blondynka jest 
tylko goœciem.
  Nie nawo³ujê do pozostania w domu, 
do sztucznego wstydu i odwracania 
wzroku od biedy. Nie akceptujê jednak 
pseudopodróżowania, pseudoturystów 
i sposobu, w jaki ¿eruj¹c na kontras-
tach kulturowych, buduj¹ swoje po-
czucie wartoœci i czyni¹ swoje ¿ycie 
ciekawszym.
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