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Kolorowe Indie Południowe
Kolejne wakacje właśnie się rozpoczynają, a z nimi czas zacząć się pakować. w Indiach nas
jeszcze nie było. Po Chinach, Wietnamie, Indonezji, Malezji, Laosie, Kambodży i Tajlandii
zastanawiam się jak będzie w Indiach. Zapewne inaczej niż do tej pory. Zmieniają się przede
wszystkim ludzie, bo będzie to rasa biała (tak tak niektórym może wydać się to dziwne...) a nie jak
do tej pory żółta, no i liczba mieszkańców kraju (to będzie podobne do Chin), która wynosi ponad
miliard mieszkańców i myślę, że w związku z tym mogą wystąpić lekkie problemy natury
transportowej, jak miało to miejsce podczas wyjazdu do Chin. W tym roku na pewno nie uda nam
się umknąć deszczom monsunowym, ale może cuda się zdarzają i trochę nas oszczędzi...
Wybraliśmy Indie Południowe, bo podobno znacznie się różnią od Indii Północnych, nie ma
tu takich hitów turystycznych, co nie zmienia faktu, że znaleźliśmy wiele interesujących miejsc
wartych zobaczenia. Przeczytałam, że w jednej ze świątyń w Hampi jest święty słoń który co rano
jest myty i szorowany. Podobno do tego rytuału może przyłączyć się każdy... szorowaliście kiedyś
słonia??? ja nie;) toteż muszę spróbować. Poza tym w górach Nilgiri kursuje jedyna działająca kolej
zębata w Indiach. Ten superekspres trasę o długości 48 kilometrów z 16 tunelami i 250 mostami
pokonuje w... 5 godzin. Już się nie mogę doczekać. Są jeszcze fantastyczne parki narodowe z
dzikimi zwierzętami, wodne kanały w Kerali, i zapomniałabym jeszcze... Indie słyną z tamtejszej
bogatej filmografii... a gdyby tak zagrać w którymś z filmów zagłębia kinematograficznego w
Bombaju???
W tym roku pierwszy raz lecimy z Krakowa przez Monachium do Bambaju Lufthansą, a nie
Katarem czy liniami ukraińskimi;). W sumie z Krakowa do Bombaju będzie ekspresowo razem
jakieś 10 godzin. No proszę jak blisko;)
Mamy nawet kupione przez interenet parę biletów kolejowych na początek trasy, aby gdzieś
nie utknąć w oczekiwaniu na wolne miejsca. Jest też bilet lotniczy na lokalne linie indyjskie z
Madrasu do Bombaju na koniec lipca, kiedy będziemy się zbierać do powrotu. Szczepienia też
wykonane, niektóre trzeba było powtórzyć, bo ich ważność sprzed kliku lat minęła. No i wizy wbite
w paszporcie też już czekają...
Z opowieści innych podróżników wychodzi, że Indie to skrajności, albo się w nich zakocha
od pierwszego wejrzenia, albo znienawidzi do końca życia…
Sama rozmowa Pawła z hotelem w Bombaju to był już przedsmak tego co może nas
czekać…
Największy sekret Bombaju i najuczciwszy właściciel hotelu na świecie
- Hello?
- Hello, is it 'Hotel Lawrence' in Mumbai?
- Yes sir! How can I help you?
- We are arriving to Mumbai on 30th of June, is it possible to book room for 1 night for this
date?
- Of course, but I need to mention, that our rooms are without bathroom, and they
have only fans, no air condition, sir.
- It is OK for us, we want to have cheap room.
- OK, what time are you arriving, sir?
- 11 in the evening...
- Have you been to out hotel before, sir?
- No.
- If I can suggest you something, please choose another hotel, sir.

- Why?
- Our hotel is very difficult to find, even if you take taxi, the taxi driver knows nothing,
and for sure he will not know where our hotel is, sir.
- We will try...
(10 sekund ciszy)
- OK sir! I will try fo explain you where is our hotel. It is located in Kala Ghoda Fort
Area, the street is 3 Sai Baba Marg, behind Prince of Whales Museum. The hotel it at the 3rd
floor, there is furniture shop at the ground floor, sir.
- OK.
- The street is a side lane of K Dubash Marg street, between 'Joss Restaurant' and
'Boltrona' furniture shop, sir. (...)
Coś musi jednak być na rzeczy z tą lokalizacją hotelu. Jeden z serwisów internetowych
napisał o nim:
"The hotel is one of Mumbai's best kept secrets as it’s hidden away on the third floor of a
nondescript office building."
No to zobaczymy jak będzie, czas zaczynać podróż…
30.06.2010 (środa)
Wstajemy po 5 rano. Z naszego balkonu roztacza się niesamowity widok pomarańczowej od
wschodzącego słońca mgle, w której tonie całe centrum Krakowa. Czas się zbierać.
Koło 7 rano docieramy na lotnisko w Krakowie. Czas tu szybko mija, bo oddajemy bagaże,
odprawiamy się na nasz lot, a potem czekamy. Obserwujemy na bramce wejściowej jak każdy
pasażer naszego lotu poddawany jest kontroli. Co chwilę, któryś z podróżnych coś musi zostawić,
najczęściej nożyczki, pilniki do paznokci itp. rzeczy. Startujemy punktualnie o 8:50 niedużym 60osobowym samolotem do Monachium, gdzie lądujemy o 10:05. Przylatujemy wcześniej i mamy do
odlotu samolotu jeszcze 1,5 godziny, a martwiliśmy się że będziemy biec. Lotnisko w Monachium
jest bardzo duże. Sporo czasu mija zanim dokołujemy do wyjścia, mijając na płycie lotniska wiele
samolotów.
Szukamy teraz naszego gate’a, na szczęście jest blisko tego, na który przylecieliśmy. Tutaj
też szczegółowe kontrole bagażu podręcznego. Trzeba wszystko wyjąć i służby sprawdzają co
przewozimy. Siadamy sobie na chwilę w poczekalni, w której siedzą głównie Hindusi, to znak że na
pewno jesteśmy we właściwym miejscu.
O 11:00 zostajemy zapakowani do samolotu Airbus 330. Cała obsługa to Niemcy, na czele z
pilotem. Tego jeszcze nie było. Zazwyczaj obsługa samolotu była z całego świata – kolorowa. Tutaj
tylko niemiecka. Nawet stewardessy nie należą do najmłodszych. Spory przekrój wiekowy.
Najstarsza jest na oko koło 50-ątki. Tego nie można było zobaczyć w samolotach, którymi do tej
pory lataliśmy. Zajmujemy swoje miejsca przy oknie. Będę miała jak zwykle ładne widoki do
oglądania. O 11:50 samolot z lekkim, bo 20-minutowym opóźnieniem startuje.
Niespełna po godzinie od startu stewardessy podają pierwszy posiłek, na który składa się
kurczak z ryżem, bułeczka z serem, ciastko, sałatka, do woli napojów – soków i wina. Przed nami
7 godzin lotu, a do przebycia 6700 km. Lecimy nad Bałkanami, Morzem Czarnym, Morzem
Kaspijskim (jak rok temu znowu oglądam setki kilometrów kwadratowych regularnych,
prostokątnych pól), górami i pustyniami Iranu, potem gdzieś pogranicze Afganistanu i Pakistanu –
ogromne połacie skalnych szczytów, bez roślinności. W końcu lecimy nas Karaczi – największym
miastem Pakistanu.
W samolocie lecą głównie Hindusi i mieszane małżeństwa. Jest naprawdę ciekawie. Są
rodziny hinduskie mówiące po angielsku, niemiecku i hiszpańsku. Od razu widać, że dzieci w tych
rodzinach mówią perfekcyjnie w danym języku, co oznacza, że już urodziły się w Europie. Rodzice
z kolei mówią z wyraźnym akcentem indyjskim. Zapewne teraz jadą na wakacje do Indii, czyli w
czasie gdzie nie jeżdżą turyści, ze względu na deszcze.

Lot odbywa się bez przeszkód, możemy oglądać filmy na własnych telewizorkach wiec czas
się nie dłuży. Na dwie godziny przed lądowaniem otrzymujemy ciepły posiłek w formie
nadziewanych pierożków.
Na 100 km przed Bombajem zaczynamy kręcić się w kółko. Krążymy tak ze 40 minut – raz
jesteśmy 100 km od Bombaju raz 14 km i tak w kółko. Niestety nad lotniskiem zrobił się korek
samolotowy więc musimy poczekać na swoją kolej lądowania.
Kiedy w końcu podchodzimy do lądowania, samolot przechodzi przez grubą warstwę
monsunowych chmur i wtedy rzeczywiście samolotem trzepie zdrowo, a żołądek mamy w gardle.
Na całe szczęście nie trwa to długo. Samolot ląduje w Bombaju dokładnie o 23:40 czasu
indyjskiego ( 20:10 czasu polskiego, czyli różnica to 3,5 godziny). To lotnisko jest jeszcze większe
niż monachijskie. Samolotów na całej płycie stoją dziesiątki. Należą do przewoźników z całego
świata. To już nie ma co się dziwić, że przed lądowaniem robi się korek, tym bardziej, ze wiele
samolotów ze swoich krajów wylatuje rano, a do Indii przylatują nocą i wtedy jest duża kumulacja
lądujących.
Wysiadamy z samolotu. Stempel w paszporcie i pędzimy po bagaże. Są! Po raz kolejny
doleciały bez szwanku. Stąd udajemy się do pierwszego kantora, aby wymienić dolary na rupie, aby
mieć czym zapłacić za taksówkę do centrum. I tu ciekawostka przy wymianie pieniędzy, pan w
okienku kseruje nasz paszport. Ruszamy do miejsca gdzie zamawia się taksówki, tzw. Pre-paid,
czyli w tym okienku na lotnisku uiszcza się opłatę, mówi się gdzie się jedzie i otrzymuje się świstek
z którym idzie się do kolejki taksówkarzy. Wychodzimy z klimatyzowanego budynku lotniska o
00:10 i uderza nas gorące i wilgotne powietrze. Przy wejściu kłębią się Hindusi w oczekiwaniu na
rodzinę, znajomych, którzy przylatują z różnych części świata. Idziemy do postoju taksówek z
naszym świstkiem, gdzie od razu taksówkarze wiedzą, w którą taksówkę nas wsadzić. Oczywiście
ten, który nas prowadził, za doprowadzenie nas chciał oczywiście pieniędzy. Wsiadamy do
taksówki. Mnie ten samochód przypomina kartonowego trabanta. Nasze plecaki ledwie mieszczą
się w bagażniku, którego nie da się już zatrzasnąć i kierowca z uśmiechem zawiązuje tam sznurek
aby klapa nie odskoczyła i nasze plecaki nie wypadły na ulicę. Podłoga w tym samochodzie jest
dość cienka i widać przez dziury ulicę. Wyjeżdżamy z terenu lotniska, gdzie na rogatkach kobieta z
dzieckiem na ręce, przez szybę taksówki, nagabuje nas o pieniądze. O rety będzie ciężko. Welcome
to India.
Indie są państwem położonym w południowej części kontynentu azjatyckiego, zajmującym
obszar 3 287,6 tys. km2 (łącznie z archipelagami Lakszadiwy, Nikobary i Andamany). Rozciągłość
południkowa kraju wynosi 3 214 km, a równoleżnikowa - 2 933 km. Ponad połowę powierzchni
kraju zajmuje Półwysep Indyjski. Od północnego zachodu graniczą z Pakistanem, na północy z
Chinami i Nepalem, na północnym wschodzie z Bhutanem, Myanmarem i Bangladeszem. Od
południowego wschodu kraj jest oblewany wodami Zatoki Bengalskiej, od południowego zachodu
zaś wodami Morza Arabskiego. Linia brzegowa jest mało urozmaicona. W skład terytorium Indii
wchodzi także archipelag Lakkadiwy, położony w odległości 450 km na zachód od wybrzeży kraju.
Stolicą Indii jest Delhi.
Granice lądowe kraju w znacznej części mają przebieg naturalny, biegną wzdłuż łańcuchów
górskich. Obszar Półwyspu Indyjskiego jest częścią prakontynentu Gondwany, który pod koniec
kredy rozpadł się, a jego części włączyły się do cokołu kontynentalnego Azji.
W północnej części Indii znajduje się łańcuch Himalajów, ciągnący się na długości około 1
200 km. Osadnictwo w tej części kraju skupia się na obszarze kotlin śródgórskich. Najważniejsza z
nich - Kotlina Kaszmirska słynie z malowniczych i gorących źródeł o temperaturze dochodzącej do
90°C. Na pograniczu z Nepalem ciągnie się łańcuch górski Karakorum. Klimat tego regionu
zmienia się wraz ze wzrostem wysokości n. p. m. W kotlinach panuje klimat ciepły umiarkowany,
w wysokich górach zima trwa 6 miesięcy, występują duże dobowe wahania temperatur. Pasma
górskie północnej części kraju powstawały w orogenezie alpejskiej wskutek zderzenia się płyty
indoaustralijskiej z płytą eurazjatycką. Ruchy górotwórcze trwają nadal.
Na północnym wschodzie znajdują się obszary wyżynno-górskie, gdzie roczne opady
przekraczają 10 m. U podnóża Himalajów znajduje się obniżenie Niziny Gangesu, która była zatoką
morską zasypaną osadami rzek. Jest to obszar gęsto zaludniony i bardzo urodzajny. Podobny
charakter ma Nizina Brahmaputry. Leżąca na południe od tego obszaru wyżyna Dekan, zbudowana
z ze starych, prekambryjskich skał: gnejsów, łupków i granitów, jest płaskowyżem o średniej

