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Najbolj krščanska dežela v Indiji

Indija je velikanska država, sedma v svetovnem merilu po po-
vršini in druga po številu prebivalstva. Še nekaj desetletij, in prehi-
teli bodo Kitajsko ter postali država z največ prebivalstva na svetu. 
Indija je tudi država nasprotij, kjer vsak obiskovalec lahko najde, 
kar pričakuje oziroma kar nosi v sebi. Saj poznate znano misel, da 
nam nobena tuja dežela ne more ponuditi resnično nič novega, 
ampak spoznavamo le tisto, kar že dolgo nosimo v sebi.

Vožnja z ladjicami po labirintih 
rečnih kanalov je eden izmed 

vrhuncev vsakega obiska Kerale.
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Kerala je znana kot ena izmed najboga-
tejših indijskih zveznih držav, znana je 
po tem, da je bila prva dežela na svetu, 
kjer je komunistična stranka prišla na 
oblast s poštenimi volitvami že v pet-
desetih letih prejšnjega stoletja. Očitno 
vladajo dobro, saj je Kerala ena izmed 
najrazvitejših indijskih držav, čeprav bi 
ciniki rekli, kako dobro bi jim šele šlo, 
če bi bila na oblasti naprednejša stran-
ka. A dejstva so dovolj zgovorna. Kera-
la pomeni enega najbolj razvitih prede-
lov Indije, kjer je pismenih več kot 99 
odstotkov prebivalstva, ima najvišjo ži-
vljenjsko raven v celotni Indiji, razvi-
to gospodarstvo … Žene v Kerali imajo 
v povprečju manj kakor dva otroka, in 
to je najboljši dokaz, kaj je pravi način 
za ustavitev eksplozije prebivalstva, ki 
grozi Indiji. Izobrazba in še enkrat izo-
brazba je ključ do rešitve tega problema. 
Po drugi strani je Kerala tudi dokaz, da 
z napredkom, zvišanjem življenjskega 
standarda kaj hitro pridejo vse tegobe, 
ki jih poznamo v razvitih družbah. Ta-
ko je Kerala poznana tudi po najvišjem 
številu samomorov v Indiji, po števil-

nih prebivalcih, ki imajo težave z alko-
holom, debelostjo, depresijo in z drugi-
mi tegobami, ki tarejo razviti svet. 

V odtenkih zelene
Kerala je znana po številnih plantažah 
čaja, kave, kardamoma in drugih za-
čimb, po rižu, neskončnih plažah, kjer 
lahko loviš sončne žarke in uživaš v do-
brotah morske kuhinje. Nikjer v Indi-
ji ni boljše izbire rib in rakov, ki jih pri-
pravijo sveže pred tvojimi očmi. Zna-
meniti so njeni rečni kanali, po katerih 
se lahko ure in dneve voziš s čolni in se 
izgubljaš v odtenkih zelene barve. 
Do konca 15. stoletja so v tem delu In-
dije vladali kočinski kralji, dokler niso 
leta 1498 prijadrali portugalski pomor-
ščaki, ki jih vodil Vasco da Gama. Lju-
dje so jih sprejeli miroljubno, a ko so 
Portugalci spoznali, da so prišli v neiz-
merno bogato deželo, so kaj hitro poka-
zali pravi obraz, premagali kraljevo voj-
sko ter si postavili veliko utrdbo v kraju 
Kočin, od koder so leta vladali temu de-
lu Indije. Z leti so prihajali vedno novi 
gospodarji, ljudje pa so ostajali ter daja-

li deželi značilen ton. Ribiči, med kate-
rimi je velika večina neplavalcev, a se v 
preprostih čolnih vsako noč odpravlja-
jo na lov, in kmetje, ki obdelujejo števil-
na riževa polja.
Ko sem prihajal v Keralo, sem vedel, da 
je med drugim znana tudi po tradici-
onalnem indijskem plesu katakali, ki 
sem si ga ogledal na eni izmed številnih 
predstav za turiste. Užival sem v barviti 
predstavi, ki med drugim vsebuje tudi 
elemente borilnih veščin. V zgodbah po 
navadi v več slikah prikazujejo različne 
prizore iz indijskih svetih epov Mahab-
harate in Ramajane. Nastopajoči so sa-
mi moški, ki z veliko gracioznosti od-
igrajo tudi najbolj ženske like. Plesalci 
se šolajo več kot deset let, preden so do-
volj usposobljeni za nastop na glavnih 
odrih. Pravi dogodek in paša za oči se 
zgodi že pred začetkom predstave, ko si 
je mogoče ogledati, kako si nastopajoči 
sami in z medsebojno pomočjo nanaša-
jo na obraz debele sloje maske. Nasto-
pajoči pred začetkom predstave s pre-
mikanjem oči in kretnjami rok nazor-
no razložijo posamična čustvena stanja 

Kerala je domovina 
borilnih veščin.

Ribiči se odpravijo na ribolov 
daleč na odprto morje v zelo 

preprostih čolnih.
Hinduistični templji južne Indije 
so med najlepšimi na svetu.

