9. Biżuteria rękodzieło

Ciekawostki …
Etiopczycy są narodem pokojowym, gościnnym i wesołym, chętnym do zabawy
i świętowania, ale także przywykłym do ciężkiej pracy, spartańskich warunków i walki o byt.
Na uwagę zasługuje tradycyjny podział ról. Mężczyźni pracują na dom i jego utrzymanie,
kobiety dbają o domowe ognisko, wychowują dzieci. Obie strony akceptują taki przydział
obowiązków i traktują jako naturalny, a za obrazę poczytują sobie krytykowanie. Pomimo
ciężkiej pracy Etiopczycy lubią się tez bawić i kochają muzykę, śpiew oraz taniec. Etiopska
ludność zna i lubi tradycyjne utwory muzyczne. Do najczęściej używanych instrumentów
należą: "massinko" (rodzaj jednostrunowych skrzypiec), "begena" (duża wielostrunowa lira)
i "washint" (flet prosty). Liczne rodzaje tańców różnią się w zależności od regionu,
ale większość zawiera element energicznego wirowania i falowania ramionami.
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Inne obyczaje
Na uwagę zasługują przede wszystkim etiopskie stroje. Prawie wszyscy ubierają się tu na
biało, w specjalne bawełniane suknie określane jako gabbi, netella albo kemis. Biały kolor
i bawełna pozwalają na lepsze znoszenie upałów. Jedynymi dekoracjami są ozdoby ze srebra
lub złota. W innych regionach można spotkać stroje bardziej kolorowe, a ich wygląd
warunkują tradycje plemienne.

Co robią kobiety, żeby się podobać?
Oprócz biżuterii, kobieta może wykorzystać wiele innych zabiegów, które sprawią,
że stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna. Na przykład w różnych rejonach Afryki kobiety
poddają się skaryfikacji. Jest to tak zwany tatuaż bliznowy, który wykonywany jest
na różnych częściach ciała, takich jak plecy, brzuch, czy nawet twarz. Na tą dość oryginalną
ozdobę decydują się zarówno młode dziewczyny, którym ma ona pomóc zdobyć serce
przyszłego męża, jak i dojrzałe kobiety będące przed ceremonią ślubną. Praktykowana jest
ona między innymi przez Sudanki z plemienia Nuba. Jest ona zabiegiem kosmetycznym
pomagającym osiągnąć kobiecie atrakcyjność, która nierzadko jest najlepszym sposobem
na znalezienie męża. Ten szczególny tatuaż bliznowy nie tylko dodaje osobistego wdzięku,
2

ale także jest dowodem odporności na ból, siły i wytrwałości, a to jedne z zalet, które
powinna posiadać przyszła małżonka.

600 km na południe od Addis Abeby –
w dolinie Omo, na południu Etiopii żyją najpiękniejsi i najdziwniejsi ludzie na świecie.
W świetle zachodzącego słońca Hamerki wyglądają jak córy faraonów. Wieczorem, zajmują
się sobą, zaplatając nawzajem warkoczyki, mężczyźni i dzieci zapędzają do zagród stada
bydła i kóz. Kobiety noszą spódniczki z koziej skóry i zaplatają włosy w sklejane gliną dredy.
Ciało dekorują tym, co jest w zasięgu ręki: kwiatami, wieńcami z gałęzi i owoców,
pozwijanymi lianami, kolbami kukurydzy. Chcą się podobać sobie nawzajem, ale także
turystom, którzy płacą za zdjęcia.

W plemieniu Padaung symbolem atrakcyjności są długie szyje,
które ozdabiają złotymi obręczami. Im więcej ich mają, tym są piękniejsze. . Metalowe
naszyjniki zakładają już dziewczynki po skończeniu 5 lat. Stopniowo mają dokładane kolejne.
Kiedy dorosną mogą zdecydować, czy chcą dalej kultywować tę tradycję, czy też jej
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zaprzestać. Większość z nich decyduje się jednak ją podtrzymać, ponieważ ta niezwykła
biżuteria nie tylko dodaje im piękna, ale jest też ich źródłem utrzymania. Kobiety – żyrafy
zarabiają między innymi na tym, że dają się fotografować turystom podczas codziennych
czynności, a także przy okazji zachęcają ich do kupienia pamiątek, które własnoręcznie
zrobiły.

Mursi noszą w dolnej wardze gliniane krążki wielkości talerzy. Hamerki z tykw do picia
robią gustowne kapelusze, a Karo przebijają wargę długim gwoździem i malują brzuchy
w różne wzory. Nie są jedynym plemieniem na świecie, które upiększa w ten nietypowy
sposób swoje ciała.
Mężczyźni z niektórych plemion (np. Hamerowie) noszą na głowach specjalne ozdoby
wyglądające jak pompony. To znak, że w ostatnim roku zabili wroga, człowieka albo dzikie
zwierzę.

4

Mali chłopcy często mają krótko obcięte włoski i pozostawiony
na górze dłuższy kosmyk. Zgodnie z wierzeniami Etiopczyków, którzy są z natury przesądni, strzygąc
dziecko trzeba zostawić kępkę włosów na czubku głowy, aby Bóg miał za co chwycić, gdy będzie je
zabierał do nieba.
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Dziewczęce fryzurki

Mówiąc o pięknych kobietach nie sposób nie wspomnieć
o Masajkach, które należą do jednego z najbardziej atrakcyjnych i najbardziej znanych
plemion afrykańskich. W ich kulturze symbolem piękna jest ogolona głowa. Prócz tego noszą
one bardzo kolorowe stroje, które dodatkowo wzbogaca duża ilość koralików. Popularne są
u nich również duże, ozdobne kolczyki, spotykane zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Kolczyki
rozciągają dolną ich część ucha.
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Biżuteria ze śmieci
Afrykańskie plemię z Doliny Omo w Etiopii nie akceptuje bezsensownego
wyrzucania śmieci. Popsute zegarki, kapsle, plastikowe elementy, karty – wszystko może
być biżuterią. Zaskakujące jest to, że kobiety z tego plemienia wyglądają w śmieciach pięknie.
Francuski fotograf Eric Lafforgue spędził dużo czasu z etiopskimi plemionami Bana,
Dassanech i Mursi. Nowoczesna cywilizacja wkracza tam bardzo powoli, pozostawia po sobie
odpady. A to, co dla ludzi Zachodu jest śmieciem, dla zamieszkujących tereny Etiopii jest
cennym skarbem.
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Spróbujemy sami zrobić biżuterię
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Sirot'u jaserut sirot'u jifetal
Tłumaczenie dosłowne: Co w biegu zawiązane, w biegu się rozwiąże.
Wyjaśnienie: Co w pośpiechu zrobione, szybko się rozpadnie.

My stawiamy na jakość, wszystko zrobiliśmy
SOLIDNIE!
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Jak widać być kobietą
wcale nie jest takie proste,
a dbanie o wygląd nieraz
wymaga dużo poświęceń.
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