wysokości 900 m. n. p. m. na zachodzie i 600 m. n. p. m. na wschodzie. Wyżyna Dekańska opada
ku wybrzeżom dwoma pasami gór krawędziowych - Ghaty Zachodnie (wyższe) i Ghaty Wschodnie
(niższe) łączących się w masywie Nilagiri (Błękitne Góry). Ghaty sprawiają wrażenie gór wysokich
ze względu na głęboko wcięte doliny rzeczne. Znajdują się one na drodze deszczonośnego monsunu
letniego; opady sięgają tu nawet 3 000 mm.
Indie (z wyjątkiem Himalajów) znajdują się pod wpływem klimatu zwrotnikowego
monsunowego. Monsun zimowy, wiejący z lądu, przynosi pogodę chłodną i bezdeszczową.
Monsun letni (od czerwca do listopada), wiejący z morza, przynosi duże opady i podnosi
temperaturę powietrza. W okresie cofania się monsunu letniego częstymi zjawiskami są cyklony,
którym towarzyszą wielkie ulewy i związane z nimi powodzie. Obszary suche (klimat zwrotnikowy
suchy) znajdują się we wnętrzu Półwyspu Indyjskiego. Na pustyni Thar, położonej w północnowschodniej części kraju, roczna suma opadów wynosi poniżej 200 mm, a temperatury w lipcu
przekraczają 35°C.
Klimat Indii jest bardzo gorący. Nawet w najchłodniejszych miesiącach temperatura nie
spada na Nizinie Gangesu poniżej 15°C, a na południu wyżyny Dekan - poniżej 20°C. Najchłodniej
jest w górach, gdzie powyżej 5 000 m. n. p. m. występują wieczne śniegi i lodowce. Najwyższe
temperatury z reguły poprzedzają nadejście monsunu. Zimy są z reguły łagodne. Na obszarach
wysokogórskich klimat zmienia się wraz z wysokością. Jedynie w kotlinach śródgórskich występuje
stały i umiarkowany klimat.
Ponad 23% powierzchni zajmują wilgotne lasy równikowe i monsunowe, które zachowały
się głównie na obszarach górskich. Większość obszarów leśnych została zamieniona na pola
uprawne. Na pozostałym obszarze występują sawanny, stepy i pustynie.
Oprócz postępującego wylesienia największymi zagrożeniami dla środowiska
przyrodniczego Indii są: nieprawidłowe stosowanie nawozów sztucznych w rolnictwie, uciążliwość
przestarzałego przemysłu, brak kanalizacji i zanieczyszczenie powietrza w miastach. Pod koniec lat
osiemdziesiątych istniały tu 54 parki narodowe. Obszary chronione zajmują 4,4% powierzchni
kraju.
Prawie całe Indie należą do zlewiska Oceanu Indyjskiego. Jedynie w centralnej części
pustyni Thar występuje obszar bezodpływowy. Głównymi rzekami kraju są Ganges (święta rzeka
wyznawców hinduizmu) i Brahmaputra, tworzące u ujścia największą deltę świata, na której
wytworzyły się żyzne gleby - mady.
W 2008 roku Indie zamieszkiwało 1,15 mld. Indie są drugim państwem pod względem
liczby ludności na świecie. Do lat pięćdziesiątych przyrost ludności był powolny. Od lat
sześćdziesiątych kraj objęła eksplozja demograficzna. Zmniejszenie się śmiertelności i utrzymanie
się wysokiego poziomu urodzeń doprowadziło do wzrostu liczby ludności. W latach 1951 - 1998
liczba ludności zwiększyła się niemal o 600 mln.
Najgęściej są zaludnione obszary o sprzyjających warunkach przyrodniczych - nadrzeczne
delty i doliny rzek, wybrzeża morskie, Nizina Gangesu i Brahmaputry, gdzie gęstość zaludnienia
osiąga miejscami 700 osób/km2.
Indie są państwem wielonarodowym, zróżnicowanym pod względem etnicznym, językowym i
religijnym.
Indie zamieszkują Hindusi, stanowiący 97% społeczeństwa. Poza tym, największą grupą
narodowościową są Mongołowie.
Struktura językowa Indii jest ogromnie zróżnicowana. Funkcjonuje tu ponad 800 języków (z
dialektami blisko 1 700). Najliczniejszą grupą językową jest grupa indoeuropejska (71%
społeczeństwa), do której zaliczamy język hindi oraz jego języki pokrewne. Grupa ta skupia się
głównie w północnej i środkowej części kraju. Językami grupy drawijskiej posługuje się około 26%
mieszkańców kraju, zamieszkujących przede wszystkim południowe Indie. Językami grupy
tybetańsko-birmańskiej posługuje się kilkanaście narodowości mieszkających wzdłuż granicy z
Bangladeszem i Myanmarem. Językami urzędowymi są hindi i angielski, ułatwiający kontakty
między grupami etnicznymi oraz łączność ze światem. Ponad połowa ludności nie potrafi pisać ani
czytać.
Ludność Indii jest zróżnicowana również pod względem religijnym. Największe grupy
wyznaniowe tworzą: hinduiści (83% ogółu społeczeństwa), muzułamanie (11%), chrześcijanie
(2%), sikhowie (2%) i buddyści (1%). Zróżnicowanie religijne Indii Brytyjskich stało się przed laty

przyczyną podziału na Pakistan i Pakistan Wschodni (obecnie Bangladesz). Dominujący w Indiach
hinduizm wprowadził do życia elementy, które hamują rozwój społeczno-gospodarczy kraju.
Społeczeństwo zostało podzielone na stany (warny) i kasty, tworzące zamknięte grupy. Podział ten
obowiązywał formalnie do 1956 roku, chociaż nadal zachował się w społeczeństwie, zwłaszcza na
wsi. Współcześnie, między wyznawcami hinduizmu i islamu, dochodzi do częstych konfliktów
narodowościowych i wyznaniowych. O religiach będę pisała jeszcze później…
Miasta indyjskie zamieszkuje ok. 30% ludności, większość w miastach dużych,
ponadmilionowych. Największymi miastami Indii są: Mumbai - dawniej Bombaj (9,9 mln), Delhi
(7,2 mln), Kalkuta (4,3 mln), Czennai - dawniej Madras (3,8 mln) i Bangalur (3,3 mln). W życiu
mieszkańców kraju ważną rolę pełni miasto Waranasi (Beranres). Wędrują do niego co roku
miliony Hindusów, aby obmyć się w świętej rzece Ganges. Indyjskie miasta rozwijają się wolno, na
co wpływa ma niski poziom przemysłu i innych dziedzin gospodarki. Znaczną część ich
mieszkańców stanowią ludzie bezdomni. Ocenia się, że około 300 mln ludności Indii żyje w
skrajnym ubóstwie.
Indie są państwem rozwijającym się gospodarczo, o rosnącym potencjale przemysłowym i
dużym udziale sektora państwowego w gospodarce. Podstawą gospodarki kraju jest tradycyjne
rolnictwo. Prawie 600 tys. indyjskich wiosek zamieszkuje 3/4 ludności kraju. Rolnictwo daje
zatrudnienie ponad połowie pracujących (60%), wytwarza 1/4 dochodu narodowego. Gospodarstwa
są niewielkie; 50% z nich zajmuje powierzchnię mniejszą niż 0,5 ha. Rolnictwo wykorzystuje
ponad połowę terytorium kraju, z czego 1/3 stanowią obszary sztucznie nawadniane. Większość z
nich znajduje się u podnóża Himalajów, na Nizinie Gangesu i Brahmaputry, a także na
nadbrzeżnych nizinach Półwyspu Indyjskiego oraz w deltach i dolinach rzek. Pora upraw jest
uzależniona od opadów przynoszonych przez letni monsun, który nie zawsze przychodzi regularnie.
Opóźnienia w jego nadejściu prowadzą do nieurodzaju i klęski głodu.
Najważniejszą rośliną żywieniową Indii jest ryż (2 miejsce po Chinach w produkcji
światowej). Uprawia się go we wszystkich regionach kraju, a zwłaszcza na Nizinie Gangesu, w
Indiach wschodnich oraz na wybrzeżach. Z innych zbóż uprawia się: pszenicę - głównie w
Pendżabie, proso, sorgo, kukurydzę - na wyżynie Dekan oraz jęczmień. Indie należą do
największych producentów zbóż na świecie, lecz nie eksportują ich, gdyż z trudem zaspakajają
własne potrzeby żywieniowe. Ważną rolę w wyżywieniu odgrywają warzywa (głównie fasola) i
owoce.
Z roślin przemysłowych na uwagę zasługują: bawełna (3 miejsce w produkcji światowej),
juta (1 miejsce), trzcina cukrowa, orzeszki ziemne (2 miejsce), palma kokosowa (3 miejsce w
światowych zbiorach kopry) i rzepak. Ważną rośliną przemysłową jest herbata, której zbiory są
największe na świecie. Najwięcej krzewów herbacianych znajduje się w dolinie Brahaputry - w
prowincji Assam.
Indie posiadają także największe na świecie pogłowie bydła, sięgające prawie 200 mln
sztuk. Niestety dominująca tu religia hinduska traktuje zwierzęta jako święte; zabrania ich uboju i
spożywania mięsa. Bydło dostarcza mleka, używa się go jako siły pociągowej, a odchody tych
zwierząt wykorzystuje się jako materiał opałowy. Indie zajmują drugie miejsce w światowej
produkcji mleka, jednak w przeliczeniu na 1 mieszkańca produkcja jest niewielka. Ważną rolę w
rolnictwie Indii odgrywają bawoły, przeznaczone na ubój, dostarczające mleka i stanowiące siłę
pociągową. Ponadto hoduje się owce, kozy, wielbłądy, słonie i drób.
Indie posiadają bogatą i zróżnicowaną bazę surowców mineralnych. W dorzeczu rzeki
Damodar, w stanach Zachodni Bengal i Bihar znajdują się bogate złoża węgla kamiennego (3
miejsce w świecie w wydobyciu po Chinach i Stanach Zjednoczonych). Ponadto, z surowców
energetycznych, na niewielką skalę eksploatuje się ropę naftową, której wydobycie w chwili
obecnej zaspakaja tylko 60% potrzeb krajowych. Główne pola roponośne znajdują się na szelfie
wzdłuż zachodniego wybrzeża kraju. Zasoby paliw stanowią zaledwie 2% zasobów światowych.
Ponadto eksploatuje się: rudy żelaza, manganu, chromu (2 miejsce w produkcji światowej) i
boksytów, których eksport jest ważnym źródłem finansowania gospodarki.
Elektrownie cieplne bazujące na węglu i ropie wytwarzają 75% krajowej produkcji energii
elektrycznej. Znaczny potencjał energetyczny posiadają rzeki płynące w Himalajach, jednak ze
względu na brak środków finansowych budowa hydroelektrowni jest utrudniona. Coraz większą