V Indiji pridelajo največ 
riža na svetu.
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nastopajočih. Smeh se prepleta z zaskr-
bljenostjo in jokom, v naslednjem tre-
nutku prevladujejo žalost, jeza in zavist, 
ki se hitro spremenijo v viharni bes in 
nasilje. Neverjetno, je kako nastopajoči 
le s premikanjem oči ponazarjajo najra-
zličnejši spekter čustvenih razpoloženj. 
Enourni bogati spektakel ne pusti rav-
nodušnega nobenega obiskovalca.

Borilna veščina kalari
Ko sem se čez nekaj dni proti večeru 
sprehajal po eni izmed številnih plaž, 
sem naletel na skupino mladeničev, ki 
so zbrano telovadili pod vodstvom mi-
šičastega možakarja. Tako sem spoznal 
Šahtija, na vprašanje, kaj počenjajo, mi 
je razložil, da vadijo kalaripajatu, eno 
izmed najstarejših borilnih veščin. Ker 
me je stvar takoj zagrabila, sem poča-
kal na konec vadbe, nato pa Šahtija po-
vabil na čaj, ob katerem mi je razložil 
osnovno zgodbo o borilni veščini, ki je 
bila meni do tedaj popolna neznanka. 
Nekateri imenujejo kalaripajatu ma-
ter vseh borilnih veščin, Indijci trdijo, 
da gre za najstarejšo borilno veščino na 

svetu, ki naj bi bila stara več kot 3000 
let. Skrajšano ime borilne veščine je ka-
lari, res ni pomembno, ali je najstarejša 
ali ne, dejstvo je, da gre za zelo zelo star 
sistem samoobrambe. Že v omenjenih 
starih indijskih epih najdemo veliko 
napotkov za to, kako vaditi, da bi si iz-
boljšali vojaške sposobnosti. Že od nek-
daj so Indijci dajali zelo velik poudarek 
psihološki oz. duhovni pripravi posa-
meznega borca; zato so poznali in va-
dili veliko tehnik meditacije in vizuali-
zacije. Sestavni del vsake borilne vešči-
ne je bila tudi prastara ajurvedska me-
dicina, s katero so spoznavali delovanje 
človeškega telesa.
Izvor in začetek veščine kalari ni na-
tančno znan. Indijci začetke kalari-
ja povezujejo s svojimi hinduističnimi 
bogovi, ki naj bi veščino predali ljudem 
kot orožje v boju proti zlu. Skoraj goto-
vo pa je, da so pred mnogimi leti tehni-
ko kalari razvili menihi. V tistih časih 
je bila navada, da so menihi peš poto-
vali iz kraja v kraj, kalari so razvili kot 
način samoobrambe. Predvidevajo, da 
so v drugi fazi indijski budistični meni-

hi tehniko kalari razširili po azijski celi-
ni, ko so oznanjali nauk budizma. Bese-
da kalaripajatu pomeni prazen prostor, 
prostor za vadbo oziroma vaditi tehni-
ko bojnega polja. Tehnika kalari se je 
razvijala postopoma, najbolj v 9. stole-
tju, ko jo je začela redno uporabljati vo-
jaška kasta v Kerali. Dolgo je bila teh-
nika skrivnost in nepoznana tudi večini 
Indijcev, z razvojem modernega orožja 
je šel kalari počasi v zaton. Tehnika se je 
ohranila le v južnem delu Indije, zlasti v 
Kerali, kjer danes ponovno postaja če-
dalje bolj priljubljena. Indijci odkrivajo 
svojo tradicijo in se k njej vračajo, zato 
odpirajo številne šole kalarija. 
Čeprav pri kalariju uporabljajo več vrst 
orožja, je najpomembnejša koordinaci-
ja med duhom in telesom. Šahti je raz-
lagal in razlagal in dogovorila sva se, da 
naslednji dan obiščem njegov vadbe-
ni center. Vsak center ima na častnem 
mestu tudi oltarček, kjer je ob značil-
nih podobah hindujskih bogov tudi 
slika učitelja, ki je svoje znanje prinesel 
na zdajšnjega učitelja. Pred vsakim tre-
ningom je poklon bogovom in učitelju 

Čudovite osamljene  
plaže čakajo obiskovalce.

Ženske prebirajo 
in čistijo rakce.

Značilne ribiške mreže 
so simbol Kerale.

Otroci so največje 
bogastvo Indije.

Nabiranje čaja je 
naporno delo.

Ples katakali ima 
dolgo tradicijo.

Priprava na tradici-
onalni ples katakali
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Kerala je ena izmed 28 zveznih držav, ki sestavljajo 
Indijo. Leži na JZ Indije ob toplih vodah Arabskega 
morja, na tako imenovani zahodni nižini. Gre za eno 
izmed manjših indijskih zveznih držav, saj je obalni 
pas, kjer se razteza Kerala, dolg 580 km, širina pa je 
od 35 do 120 km. Na ozemlju, velikem za dve slabi 
Sloveniji, živi kar 32 milijonov ljudi. Rodovitna zemlja 
in toplo podnebje sta od nekdaj privlačila ljudi, da so 
množično poseljevali ta del Indije.