rolę w uzupełnianiu bilansu energetycznego kraju zajmują energetyka jądrowa oraz
niekonwencjonalne źródła energii, m. in. energetyka wiatrowa.
W przemyśle jest zatrudnionych 13% ludności i wytwarza się około 30% dochodu
narodowego. Przemysł przetwórczy Indii wytwarza towary z branży konsumpcyjnej, włókienniczej,
hutniczej; rozwija się produkcja maszyn, środków transportu. Przemysł chemiczny skupia się
głównie na produkcji nawozów sztucznych. Bardzo dobrze rozwinięte jest włókiennictwo, mające
tu bogate tradycje oraz bazę surowcową w postaci upraw bawełny i juty. Zakłady przemysłu
bawełnianego są skoncentrowane w rejonie Mumbai (Bombaj) - Ahmadabad.
Jednym z najmłodszych działów indyjskiego przemysłu jest przemysł maszynowy,
skupiający się w rejonie Mumbai (Bombaj) i Kalkuty, opierający się na montażu importowanych
podzespołów. Produkuje się rożne typy obrabiarek, wyposażenie elektrowni, maszyny górnicze,
włókiennicze i sprzęt elektroniczny. Dobrze rozwija się przemysł stoczniowy, produkcja środków
transportu, taboru kolejowego i samochodów.
Ważne miejsce w gospodarce kraju zajmuje rzemiosło i chałupnictwo, uzupełniające
przemysł i zaspakajające potrzeby mieszkańców wsi i miast. Za granicą chętnie są kupowane
indyjskie wyroby z kości słoniowej i odzież.
Z innych wyróżniających się dziedzin należy wyróżnić przemysł filmowy. Pod względem
ilości produkowanych rocznie filmów długometrażowych Indie zajmują pierwsze miejsce w świecie
(910 w 1991 roku, tj. 25% tytułów na świecie). Jednak filmy te powstają prawie wyłącznie na
potrzeby rynku krajowego.
Największe okręgi przemysłowe kraju ukształtowały się wokół Kalkuty i Mombai, nad
rzeką Damodar oraz w Ahmadabadzie, Delhi, Czennai (Madras) i Hajdarabadzie.
Główną rolę w transporcie odgrywa kolej (70% przewozów pasażerskich i 50% towarowych).
Indie od lat posiadają ujemny bilans handlowy. Eksportują głównie tekstylia, skóry, wyroby
rzemiosła, kamienie szlachetne, surowce mineralne i herbatę (największy eksporter na świecie) i
jutę. Importują maszyny i urządzenia przemysłowe, ropę naftową, a w okresach suszy żywność.
Produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca należy w Indiach do najniższych na
świecie.
Przed nami 45 minut jazdy do centrum. Ruch na ulicach mimo nocnej pory spory.
Wszystkie pojazdy jadą trąbiąc, nie ma pasów, więc jadą zygzakami. Chyba żadne przepisy tu nie
obowiązują. Pierwsze wrażenie makabryczne. Nocą miasto wygląda strasznie. Za oknem noc, a
dookoła same slumsy – często domki przypominające nasze polskie gołębniki, poustawiane
chaotycznie jeden na drugim. Wszędzie obdrapane budynki i tony śmieci. Jakby z połowy świata je
tu zrzucali. Najbardziej przygnębiający jest widok setek ludzi śpiących pod gołym niebem na
chodnikach, jak i samej ulicy! Nie boją się, że ktoś ich może przejechać? Nigdy do tej pory czegoś
podobnego nie widziałam. Widok jest przerażający, część z nich nie śpi nawet na kartonie, tylko
prosto na asfalcie. Śpią samotnie jak iw całych grupach nawet 20 osobowych. I gdzie my
przyjechaliśmy na wakacje? Może jednak trzeba było wybrać inny region Azji, a nie Indie? Juz
teraz wiem dlaczego nie poleca się na pierwszy wyjazd do Azji pobytu w Indiach.
Koło 1 w nocy docieramy do starego centrum Bombaju, jednak nasz taxidriver nie ma
pojęcia o tym gdzie znajduje się nasz hotel. Próbuje dowiedzieć się tego od innych kierowców
taksówek, ale bezskutecznie. Paweł próbuje się zlokalizować na planie centrum Bombaju, co nie
jest takie łatwe po ciemku. Pyta taksówkarza, gdzie znajduje się muzeum Księcia Walii, czy
Uniwersytet Bombajski lub główna ulica Mahatmy Ghandiego, ale kierowca nie ma zielonego
pojęcia o topografii miasta. To tak jakby w Krakowie zapytać gdzie jest rynek krakowski i
taksówkarz by nie wiedział. Kiedy przejeżdżamy obok zabytkowego gmachu głównego dworca
kolejowego udaje się nam znaleźć miejsce na planie miasta gdzie jesteśmy. Notabene już od
dłuższego czasu jedziemy główną ulicą Mahatmy Ghandiego… ale jak widać dla taksówkarzy to
nieistotne. Po przejechaniu 500m postanawiamy wysiąść na niewielkim placu i spróbować samemu
szczęścia w poszukiwaniu hotelu Lawerence, niż jeżdżąc z nic nie wiedzącym kierowcą.
Taksówkarz wysadzając nas oczywiście chce napiwek. Wygrzebujemy 30 rupii, niech ma, ale
trzeba będzie nazbierać drobnych na wypadek takich sytuacji.
Postanawiamy udać się gdzieś w bliżej nieokreślone miejsce hotelu. Zanurzamy się w
pierwszą uliczkę, bo według planu tu gdzieś powinien być schowany ten „sekret Bombaju” czyli

hotelik Lawerence. Mijamy po drodze jakieś zasieki z worków i kilku umundurowanych
policjantów. Pytamy ich o hotel, ale go nie znają. Idziemy jeszcze kawałek dalej, ale okazuje się, że
to za daleko. Wracamy do skrzyżowania z policjantami i skręcamy w mniejszą, obskurną uliczkę.
Po chwili mijamy obdrapany budynek, gdzie budzi się kobieta śpiąca na schodach i pyta:
„Lawerence? Hotel Lawerence?”. Niczym żywy drogowskaz pokazuje na górę kamienicy, gdzie jak
głosi niewidoczna tabliczka, hotelik znajduje się na trzecim piętrze. Kobieta przepuściła nas i zaraz
poszła spać dalej. No proszę hotelik znajduje się ze 30 metrów od stanowiska policji, a oni nie
wiedzą że jest tuż obok. Jak się potem okazuje policjanci stanowią ochronę synagogi. Idziemy po
wąskich schodach do góry – na trzecie piętro kamienicy. Brudno wszędzie strasznie, co chwilę
mijamy kolejne osoby śpiące na schodach. Zanim docieramy na 3 piętro mijamy w sumie 10
śpiących osób. Czy to jest ich dom?
W korytarzyku hotelu budzi się śpiący na podłodze ostatni Hindus, który pokazuje na drzwi
recepcji i mówi: „Office. There”. Wychodzi recepcjonista, sprawdza naszą rezerwację gigantycznej
księdze gości, po czym prowadzi nas do miłego, czystego pokoju z białą pościelą. Jest to, tak to
inne od całego brudnego budynku, ścian na schodach, których dotknięcie grozi zarazą i ludzi
mieszkających na schodach.
Ja sobie śpię w miękkim i czystym łóżku, a setki ludzi na chodniku, betonie, schodach… ja
mam pieniądze, a oni nie… I to jest straszne.
O 2:15 umyci idziemy spać…
1 lipca 2010 (czwartek)
Salam namaste z Bombaju!!! Czyli dzień dobry z Bombaju
Pobudka o 8:15, ale wstawanie przeciągamy jeszcze pół godziny, bo jednak nasz organizm
twierdzi, że jest 3,5 godziny za wcześnie. W końcu kiedy słyszymy pukanie drzwi wstajemy, bo
przyniesiono nam śniadanie – herbatę, bułkę, masło, dżem i banana. Hmm całkiem, całkiem to
pierwsze śniadanie… Po śniadaniu recepcjonista dokładnie spisuje dane z naszych paszportów, a
ponadto robimy rezerwację pokoju na 25 lipca, kiedy będziemy wracać do domu.
Za oknem świeci słońce i ma być 35 stopni. W Delhi monsun się spóźnia i piszą już o tym w
gazetach. Recepcjonista mówi, ze parę dni temu w Bombaju strasznie lało. Dzisiaj mają być burze.
Monsuny - wiatry będące częścią ogólnego systemu cyrkulacji atmosfery, charakteryzujące
się sezonową stałością kierunków i również ich cykliczną zmianą z sezonu na sezon. Monsuny
powstają w efekcie różnicy ciśnienia atmosferycznego między dużymi obszarami lądów i oceanów.
Wyróżniamy 2 typy wiatrów monsunowych:
Monsun letni - wiejący w miesiącach letnich od strony oceanu w kierunku mas lądowych.
Monsun zimowy - wiejący w miesiącach zimowych od lądu w kierunku oceanu. Jak powstają
monsuny?
W efekcie silnego nagrzewania się powierzchni lądowych w ciągu ciepłych miesięcy
letnich, nad obszarami tymi tworzy się rozległy obszar niskiego ciśnienia. Sąsiadujący z lądem
obszar oceaniczny ogrzewa się wolniej od lądu, przez co ciśnienie nad nim jest wyższe niż nad
lądem. W efekcie następuje przemieszczanie się dużych mas powietrza z wyżu do niżu - czyli w tej
sytuacji od morza w kierunku lądu. Mamy zatem do czynienia z monsunem letnim.
Monsun zimowy jest odwrotnością przedstawionej sytuacji. Szybkie schłodzenie się
powierzchni lądowych wytwarza tam duży obszar ciśnienia wyższego niż nad obszarami wodnymi.
Wiatry wieją więc w przeciwnym kierunku niż w lecie - tym razem od lądu w kierunku oceanu.
W Indiach zasadniczo są tylko trzy pory roku: gorąca (II-V), deszczowa (VI-IX/X) i chłodna
(X-I). Monsun nadciąga z południowego zachodu i wieje w całym kraju od połowy czerwca do
końca września, przynosząc dużą wilgotność i obfite opady deszczu. Gdy ustępuje w październiku,
gleba osusza się, a poziom wilgotności spada. Wybrzeża południowo-wschodnie do stycznia
nawiedzane są przez ulewy i cyklony.
W listopadzie kiedy słońce grzeje słabiej, na równinie północnej rozpoczyna się pora
chłodna. Do lutego w Himalajach temperatura jest niska, a na południu przekracza 20 stopni.
Indyjskie lato trwa od marca do maja, jest gorące i bardzo suche. Najwyższe temperatury dochodzą
do 40 stopni. Z nadejściem czerwca intensywny upał mija. Monsun nawiedza najpierw wybrzeże

poludniowo-zachodnie, a następnie rozchodzi się w kierunku północnym i wschodnim. W ciągu 3
monsunowych miesięcy roślinność ożywa i wszystko dookoła staje się zielone.
Oczekiwanie na życiodajny deszcz jest pełne napięcia. Gdy o określonej porze nie
nadchodzi, wszystkich ogarnia rosnące zdenerwowanie. O niczym innym się nie mówi.
Najważniejszą wiadomością, której szuka się w prasie, są komunikaty meteorologiczne. A monsuny
indyjskie, które niosą ze sobą 2/3 całorocznych opadów, są kapryśne. Nigdy nie wiadomo, kiedy i z
jakim natężeniem „wybuchną”.
Monsun szybko pokazuje swą drugą, złowrogą twarz. Zaczynają się powodzie. Niektóre
rejony kraju zostają zupełnie odcięte od świata. Przestają kursować pociąg. Zawiesza się wiele
lotów zarówno na liniach wewnętrznych, jak i zagranicznych. Niebezpiecznie jest wyruszać w
drogę samochodem nawet na odległość kilkudziesięciu kilometrów. Woda podmywa nasypy szos i
powrót może być odcięty.
Rok temu kiedy byliśmy w Indochinach monsun był trochę niemrawy i dość słaby...
ciekawe w takim razie jaki będzie w tym roku i jak nas potraktuje w Indiach...
Wychodzimy na ulice Bombaju. Jesteśmy w dzielnicy Kala Geoda czyli Czarny koń. Ten
obszar Bombaju wziął swoją nazwę od konnego pomnika króla Edwarda VII, który stał na
skrzyżowaniu ulic Mahatmy Ghandiego i Dubash Marg. Pomnik dawno usunięto, ale w pamięci
ludzi została jego nazwa. Nie mija 5 minut, a już jakiś lecący ptak mnie obserał. No cóż bywa,
mam nadzieję, że na szczęście. W Indiach szczególnie dużo jest wron wielkodziobych. Jest
gatunkiem krukowatych występującym licznie w Azji. Bardzo łatwo przystosowują się do
warunków środowiskowych i są w stanie przeżyć na różnych szerokościach geograficznych, a
dzięki wszystkożerności łatwo kolonizują nowe obszary, tworzą liczne stada. Mają duże dzioby,
przez co są nazywane wielkodziobymi. Ogólnie, ich rozmiar (46-59 cm długości) i proporcje ciała
są uzależnione od regionu, w którym żyją. Na dalekim północnym wschodzie w Japonii, na
Kurylach i półwyspie Sachalin, są one większe niż czarnowrony, podczas gdy odmiana indyjska
występująca na południowym zachodzie ich zasięgu występowania jest mniejsza od czarnowronów.
Wszystkie odmiany mają relatywnie długie dzioby z dość grubymi nasadami, co powoduje, że
wyglądają solidnie, upodabniając wrony wielkodziobe do kruków. Wszystkie odmiany mają
ciemnoszare upierzenie poniżej tyłu głowy, na szyi, powyżej skrzydeł oraz na dolnych częściach
ciała. Ich skrzydła, ogon, głowa i podgardle mają czarny połyskujący kolor. Tonacja kolorystyczna
jest uzależniona od regionu występowania, przy czym odmiany najciemniejsze występują przy
formie indyjskiej.
Pożywienie pobierają zarówno z ziemi jak i z drzew. Żywią się wszystkim co jest jadalne,
zarówno żywymi jak martwymi roślinami i zwierzętami. Doskonale potrafią przystosować się do
środowiska miejskiego. Są znane bardziej niż jakakolwiek odmiana krukowatych z tego, że polują
na małe zwierzęta domowe. Wrony wielkodziobe mają podobny głos do wron, ale głębszy i zwykle
bardziej rezonujący, zwykle jest opisywany jako dźwięk "kaaa-kaaa-kaaa". Na początek
dzisiejszego dnia mam okazję przekonać się jak wrony zjadają padniętego gołębia. Widok dość
koszmarny.
Pierwsze kroki kierujemy pod Gate of India, czyli Bramę Indii, a po drodze pijemy pierwszy
sok z trzciny cukrowej. Pyszny.
Bombaj czyli Mumbai jest to ważny port na zachodnim wybrzeżu Indii, drugie, co do
ważności miasto w Indiach, stolica stanu Maharasztra. To olbrzymie miasto zbudowane jest na
siedmiu wyspach. Niegdyś w tym małym porcie i niedużych wioskach znaleźli schronienie hindusi
należący do kasty Kuli (niewykwalikowani pracownicy). W roku 1300 Radża z Gudżaratu
Bhimadewa, uciekając przed hordami muzułmańskimi schronił się na tym obszarze zakładając
miasto, które dopiero pod panowaniem Anglików rozwinęło się w miasto Bombaj, od wioski
zwanej Mumbadewi (od imienia lokalnego bóstwa). Miasto zostało podbite przez sułtanów z
Gudżaratu w I. 1346-1348, a następnie sprzedane Portugalczykom w 1534. Gdy Katarzyna
Braganza poślubiła Karola II z Anglii w 1661, Portugalczycy podarowali jej Bombaj. Siedem lat
później miasto przeszło w ręce Anglików, stając się własnością Kompanii Wschodnioindyjskiej,
która do r. 1783 oddała ją w dzierżawę Koronie za sumę 10 lirów rocznie. W 1784 Bombaj został
przejęty przez administrację Indii brytyjskich, wówczas to oddzielne wyspy zostały ze sobą
połączone, zaś między wyspami Worli i Mahalakszmi wybudowano tamę. Parsowie, zamieszkujący
pobliskie wybrzeże od VIII w. zaczęli tłumnie osiedlać się w nowym mieście. W 1708 Anglicy

przenieśli do Bombaju swą administrację, w 1853 założono tam pierwszą linię kolejową i pierwszą
przędzalnię. To właśnie w Bombaju w 1885 odbyło się pierwsze posiedzenie Indyjskiego Kongresu
Narodowego.
Obecnie jest to olbrzymie miasto, które zajmuje nie tylko siedem pierwotnie zajmowanych
wysepek i wielką wyspę Salsette, ale i obszary lądowe, gdzie usytuowane są przedmieścia
(ogromne slamsy). W Bombaju mieszka nawet 17 milionów ludzi. Centrum handlowe, intelektualne
i przemysłowe mieści się na obszarze starego Bombaju, który rozciąga się od dzielnicy portowej aż
po wzgórza Malabaru.
Większość pomników i dużych budowli jak Muzeum Księcia Walii kiedyś Uniwersytet,
Poczta Główna, Dworzec Wiktoria zbudowali angielscy architekci w "indogotyckim" stylu.
Monsun, trwający tu od połowy czerwca do połowy września ze średnią temperaturą 24-27°C
powoduje częste zalewanie niżej położonych obszarów i ziem niedawno wydartych morzu.
Najbardziej charakterystyczne zabytki to Brama Indii i hotel Tadż Mahal, "Wieże Milczenia",
Ratusz Miejski, Custom House (Dom Celny); Katedra Świętego Tomasza, Rządowe Nadbrzeżne
Magazyny, Plac Crawforda, Dworzec Wiktorii, Afgański Meczet na Kolabie, Radź Bhawan oraz
inne świątynie i sanktuaria.
Wokół Bombaju usytuowane są liczne historyczne i zabytkowe miejsca, np. wyspa Elefanta,
groty Kanheri Jogeśwari.
Wyspa Elefanta leży w Zatoce Bombajskiej, 10 kilometrów od brzegu. Zawdzięcza swą
nazwę Portugalczyką, którzy wylądowali na wyspie i odkryli wielką kamienną statuę słonia. Na
wyspie znajdują się dwa niewielkie wzgórza, w których usytuowane są groty. Można do nich
dotrzeć wielkimi schodami o długości 400 m, łączącymi je z nabrzeżem. Tam w drugiej połowie
VIII wieku, wydrążono w skale olbrzymią grotę poświęconą Śiwie w jego trzech postaciach. Jest to
tak zwana Trójca Indyjska, czyli Trimurti. Posąg Śiwy, a raczej jego popiersie, ma 6 m wysokości.
W środku- twarz chwały; na lewo- twarz wyrażająca groźną naturę boga jako tego, który niesie
śmierć i zniszczenie; na prawo- łagodne oblicze kobiece symbolizujące miłosierną naturę bogadawcy życia i opiekuna wszystkich stworzeń. Trimurti jest jedną z niewielu rzeźb, które nie uległy
zniszczeniu podczas wybuchu prochu składowanego w tej świątyni przez Portugalczyków.
Świątynia ma kształt kwadratu o boku 43 metrów, w której znajduje się 26 kolumn. Monumentalne
rzeźby zdobiące ściany mają harmonijne proporcje i sprawiają wrażenie spokojnego piękna.
Charakterystyczny jest łagodny, lekko pogardliwy wyraz tych majestatycznych twarzy.
Przedstawiają Śiwę w jego aspekcie Ardhanariśwary, czyli na wpół kobiety, na wpół mężczyzny. W
niszy znajduje się też rzeźba przedstawiająca zejście Gangesu z niebios na głowę Śiwy i jego
małżonki Parwati. Każde z czterech wejść strzeżone jest przez niezwykle piękne statuy dwarapalów
(strażników bram). Grota od strony wschodniej ma dwie kaplice, przed którymi znajduje się
dziedziniec z okrągłą platformą dla tancerzy pośrodku oraz sanktuarium z lingam (fallusem). Inne
grot znajdujące się na wyspie są uboższe w zdobnictwo.
Dochodzimy do placu, na którym znajdują się wrota Indii. Bulwar nadmorski jest ulubioną
promenadą miasta – Apollo Bunder. Kiedyś mieli tu swój port rybacy z plemienia Koli, pierwotni
mieszkańcy wyspy. Obecnie tłumie schodzą się w to miejsce astrologowie, czyściciele uszu. Ludzi
dookoła bardzo dużo, a przede wszystkim fotografów, którzy co chwilę kogoś zaczepiają aby zrobić
mu zdjęcie. Mają ze sobą małe przenośne drukarki, na których od razu zrobione zdjęcie drukują.
Turystów jest niedużo, więc muszą się solidnie napracować. Chociaż Hindusi całymi rodzinami
pozują do zdjęć. Widać, że jest to coś popularnego w tym kraju. Są tu też nagabywacze na 3 godzinne wycieczki po mieście czy na wsypę Elefantynę. Nas to na razie nie interesuje. Na placu
przemieszczają się Hindusi różnych nacji i religii, co widać po strojach – od sari po muzułmańskie
sukmany i sikhijskie turbany. Na morzu widać stojące statki.
Najsłynniejszym obiektem Mumbaju, który witał podróżnych zbliżających się do
indyjskiego brzegu, w czasie rozkwitu Imperium Brytyjskiego była Brama Indii. Jak na ironię losu
z tego właśnie miejsca odpłynęły brytyjskie oddziały po odzyskaniu przez Indie niepodległości w
1947 roku. Wrota Indii wzniesiono dla upamiętnienia wizyty króla Jerzego V i królowej Marii w
1911 roku, po drodze na zgromadzenie koronacyjne w Delhi. Para królewska obejrzała jednak
kartonową atrapę budowli. Prawdziwy łuk triumfalny z miodowego bazaltu ukończono dopiero w
1924 roku. Ta monumentalna budowla z dwiema wielkimi salami reprezentacyjnymi, łukami i