INFO: INDIJA
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ter kratka molitev za uspešno in varno 
vadbo. Preden novi kandidati začne-
jo trening, morajo opraviti iniciacijski 
obred, s katerim se zahvalijo in pripo-
ročijo bogovom in starejšim učiteljem 
za varen in uspešen trening.
Ena izmed glavnih zanimivosti Kerale 
je prav gotovo široko razširjen sistem 
rečnih kanalov, med katerimi se lah-
ko voziš z eno izmed številnih ladjic. 
Nepregleden in široko razvejen sistem 
vodnih kanalov ponuja pašo za oči, saj 
so vseokoli riževa polja in številne ko-
kosove palme. Oči obiskovalcev se iz-
gubljajo v najrazličnejših odtenkih ze-
lene barve, večdnevno križarjenje je 

pravi odklop za dušo in telo. Še po-
sebno cenjen je popoln mir, ki si ga tu 
deležen, še zlasti se prileže po nekaj-
tedenskem potepanju po Indiji, kjer si 
kar naprej izpostavljen najrazličnej-
šim vplivom. 

Portugalska Indija
Ustavili smo se v Kočiju, drugem naj-
večjem mestu v Kerali, ki ima več kot 
600.000 prebivalcev. Staro mesto, so 
leta 1503 okupirali Portugalci, tako je 
postal prva evropska kolonija v Indiji. 
V Kočiju je bil sedež portugalske Indije 
vse do leta 1530, ko so prestavili sedež 
v bližnjo Goo, kjer so Portugalci osta-

li več kot 400 let. Potem so mesto zase-
dli Nizozemci in nazadnje Britanci, ki 
so ostali do razglasitve neodvisne In-
dije avgusta 1947. leta. Sprehajal sem se 
po ozkih ulicah Kočija, od nekdaj po-
membnega trgovskega in pristaniškega 
mesta. Ozke ulice so me pripeljale do 
judovske četrti, kjer je več kot 400 let 
živela zelo močna in številna judovska 
skupnost. Postal sem v bližnji sinago-
gi in se poklonil preminulim na judo-
vskem pokopališču. Od nekdaj več-
tisočglave skupnosti dandanes živi v 
Kočiju manj kakor sto judov. 
Ustavil sem se pred cerkvijo sv. Fran-
čiška, ki je bila zgrajena v letu 1503 in 
je tako najstarejša krščanska cerkev v 
celotni Indiji. Mogočna katedrala je še 
danes nema priča preteklih časov, ko 
so Evropejci vladali Indiji. Veliki Por-
tugalski pomorščak in raziskovalec 
Vasco da Gama, ki je odkril pomorsko 
pot iz Evrope v Indijo, je že leta 1498 
pristal na obalah Kerale. Leta 1524, ko 
je bil že na tretjem potovanju v Indiji, 
je umrl v Kočiju, kjer so ga tudi slove-
sno pokopali v katedrali sv. Frančiška. 
Po 14 letih so njegove posmrtne ostan-
ke pripeljali v domovino in ga pokopa-
li v Lizboni.
Stopil sem v cerkev, objela me mogoč-
nost velike zgradbe. Kerala je najbolj 
krščanska država v Indiji. Veliko je ver-
nikov, v kar sem se tudi prepričal. Ob-
sedel sem v klopi in prisluhnil otroške-
mu zboru, ki je ubrano prepeval. Božič-

Pred odhodom na pot 
romarji blagoslovijo 

svoje vozilo ter prosijo 
bogove za srečno pot.

Kmetovanje večinoma poteka 
na tradicionalen način.

Pred vhodom v indijski hinduistični 
tempelj lahko kupiš vse, kar je  

potrebno za čaščenje bogov.

Ribolov je pomemben vir zaslužka.

Indijke so  
prave lepotice.
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ni dan je bil, zato so imeli vajo pred slo-
vesnim nastopom. Zvečer sem se ude-
ležil božične maše. Cerkev je bila slo-
vesno okrašena, ljudje so v prazničnih 
oblačilih sedeli v klopeh. Cerkev je bila 

Kerala je resnično bogata.

Kerala je še danes država krščanstva.
Pogledi se izgubljajo v številnih 

odtenkih zelene barve.

nabito polna, ko so malo pred polnočjo 
ugasnili vse luči in smo prižgali drob-
ne svečke, ki smo jih dobili pred vho-
dom, je bilo ozračje čarobno. Po cerkvi 
se je širil opojen vonj po gorečih sve-

čah, celotna cerkev je z zborom prepe-
vala božične pesmi. Opazoval sem lju-
di, s kakšnim veseljem in vero so pre-
pevali Sveto noč – rekel sem si, da je še 
upanje za človeštvo. 