minaretami nawiązuje do średniowiecznej architektury gudźarackiej i została zaprojektowana przez
szkockiego architekta.
Obok tego placu znajduje się słynny hotel Tadż Mahal, który jest znany najbardziej z
zamachu terrorystycznego. Hotel zwieńczony jest czerwoną kopułą, a został wzniesiony w 1903
roku przez Dźamśedźi Tata, który był wybitnym paryjskim przemysłowcem. Zdecydował się on na
budowę tego hotelu, gdy odmówiono mu wstępu do przeznaczonego tylko dla białych hotelu
Watson. Tadż ze wspaniałymi łukami mauretańskimi, kolumnami, majestatycznymi klatkami
schodowymi i galeriami wciąż postaje jednym z najelegantszych hoteli w Azji, podczas gdy Watson
dawno popadł w ruinę.
Zamach miał miejsce 26–29 listopada 2008. W serii 10 zamachów zginęło co najmniej 195
osób, około 300 zostało rannych, a nieznana liczba gości dwóch wielkich hoteli i oddzielnego
centrum kultury żydowskiej Nariman House została zakładnikami zamachowców. Pięciu
zakładników w Nariman House znaleziono zastrzelonych po jego odbiciu 28 listopada 2008, w tym
rabina Gavriela Noacha Holtzberga, przywódcę ortodoksyjnych żydów w Bombaju oraz jego żonę
Rivkę.
Zamachy miały miejsce w dziewięciu południowych punktach miasta: na dworcu
kolejowym Chhatrapati Shivaji, w restauracji Leopold Café, w wielkich hotelach Tadż Mahal i
Oberoi, w dokach portowych, na komisariacie głównym dla Bombaju Południowego, na plaży, w
szpitalu Cama, oraz w miejscowym centrum kultury żydowskiej Nariman House. Zamachowcy
użyli między innymi karabinów AK oraz granatów i podobno przybyli z morza. Dodatkowo miała
miejsce eksplozja bomby w taksówce w pobliżu port lotniczego, w północnej dzielnicy Bombaju
Vile Parle, ale nie ustalono jej powiązania z pozostałymi zamachami.
Weszliśmy na chwilę do wnętrza hotelu, ale najpierw musieliśmy przejść przez bramki
wykrywające niebezpieczne przedmioty, a nasze plecaczki zostały dokładnie obejrzane przez
ochronę. Przed hotelem stoi również opancerzony wóz z uzbrojonymi kilkunastoma strażnikami.
Wnętrze jest luksusowe, jak przystało na 5 – gwiazdkowy hotel, w którym znajduje się 560 pokoi.
Nas na nie raczej nie stać, ale dobrze że można pozwiedzać. Na parterze znajduje się ogromny holl
z kanapami i fotelami z poduszkami, a na podłodze dywany. Są też ogromne kryształowe
żyrandole, a takiej recepcji hotelowej nigdy nie widziałam. Tutaj też mieszczą się drogie sklepy.
Wszyscy z obsługi chodzą w garniturach. Nie jest im za ciepło, bo wszędzie czuć przyjemny
chłodek klimatyzacji. Nam też jest miło.
Wychodzimy z hotelu i idziemy dalej mijając dostarczycieli wody w wielkich żeliwnych
beczkach. Postanawiamy podejść na Colaba Causeway, gdzie znajduje się wiele sklepów,
straganów i restauracji. Zwłaszcza jedna cieszy się dużą popularnością – Leopold Cafe, która
została założona w 1871 roku. Minęło południe więc czas przekąsić zupę. Zanim jednak
wchodzimy do Leopold Cafe zostajemy zaczepieni przez Hindusa, który wciska nam swoją
wizytówkę że nazywa się Kiran i jest naganiaczem z Bollywoodu. Właśnie potrzebuje kilku
„białych” do filmu w którym zagraliby australijskich policjantów. Szkoda, że nie możemy
skorzystać z okazji, ale wieczorem mamy pociąg do Aurangabadu i niestety nie zdążymy, a
mogłabym być sławna... Ponadto okazuje się, że to ten sam gość, o którym piszą na polskich
stronach internetowych, że załatwia role w filmach indyjskich. Umawiamy się z Kiranem, ze
spróbujemy się z nim skontaktować za miesiąc jak będziemy wracać do Polski.
Przemysł filmowy w Indiach jest najbardziej prężnym na świecie. Rocznie produkuje się
tam około 1000 filmów. Dla porównania w całych Stanach Zjednoczonych produkuje się ich
średnio 720. Największym ośrodkiem kina indyjskiego jest Bombaj (a dziś już Mumbai) i właśnie
ze złożenia dwóch nazw: ‘Bombaj’ i ‘Hollywood’ powstało słowo ‘Bollywood’. Poza nim ważne
centra kinematografii w Indiach to także Kollywood z Madrasu oraz Tollywood ze stanu Ahdhra
Pradesh. Filmy powstają w wielu ośrodkach i w wielu językach. W Bollywood sensu stricto
powstają filmy w języku hindi, zwykle w odmianie hindustani, zawierającej wiele naleciałości urdu,
dzięki czemu są one zrozumiałe w całych Indiach. O ile kino tamilskie, syngaleskie, bengalskie i
inne mniejsze kinematografie etniczne w Indiach są – z niewielkimi wyjątkami – adresowane
zasadniczo do regionalnych społeczności, o tyle Bollywood to kinematografia nastawiona na całe
Indie (oraz eksport).

Indyjska kinematografia jest największą na świecie. Pracuje w niej około 2,5 miliona ludzi,
powstaje tam do tysiąca filmów rocznie. W samym Bombaju powstaje 300-400 filmów rocznie,
które mają największy udział w rynku krajowym i największy udział w eksporcie.
Kino dla Hindusów jest rodzajem religii, a sami aktorzy są czczeni na wzór bogów, obecni
w życiu codziennym w niezliczonych reklamach, mają także niemały wpływ na wyniki
politycznych wyborów.
Fanatyzm hinduskiej publiczności nie ma sobie równego na całym świecie, przypomnieć należy
zamieszki, jakie wybuchły w Bombaju, gdy aktor Sanjay Dutt został oskarżony o wynajęcie
płatnego mordercy, który miałby wyeliminować jego kinowego rywala Hritikhan Roshana.
Absolutnym symbolem seksu i gwiazdą Bollywood jest obecnie aktor Shah Rukh Khan –
muzułmanin pochodzący z Pakistanu, który ma 41 lat (uroczystości z obchodów 40 urodzin były
transmitowane przez indyjską telewizję) i zagrał w około 60 filmach. W Polsce można było go
zobaczyć m. in. w Czasem słońce, czasem deszcz, Jestem przy tobie, Veer-Zaara, Gdyby jutra nie
było – oczywiście w głównych rolach. Shah Rukh Khan nie dość, że jest przystojny, to jego gra
nacechowana jest dużą dozą autoironii i humoru.
Amitabh Bachchan to aktor i producent filmowy starszego pokolenia. Przez fanów
nazywany również Big B (w związku zarówno z jego pozycją w tamtejszej kinematografii, jak i z
ogromnym wzrostem), a nawet bogiem, jest jedną z największych gwiazd Bollywood, utrzymuje się
na szczytach indyjskiego show-biznesu już przez cztery dekady. Według niedawnego zestawienia
sporządzonego przez BBC jest prawdopodobnie najpopularniejszym, najbardziej znanym (w sensie
liczby ludzi, którzy go znają i cenią) aktorem na świecie. Kiedy był chory, w Indiach wychodziła
specjalna gazeta informująca o stanie jego zdrowia.
Wśród aktorek największymi gwiazdami są dwie panie: Aishwarya Rai – 33-letnia Miss
Świata z roku 1994, którą w Polsce można było zobaczyć w Dumie i uprzedzeniu, oraz Kajol (wł.
Kajol Mukherjee Devgan), uznana za najzdolniejszą aktorkę indyjską,wystąpiła w Czasem słońce,
czasem deszcz, Fanaa (kręconego w polskich Tatrach udających indyjski Kaszmir).
Filmy bollywoodzkie są przeważnie (w 90%) tworzone w konwencji masala movie często
utożsamianej na Zachodzie z kategorią musicalu; z licznymi sekwencjami taneczno-śpiewanymi.
Akcja zwykle opiera się na tradycyjnych melodramatycznych schematach, dramatycznych zwrotach
fortuny czy szczęśliwych zbiegach okoliczności. Przez lata filmy z Bollywoodu, a także innych
ośrodków indyjskiej kinematografii były krytykowane przez hinduskich intelektualistów oraz
znawców z Zachodu za naiwność fabuły, kiepską grę aktorów oraz brak oryginalności scenariusza.
Jeżeli chodzi o sposób przedstawiania rzeczywistości to daleki jest on od realizmu. Film
opiera się zawsze na miłości, zdawałoby się, niemożliwej do spełnienia. Na drodze młodych
(zwykle przedstawianych w pierwszej półgodzinie filmu) do wielkiej miłości staje rodzina,
reprezentowana najczęściej przez ojca, który dla swojej córki czy syna ma już opracowany plan na
życie, łącznie z wybraniem przyszłego małżonka (przyszli małżonkowie to zazwyczaj
synowie/córki najlepszych przyjaciół ojca, z którymi łączą go również interesy, a w planach jest
budowanie wspólnej potęgi finansowej).
Główni bohaterowie są w każdym filmie ukazywani identycznie: ona jest szalona i
niepokorna, na początku filmu śpiewa i tańczy entuzjastycznie w strugach deszczu, by wraz z
pojawianiem się uczucia stać się wyciszoną i melancholijną kobietą, która nie ma odwagi
sprzeciwić się woli ojca; on jest piękny, bogaty, męski, a przy tym z dużym poczuciem humoru – na
początku stara się tym ją zdobyć, później udowadniając, że gotów jest także oddać życie za jej
zdrowie/cześć/honor jej rodziny (niepotrzebne skreślić). Wszystkie postaci w filmie ronią łzy
średnio co 7 minut, większe emocje akcentując lamentem.
Najważniejszą kwestią w filmie jest jednak eksplozja emocji. W kinematografii żadnego
innego kraju nie spotykamy tylu pięknych uczuć w przeliczeniu na metr bieżący taśmy filmowej.
Począwszy od miłości (rodziców do dziecka, dziecka do rodziców, dziecka do wybranki serca,
dziecka do rodzeństwa, również adoptowanego, dziecka do opiekunek i przyjaciółek), wielu
wzruszeń, poprzez przyjaźń i nienawiść. W filmach bollywoodzkich nikt nie wstydzi się pokazywać
uczuć, wyrażając je zawsze poprzez taniec (choreografia dopracowana jest w każdym szczególe, a
widzów zachwycają szczególnie grupowe układy taneczne łączące elementy tradycyjnego
indyjskiego tańca i nowoczesnych elementów europejskich) i bajeczny śpiew. Co ciekawe, zanim

film wejdzie do kin, piosenki nadawane są w stacjach radiowych i jeżeli odniosą sukces – film jest
wprowadzany do kin, jeżeli nie – następuje ich zmiana. Piosenek wraz z układami tanecznymi jest
w filmie od 6 do 8, każda trwa około 8 minut.
Wydawałoby się, że przy takim natężeniu emocji w filmie roić się będzie od scen
miłosnych, gorących pocałunków i odsłaniania tajemnic alkowy. Nic bardziej mylnego, nie wolno
pokazywać ani pocałunków, ani "czegoś poważniejszego" (przed wejściem do kin produkcja musi
zdobyć certyfikat od głównego cenzora - Film Censor Board). Bohaterowie wyznają sobie miłość
zawsze poprzez śpiew i bardzo zmysłowy taniec, który rozpala zmysły bardziej niż sceny łóżkowe
Nagiego Instynktu.
W filmach można również zauważyć zachłyśnięcie kulturą zachodu, szczególnie życiem w
Londynie, przy jednoczesnym udowadnianiu, że nigdzie nie mieszka się lepiej niż w Indiach bohaterowie najczęściej studiują w Londynie lub też uciekają do Anglii przed gniewem rodziców,
tęskniąc za krajem swoich przodków i w kulminacyjnym momencie wracając do niego (oczywiście
z płaczem). Fascynacja zachodem wyrażona jest również w strojach noszonych przez aktorów –
rodzice głównej pary ubierają się wyłącznie w tradycyjne sari, młodzież jednak odchodzi od tej
reguły, zakładając dżinsy i sportowe bluzy.
Taniec bollywood to element decydujący o popularności danego filmu. O tym jak ważną
pełni on rolę, nadrzędną wobec fabuły, może świadczyć fakt, iż na filmy bollywood widzowie
przychodzą po kilka razy, a wówczas śpiewają już wraz ze swoimi ulubionymi bohaterami, a jeśli
okazja sprzyja, nieraz zdarza się, że wstają i wraz z nimi tańczą. Również role aktorów nie kończą
się wraz z ostatnim klapsem na planie filmowym. Organizowane są dla nich trasy koncertowe,
gdzie tańczą i śpiewają swoje największe przeboje bawiąc się z publicznością.
Bollywood ma nieść nadzieję, nadzieję na lepsze życie, ma być dla widza zapomnieniem.
Stąd monumentalne, bajkowe scenografie, sugestywna kolorystyka i stąd również... bollywoodzkie
teledyski. Gdy bohater zaczyna śpiewać i tańczyć nagle przenosi się w zupełnie inną przestrzeń:
morze, plaża, wodospady czy inne egzotyczne przestrzenie jak piramidy i pustynia czy górzyste
tereny pokryte śniegiem. Zwiewne, barwne i zmysłowe stroje mienią się na ekranie, powiewają na
wietrze. Takie właśnie są bollywoodzkie teledyski – przenoszą nas w absolutnie bajkowy,
odrealniony świat. Ale nie jest to ich jedyna funkcja. Ze względu na bogatą taneczną tradycję Indii,
z której wyrósł bollywood dance, każdy ruch ma tu swoje znaczenie. Taniec bollywood wywodzi
się z klasycznych tańców indyjskich. Niezależnie też jak bardzo współczesna choreografia, nadal
tancerze wykorzystują tradycyjne indyjskie mudry, charakterystyczne ruchy głowy i oczu, a to
sprawia, że całość nabiera egzotycznego, indyjskiego charakteru, i że nieomylnie klasyfikujemy ją
jako bollywood dance.
Wielki boom na filmy bollywoodzkie w Polsce rozpoczął się wraz z projekcją filmu
„Czasem Słońce Czasem Deszcz” na Festiwalu Filmowym w Cieszynie. Jego sukces zaskoczył
samych organizatorów. Okazało się nagle, że zachodni widz potrafi wytrwać przed ekranem 3-4
godziny. I chociaż wszystkie filmy bollywood są podobne historią, której źródeł można szukać w
dwóch epopejach hinduskich: „Ramajana” i „Mahabharata”, nie przeszkadza to widzom. Bo nie
fabuła jest tu najważniejsza, ale sposób jej prezentowania, wizualność i wykonanie, a te elementy
buduje m.in. taniec bollywood.
Dalej mijamy budynki Uniwersytetu Bombajskiego z 78-metrową wieżą zegarową, oraz
Sądu Najwyższego, które swoja architekturą przypominają mi zamek w Hogwarcie z Harrego
Pottera. Tu naprawdę można byłoby kręcić ten film.
Czas na zupę w Leopold Cafe, ale najpierw jesteśmy sprawdzani przez ochronę, która jest tu
od czasu zamachów w 2008 roku. Siadamy sobie przy stoliku i oglądamy dziury po kulach z tego
zamachu które jeszcze są widoczne w lustrach na ścianie. Wypijamy kawę i zjadamy zupę
warzywna z kurczakiem i kurczakowi – kukurydzianą. Obie smaczne.
W końcu docieramy do katolickiej katedry świętego Tomasza, która jest najstarszym
kościołem w mieście z 1718 roku. W przestronnym wnętrzu zwracją uwagę majestatyczne
marmurowe pomniki bohaterów Imperium Brytyjskiego. Mijamy budynek bombajskiej giełdy, w
okolicach którego znajduje się około 50 banków. Około południa pojawiają się liczni kurierzy z
obiadami - dabbalowie. To najbardziej charakterystyczne postaci Mumbaju. Dostarczają obiady
urzędnikom w całym mieście z ponad 100 tysięcy podmiejskich domów. Większości urzędników
dojazd do pracy zajmuje średnio 2 godziny dziennie. Gorący obiad domowej roboty jest więc

dostarczany przez dabbalów. Przygotowywane w domach posiłki – zwykle roti (chlebki) warzywa i
dal (soczewica) – w trzech okrągłych menażkach zwanych dalba, których pokrywki opatrzone są
odpowiednim kodem kolorystycznym oznaczającym adres biura, dabbalowie wieszają na drągi,
rowery i dostarczają je do biur. Puste naczynia wracają do domów zwykle późnym popołudniem.
Następnego dnia wszystko zaczyna się do nowa.
Uliczkami Kala Ghody dochodzimy do fontanny Wellingtona, która została zbudowana dla
upamiętnienia wizyty księcia Wellingtona w Mumbaju w 1801 roku. Na ulicach Bombaju można
spotkać piętrowe autobusy, tak jak w Londynie. Jednak te w Indiach nie są czerwone.
Po drodze wchodzimy do kafejki internetowej, gdzie zaczynają nam dokładnie spisywać
dane z paszportów. Kafejka wygląda niczym rupieciarnia, aż prosi się o zdjęcie. Widać, że
wzbudzała zainteresowanie turystów i robiono tu zdjęcia, bo na ścianie wisi kartka o zakazie
fotografowania wnętrza kafejki
Jednym z naszych celów jest zabytkowy gmach głównego dworca kolejowego Mumbaju
zwanego Victoria Station. Jest on najefektowniejszym przykładem wiktoriańskiego neogotyku w
Indiach. Zdobiony jest wieloma kopułami, strzelistymi wieżyczkami i łukami. Powstał w 1888
roku, a wystrój jego wnętrza był dziełem miejscowych rzemieślników. W 2004 roku został wpisany
na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
Dworzec podzielony jest na dwa terminale. Z jednego odchodzą pociągi dalekobieżne, a z
drugiego - podmiejskie, dokąd się właśnie udajemy, aby zobaczyć kolejną atrakcję Bombaju Mahalakshmi Dhobi Ghat. Wsiadamy do pierwszego zbiorczego transportu w Indiach. Kolejka
nadjeżdża, nie ma zamkniętych drzwi, a z nich wychylają się Hindusi. Pęd powietrza rozwiera im
włosy i ubrania, to chyba taka naturalna klimatyzacja, bo w środku jest dość gorąco. Przy suficie
każdego wagonu znajduje się kilkanaście wiatraczków, które mają dawać ulgę od gorąca… ale jest
to dość złudne. Istnieje tu podział na wagony wspólne i tylko dla kobiet, choć to nie kraj
muzułmański. Jednak wszystkie wagony potrafią być wypełnione do granic możliwości.
Wysiadamy na stacji Mahalakshmi i idziemy kawałek do pralni. Widać ją już mostu, ciągnie
się po horyzont. Wszędzie na rozwieszonych linkach powiewają wyprane ubrania, a pomiędzy
kamiennymi baliami uwijają się pracze. Podobno są to ludzie z najniższych kast.
Podstawą indyjskiego systemu kastowego są pojęcia dharma (obowiązki wynikające z
miejsca w społeczeństwie i etapu życia) oraz karma (uczynki popełnione w poprzednich
wcieleniach). Karma decyduje o charakterze następnego wcielenia w łańcuchu reinkarnacji.
Tradycja indyjskich kast wywodzi się od praojca Manu. każdy człowiek rodzi się w
konkretnej dźati, czyli grupie, która z góry określa zawód i pozycję społeczną, niezależnie od
sytuacji majątkowej rodziny. Zgodnie ze znaczeniem samego słowa dźati, przynależność do danej
kasty następuje automatycznie przez urodzenie, stąd Hindusi mówiący po angielsku często
tłumaczą dźati na angielskie "race" (rasa). Przynależności do kasty nie można uzyskać ani przez
małżeństwo (kasta jest grupą endogamiczną), ani przez zasługi czy wzbogacenie się (kasta nie ma
nic wspólnego ze statusem ekonomicznym czy stratyfikacją społeczną).
Hindusi wierzą, że jest pięć rodzajów ludzi, z których cztery wywodzą się z ciała
pierwszego człowieka. Warn nie należy mylić z kastami (dźati). Warny dzielą się na cztery stany:
- bramini – najwyższy, wywodzący się z ust, głównie kapłani i święci mężowie
- kszatrijowie – wywodzący się z ramion, wojownicy i rządcy, monarchowie
- wajśjowie – wywodzący się z ud, kupcy, rzemieślnicy
- śudrowie – ze stóp, ludność służebna (np. robotnicy rolni, księgowi)
Ostatnią, piątą grupą społeczną, której przynależność warnowa nie dotyczyła są dalitowie (tzw.
"niedotykalni").
Słowo "warna" oznacza kolor skóry (rasę) sugeruje, że rozwinęły się z dawnej plemiennej
struktury klasowej w wyniku kontaktów z ludami o innej barwie skory i odmiennej kulturze.
Bramin – w hinduizmie członek najwyższej warny: klasy kapłańskiej. Przynależność do
warny bramińskiej, jak i pozostałych jest dziedziczna. Bramin powinien być natchniony duchowo,
charakteryzować się umysłem czystym od złych myśli i emocji, dążyć przede wszystkim do mokszy
(wyzwolenia) i służyć społeczeństwu duchowo. Męscy bramini to często kapłani, posiadający
wiedzę, znajomość obrzędów, umiejętność recytacji odpowiednich formuł przy składaniu ofiar i
czynnościach rytuału państwowego, publicznego i domowego. Bhagawadgita wymienia obowiązki
i cechy jakimi powinien się odznaczać każdy bramin: Pogoda, spokój, samoopanowanie, wysiłek

wewnętrzny, czystość, przebaczenie, wyrozumiałość, prawość, a także mądrość i wiedza, wiara w
duchowe prawdy, oto Dharma Bramina płynąca z jego własnej natury.
Kszatrija - członek drugiej najwyższej warny w hinduizmie. Należeli do niej rycerze oraz
władcy i rządcy. Głównym celem, do którego powinien dążyć kszatrija jest dharma. Kszatrijowie
winni się odznaczać: Dzielność, męstwo, hart, dostojeństwo, silna wola, szybkość decyzji,
zręczność, stanowczość, a także niezdolność do ucieczki z pola bitwy; szlachetność, hojność,
wielkoduszność oraz dar rządzenia - oto powołanie kszatrii, z jego własnej płynące natury.
Wajśja - w tradycyjnym społeczeństwie hinduskim: członek trzeciego, według hierarchii,
stanu, zajmującego się rolnictwem, rzemiosłem i handlem
Śudra - najniższa spośród czterech warn. Do tej kasty należą rolnicy i osoby pełniące
funkcje służebne. Przeznaczeniem śudrów jest służenie trzem wyższym klasom.
Dalit - tradycyjnie do niedotykalnych zalicza się osoby, które wykonują tzw. "nieczyste"
zawody. Do kategorii takich zajęć zalicza się przede wszystkim czynności, które wymagają:
odbierania życia innym stworzeniom (np. rybacy i rzeźnicy); zabijania bydła lub usuwania padłych
krów; stykania się ze śliną, moczem i kałem, czy nawet potem człowieka (np. sprzątacze latryn,
pracze); jedzenia mięsa bydła, świń, ptaków itp.
Cztery główne kasty dzielną się na tysiące podkast (dźati) i to właśnie one określają pozycję w
hierarchii społecznej. Pochodzenie trudno ukryć - jest ono zwykle zakodowane w nazwisku.
Dziecko dziedziczy kastę po ojcu, małżeństwa między kastowe są zatem tolerowane przez rodzinę
panny młodej, jeśli wychodzi ona za mąż za człowieka wyższej kasty.
Mimo iż oficjalnie w kraju wprowadzono równouprawnienie, system kastowy do dziś
utrzymuje się w społeczeństwie. Dyskryminacji pariasów szczególnie ostro przeciwstawiał się
Mahatma Gandhi, nazywając ich haridźanami, czyli "dziećmi Boga". Przynależność do danej grupy
społecznej wciąż odgrywa ważną rolę w tym kraju: kiedy Indian Airlines zatrudniły pierwszego
stewarda dalita, wiadomość o tym wydarzeniu pojawiła się na pierwszych stronach indyjskich
gazet. K.R. Narayanan urodził się jako niedotykalny i musiał walczyć z utartymi zwyczajami, aby
zdobyć wykształcenie. Po latach jako wykwalifikowany prawnik i dyplomata został prezydentem
Indii (1997-2002).
Wokół tych publicznych pralni dopadają nas dzieci, które wieszają się na nas i proszą o
pieniądze i niestety musimy się opędzać. Niespotykane miejsce niedaleko centrum miasta gdzie na
świeżym powietrzu zlokalizowanych jest 1026 odkrytych mini pralni gdzie ponad pięć tysięcy ludzi
wykonuje morderczą pracę, ręcznie piorąc, susząc i pracując tysiące rzeczy dziennie! W tym
"brudy" hotelowe i te zwykłych mieszkańców spływające z całego miasta. 136-letnia dhobi ghat to
największa i najstarsza ludzka pralnia - jedyne takie miejsce w Indiach. Pralnia jest odkryta. W
powietrzu unosi się mocny zapach detergentów i ludzkiego potu. I niesamowity monotonny odgłos
uderzania mokrego ubrania o kamienne balie. Pracujący tam ludzie mają białe od proszku dłonie,
stopy, a niekiedy i twarze. To fascynujące miejsce.
Obserwujemy pralnie z mostu i mamy obawy czy można zanurzyć się w ten labirynt prania,
bo to nasz pierwszy dzień w Indiach i w sumie nie znamy jeszcze mentalności Hindusów. Jednak
skoro do nas z dołu machają to chyba warto się tam przejść. Idziemy… Czujemy zapach
wybielacza, w miejscu gdzie prane są białe koszule. Ich biel jest śnieżna. Niesamowite jak można je
wyprać najprostszym sposobem. Na linkach rozwieszonych na dachach suszą się ubrania tego
samego koloru. Wygląda to niesamowicie. W jednym miejscu kilkadziesiąt białych koszul, w
innym różowych, jeszcze dalej tylko czarne prześcieradła. Ludzie chętnie nam pokazują jak piorą,
znajdują się tacy, którzy chcą nas oprowadzać, ale dziękujemy, bo jak zwykle skończy się to
wyciąganiem do nas pieniędzy. W jednej z balii piorą się pomarańczowe koszulki jakiegoś
młodzieżowego zespołu sportowego. Co chwilę słychać uderzenia pranych ubrać o betonowe pale.
Aż dziw bierze, że od tego uderzania się nie niszczą. Ludzie dookoła witają nas z uśmiechem.
Fantastyczne miejsce, ale czas wracać do centrum z powrotem na Victoria Station.
Na dworcu idziemy na obiad, gdzie jemy pierwszą indyjska potrawę zwaną biriani czyli ryż
z kurczakiem. Dostajemy tak duże porcje, ze z ledwością udaje się nam je zjeść. Po czym wracamy
do hotelu po bagaże i koło 20:00 wsiadamy do taksówki i podjeżdżamy z po raz drugi na dworzec
kolejowy. Wieczorem panuje tu gigantyczny ruch. Ludzi jest zdecydowanie więcej niż popołudniu.
Głowna hala jest zatłoczona przez siedzące na podłodze setki podróżnych czekających na swoje
pociągi. Idziemy usiąść na peronie, gdzie ma podjechać pociąg do Aurangabadu. Obok piętrzą się

tony pudeł z towarem, przechodzą setki obładowanych ludzi. Ciekawostką kolei indyjskiej jest to,
że jeśli nie kupiłeś odpowiednio wcześniej biletu, może być na liście rezerwowej. Sprzedaż biletów
na dany pociąg rusza na 2 miesiące przed jego odjazdem. Kolej rezerwuje sobie pewną pulę
biletów, którą uruchamia do sprzedaży na 2 doby przed odjazdem pociągu. Komu nie udało się
kupić wcześniej, a był zapisany na listę rezerwową, to teraz może się dostać. Jednyny minus tego
jest taki, ze o tym czy masz bilet dowiadujesz się na krótko przed odjazdem pociągu. Toteż na
godzinę przed jego odjazdem ludzie kłębią się przy wywieszonych na peronie listach sprawdzając
czy mają bilet czy nie. Na szczęście my nie mamy z tym problemu, bo na początek trasy kupiliśmy
bilety przez Internet jeszcze w Polsce. Mamy wydruk biletu i miejmy nadzieję, ze to nam
wystarczy.
W sektorze, gdzie ma podjechać nasz wagon, ustawia się idealna kolejka Hindusów. Gdy
pociąg podjeżdża pojawia się policja, która steruje ruchem, bo w klasie II nie ma miejscówek na
miejsca siedzące, więc kto pierwszy ten lepszy. Jednak żeby nie było bałaganu Hindusi wpuszczani
SA do wagonu klasy drugiej z kolejki do której ustawiają się już dłuższy czas wcześniej. Ruchem
tym steruje policja, która z pałkami w rękach wygląda dość groźnie. Hindusi jednak grzecznie
wsiadają grupkami z kolejki i nikomu nie przyjdzie na myśl ruszyć szturmem na wagon.
Przy wejściach do wagonów przyklejone są imienne listy podróżnych wraz z miejscami
które zajmują. Szukamy siebie na liście. Jesteśmy! Nawet nasze nazwiska zostały przetłumaczone
na hindi. Jedziemy wagonem sleeperem z łóżkami. Cały wagon stanowi zbiorowy przedział, tak jak
było to w kolei transsyberyjskiej. Mamy górne i środkowe łóżko. Pociąg wygląda niczym konserwa
z małymi zakratowanymi okienkami. Starsze małżeństwo obok nas radzi nam dobrze schować
pieniądze i cenne rzeczy. W tym czasie pociąg rusza w swoja trasę 375 km do Aurangabadu. Jest
godzina 21:05. Stosując się do rady starszych Hindusów przywiązujemy plecaki linkami na kłódki.
Nasze obawy większa przechadzający się po pociągu niewidomy sprzedawca łańcuchów z
kłódkami. Brzęczy nimi złowróżbnie. Nie mogę spać…. Ciepło, duszno… Wiatraki pod sufitem
chodzą pełną parą. Hindusi gdy przechodzą obok nas z ciekawością się przyglądają. Jeden do
drugiej w nocy, co chwilę gada przez telefon. Nie mogę się ułożyć, bo głowę mam na plecaku i
strasznie mi niewygodnie. Jak za długo lezę bez ruchu to przyklejam się do łóżka. Dwóch
Hindusów z przeciwka macha do mnie abym zlazła zjeść z nimi kolację. Wyciagają metalowe miski
z jedzenie. W każdej maja co innego – ryż i różne sosy. Po czym mieszają to wszystko razem i
jedzą prawą ręką. Od razu widać, że to muzułmanie. Przyglądam się im ukradkiem. Nawet placek
chleba rwą na kawałki tylko prawą ręką.
Przysypiam na chwilę, ale znowu się budzę. Strasznie ciągnie się ta noc. Koło 2 w nocy jest
małe zamieszanie, no na łóżku obok zamiast jednej osoby śpią dwie. Przychodzi konduktor i jest
mała kłótnia. Ostatecznie Hindus płaci i jedzie dalej. O 3:55 zostajemy obudzeni przez starszego
hindusa, który mówi, że za chwile powinniśmy dojechać na miejsce. Wstajemy i odpinamy bagaże,
ale okazuje się, ze to jeszcze nie jest ta stacja. Pociąg jest spóźniony. Jedziemy, ale przed
Aurangabadem pociąg się zatrzymuje i stoi z pół godziny. Widać już łunę światła tego milionowego
miasta, ale jeszcze musimy uzbroić się w cierpliwość. Kiedy pociąg rusza, to po niespełna 5
minutach wtacza się powoli na dworzec… a my czekaliśmy tyle czasu.
Zaraz na dworcu zostajemy złapani przez naganiacza z hotelu, który pakuje nas do
samochodu i podwozi 2 minuty do miejsca gdzie możemy się zatrzymać. Jest po deszczu. Uliczka
przy której znajduje się hotel Indradeep tonie w kałużach i błocie. Musimy niestety zapłacić za dwie
doby, mimo, że jest już poranek. Jesteśmy zmęczeni i chcemy jak najszybciej położyć się jeszcze
spać. Tym bardziej, że za 2 osobowy pokój płacimy 26 złotych, wiec to nie majątek. Oczywiście
formalności trwają w recepcji w nieskończoność. Trzeba wypełnić płachty formularza
meldunkowego i to obie osoby. Trochę to niestety zajmuje czasu, ależ biurokracja. Do tej pory jak
jeździliśmy to meldunku dokonywała tylko jedna osoba, nigdy tak szczegółowo każdy turysta. W
formularzach pytają dokładnie o wszystko. Jak tak dalej pójdzie to po miesiącu pobytu w wielu
miejscach pozostanie po nas ślad w postaci licznych danych osobowych.
Po załatwionych formalnościach padamy na miękkich łóżkach niczym kawki i zasypiamy na
2,5 godziny. Wstać jest dość ciężko, bo to już trzecia niedospana noc. Pierwsza przed wyjazdem do
Indii, druga, bo przylecieliśmy do Bombaju, a trzecia teraz). W pokoju mamy telewizor, można
oglądać hinduskie filmy, a w reklamach pojawia się Shak Rukh Khan reklamujący pastę do
zębów…

2.07.2010 (piątek)
No cóż pora ruszyć coś zjeść i zobaczyć. Jesteśmy Aurangabadzie, w mieście założonym w
1610 roku przez Malika Ambara, premiera władców Ahmadanagaru. W 1635 roku zdobył je i
przemianował na swoją cześć Aurangazeb, ostatni wybitny cesarz Mogołów. W Aurangabadzie
można zobaczyć wytwórnie himru. Aurangabad słynęło z produkcji tkaniny brokatowej,
produkowanej z jedwabnej i złotej przędzy. Gdy miasto dotknął kryzys, tkacze zaczęli
wykorzystywać tańsze przędze – bawełnianą i srebrną. Wskutek tego powstała tkanina himru.
Chusty i sari z tej tkaniny można kupić w całym mieście.
Schodzimy do recepcji, gdzie jeszcze przez 5 minut uzupełniają nasz meldunek w hotelu. W
centrum łapiemy rykszę i jedziemy na dworzec autobusowy, aby dojechać do jaskiń w Ajancie.
Dobrze trafiamy, bo za chwilę ma odjechać bus w tamtym kierunku. Jadąc do jaskiń mijamy małe
miejscowości, gdzie kwitnie handel, odbywa się patroszenie zabitych owiec i kóz. Ponadto
wszędzie chodzą stada świń, kóz, czy też świętych krów, którym nie przeszkadza ruch uliczny. Na
wsi większość kobiet koło południa było na polach. Piękny widok, bo wszystkie ubrane w kolorowe
sari. Według informacji z recepcji hotelu 105 kilometrów mamy jechać cztery godziny, jednak na
miejsce docieramy po 2 godzinach i 35 minutach. Kasjer biletów wysadza nas 4 kilometry od
jaskiń, przy głównej drodze, gdzie mieści się kasa biletowa. Zaopatrujemy się w bilety
(obcokrajowcy 250 Rp, a Hindusi tylko 10!!!) i zostajemy zaczepieni przez lokalnego sprzedawcę,
którym do razu rozpoznaje w nas Polaków, twierdząc ze sporo nas tu przyjeżdża. Daje nam prezent
po ametyście z kwarcem i zaprasza w drodze powrotnej do odwiedzenia jego sklepu nr 48. Ot i
dobra reklama. Po czym łapie nam busa, który już odjeżdża, a zwyczajowo wozi turystów za 7 Rp
(50groszy) te 4 kilometry pod jaskinie.
Przed nami dwie godziny zwiedzania jaskiń. Ajanta jest małą wioską, w pobliżu której
pomiędzy II wiekiem przed naszą erą, a VII wiekiem naszej ery, mnisi buddyjscy wykuli w skałach
30 jaskiń, w których powstały świątynie i klasztory buddyjskie. Wszystkie obiekty są niezwykle
pięknie zdobione rzeźbami i freskami, a do dzisiejszego dnia zachowały się w bardzo przyzwoitym
stanie. Zespół jaskiń jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Groty zostały
wykute w skałach klifu w kształcie podkowy, z którego roztacza się widok na wąską dolinę rzeki
Waghora. W głębi tej skalnej podkowy do naturalnej sadzawki spływa wodospad. Użytkowano je
przez krótki czas. Do ich ponownego odkrycia doszło w 1819
roku.
Groty Ajanty dzielą się na dwie grupy. Wcześniejsze
wykuto podczas początkowego okresu rozwoju buddyzmu,
zwanego hinajaną (II –I wiek p.n.e.), kiedy Buddę
przedstawiano tylko poprzez takie symbole jak Koło Prawa
lub Drzewo Bodhi. Druga grupa, z okresu mahajany (V-VI
wiek), została wykuta za panowania dynastii Wakataków, gdy
środki wyrazu artystycznego były o wiele bogatsze. W grotach
mieszkali mnisi, artyści i rzemieślnicy. Pod względem stylu
należą one do dwóch typów p sal modlitewnych i klasztorów.
Sale modlitewne są sklepione, znajdują się w nich filary o 8katnym przekroju, wyznaczające przestrzeń nawy głównej, w której umieszczano stupę wotywną,
przedmiot adoracji. Boczne nawy wraz z obejściem były używane podczas obrzędowego
obchodzenia stupy. W salach modlitewnych z okresu mahajany znajdują się tez wizerunki Buddy.
Natomiast typowe klasztory mają werandę, z ich głównej Sali wchodzi się do Ce. Jest w nich także
sanktuarium wewnętrzne z monumentalnymi posagami Buddy.
Przechadzając się po jaskiniach, co jakiś czas ktoś prosi nas o możliwość zrobienia sobie
zdjęcia z nami. Czasami widzę, ze fotografują nas ukradkiem. Ciekawe…
Jaskinie można zwiedzać w dość osobliwy sposób – na lektyce niesionej przez czterech
Hindusów. Korzysta z tego paru hinduskich turystów, ale jest to dość niewygodny sposób, bo co
chwile wchodzą lub schodzą po schodach. Po skalnych ścianach jaskiń biegają małe wiewiórki
podobne do tych z amerykańskiej kreskówki – Cheap i Dale. Jednak te maja długie puchate ogony i
mkną po skałach niczym torpedy. Uff znowu jest duszno i gorąco. Jestem cała mokra. Mam

nadzieję, że za parę dni organizm się zaaklimatyzuje do panujących tu warunków. Mogłoby teraz
przez chwilę popadać, dla oczyszczenia powietrza.
Z jaskiń idziemy zobaczyć wodospad. Jest jeszcze mały, bo pora deszczowa dopiero się
zaczyna. Kiedy włazimy na punkt widokowy, to przyczepia się do nas Hindus, który nas zagaduje.
Z góry widok jest przepiękny. Pod wodospadem grupa młodzieży hinduskiej bierze kąpiel. Stojąc
na wzgórzu obserwujemy chmury, które złowróżbnie zbierają się nad doliną. Po chwili zaczyna
padać niegroźny deszcz. Trwa to tylko 10 minut i przestaje, a my próbujemy uwolnić się od
natrętnego nagabywacze, ale ten usilnie chce nam sprzedać 20 pocztówek z wnętrzami jaskiń za
180 Rupii!!! Oszalał. Nie dość, ze kartki brzydkie, to my w swoich aparatach mamy więcej zdjęć i
to sto razy lepszych. Nie przekonuje go to, bo twierdzi, że jest niski sezon i mało turystów, a on nie
ma jak zarobić i musimy kupić jego pocztówki. Koszmar. Na szczęście dochodzimy do restauracji,
gdzie udaje nam się mu umknąć. Czas na obiad – pikantna chicken masala (kurczak) z chlebkami.
Całkiem smaczne tylko ciut za ostre.
Gdzieś po niespełna godzinie wychodzimy, a przed budynkiem czeka na nas… sprzedawca
pocztówek. Uciekamy czym prędzej do stojącego autobusu, który ma nas dowieźć do głównej
drogi, mając nadzieję, że to ostatecznie zniechęci sprzedawcę. Ale nie… on wsiada z nami i dalej
macha nam przed oczyma pocztówkami próbując je nam wcisnąć. W końcu daję mu 10 rupii za nic
na odczepnego, żeby sobie w końcu poszedł i znalazł innych chętnych na ten numer turystów. 180
rupii za pocztówki to w Indiach rozbój. Uff, wysiadł, a my zostajemy dowiezieni na parking przy
którym mieści się lokalna cepelia, a tu kolejna niespodzianka – czeka na nas wcześniejszy
sprzedawca i ciągnie do sklepu nr 48. Cóż robić, dajemy się tam zaciągnąć. W sklepie jest
mnóstwo minerałów i słoni w słoniu za jakieś koszmarne pieniądze. Zostajemy posadzeni na
krzesełkach i poczęstowani czajem czyli herbatą z mlekiem. Na Soliku pojawia się coraz więcej
towaru, mimo tego, że mówimy iż jest mała szansa na zakup z naszej strony, bo dopiero zaczynamy
nasza podróż po Indiach i nie mamy zamiaru tego wozić przez cały miesiąc. Sprzedawca dalej
wciska nam z drugim gościem kolejne figurki, proponując abyśmy kupili więcej sztuk to zapłacimy
mniejszą cenę. Nie dają się przekonać. Ostatecznie dla świętego spokoju i wypitej herbaty
kupujemy dwa małe onyksowe słoniki. Tylko cenę musimy jeszcze ustalić. Paweł dał 300, ale
potem ustalił na 400, ja się zdenerwowałam, bo kto widział za tak małe słoniki dać 400 i mówię że
mowy nie ma damy maksymalnie 300. Gość natomiast, że jak mogę dać 200, skoro padło już 400.
A ja na to, że ja jestem szefem finansów i daję 300. Gość pyta mnie w takim razie jaka jest moja
ostateczna cena… mówię, że dwieście, na co on przystaje na 300. Myślę i tak, że są warte w
sumie ze 200 rupii. Jak już to kupiliśmy to jego brat zaczął wciskać mi minerały, bo też chce nam
coś sprzedać. Śmieję się, że już nic nie kupię a on za zakup tych drogich słoników powinien dać mi
prezent. Na co on, że ja też mam mu dać prezent. Wpadam na pomysł, aby podarować mu pięć
polskich monet groszowych i długopis, a ja w zamian dostaję małą kwarcową druzę. Dla mnie ta
transakcja jest rewelacyjna. Kiedy wychodzimy, inny sprzedawca gonie mnie, że da mi małą
szkatułkę marmurową za monety. A co tam… daję mu kilka monet i kamienna miniszkatułeczka
jest moja. Czas się stąd ewakuować…
Wychodzimy na drogę w oczekiwaniu na złapanie przejeżdżającego autobusu, bo ma tu ich
podobno jeździć sporo. Po 5 minutach zatrzymuje się minivvan, który chce nas podwieźć za 100
rupii od osoby, Paweł stargowuje do 80 czyli za cenę biletu autobusowego i wsiadamy na siedzenie
obok kierowcy. Co pewien czas zatrzymujemy się, ktoś wysiada, a inny wsiada. Po około 40
kilometrach zatrzymujemy się w większej miejscowości, gdzie zostajemy przerzuceni do taxi jeep i
w sumie po 3 godzinach jazdy docieramy do centrum Aurangabadu.
Kilka moich obserwacji z dzisiejszego dnia. Mężczyźni w Indiach są stosunkowo chudzi i
ubrani dość europejsko, ale tak w stylu lat 70, czyli spodnie w lekkie dzwony, dopasowane koszule.
Rzadko ubierają się w długie szaty, czy turbany, szybciej widać muzułmanach w swoich białych
okrągłych czapeczkach, albo łożonych w łódeczkę. Kobiety są albo szczupłe, albo grube.
Praktycznie nie ma pośrednich rozmiarów. Jeśli chodzi o kobiece stroje, to Hinduski chodzą w
kolorowych sari.
Wielu ludziom strój indyjski kojarzy się przede wszystkim z długim szalem, szczelnie
zakrywającym kobietę od stóp do czubka głowy. A przecież ubrania hinduskie to ogromna
różnorodność materiałów i wzorów, żywa kolorystyka, piękne hafty i koraliki. Odzież ta zachwyca
swoją lekkością i elegancją zarazem. Zwiewne tuniczki, luźne spodnie, krótkie bluzeczki

podkreślają kobiecość i silnie akcentują swój etniczny styl, a przy tym pomagają ukryć wszelkie
niedoskonałości sylwetki.
Najsłynniejszym tradycyjnym elementem hinduskiego stroju jest sari. Składa się ono z
pojedynczego, długiego pasa materiału (5-7 metrów), który nie jest zszywany, tylko drapowany w
talii, odpowiednio ułożony i owinięty wokół ciała, a następnie przerzucony przez ramię. Sari
zakłada się na krótką bluzeczkę z rękawkami, zwaną: choli. Często pod sari ubiera się też halkę.
Równie charakterystyczną częścią indyjskiego stroju są salwar, czyli luźne spodnie –
szerokie na górze i zwężające się ku dołowi. Jest to strój zarówno damski, jak i męski, a jego
dopełnienie stanowi kameez, czyli ozdobna tunika z rozcięciami po bokach.
Znanym elementem stroju kobiecego jest długa, barwna spódnica. Spódnice indyjskie często
składają się z kilku falban i mają naszyte błyszczące paciorki. Są bardzo kobiece – świetnie pasują
do krótkich bluzeczek i chętnie noszone są także w innych krajach.
Trudno wyobrazić sobie Hinduskę bez szala zwanego dupatta. Ten długi i szeroki pas
materiału najczęściej wykonany jest z bawełny, żorżety lub szyfonu i posiada bardzo bogate
przyozdobienie. Zazwyczaj jest owijany wokół szyi tak, by jego końce swobodnie opadały na plecy.
Również buty indyjskie mają swoją specyfikę i urok. Są to przeważnie klapki – skórzane lub
wykonane z materiału. Charakterystyczna jest ich bogata kolorystyka, wzorzystość oraz naszyte
ozdoby: paciorki, muszelki itp. Obuwie zazwyczaj ma kształt trójkątny (z ostrym czubem na
przedzie) lub posiada pętelkę na duży palec. No i obwieszone są biżuterią.
tradycyjnego stroju indyjskiego i jest przejawem swoistego rodzaju hinduskiej sztuki.
Elementy służące przyozdobieniu kobiety wykonywane są ręcznie i charakteryzują się precyzją i
kunsztem.
Indyjska biżuteria jest bardzo różnorodna i egzotyczna. Kolczyki, bransolety, naszyjniki i
inne ozdoby są zazwyczaj bogate i ciężkie. Wykonuje się je ze szlachetnych materiałów.
Najpopularniejsze są ozdoby ze złota, co wiąże się z kulturą hinduską – ilość złotej biżuterii u
kobiety świadczy o zamożności rodziny. Indyjskie wyroby biżuteryjne zawierają w sobie mnóstwo
ozdobnych kamieni o różnych kształtach i kolorach.
Kolczyki są długie i pękate. Najczęściej mają postać wiązki drobnych łańcuszków,
zakończonych barwnymi szkiełkami, albo też witrażyków wypełnionych błyszczącymi kamieniami.
Hinduski chętnie zakładają ciężkie, bardzo zdobne naszyjniki z dużą ilością kamieni
szlachetnych, w przeróżnej kolorystyce. Ozdoby na szyję często zawierają srebrne lub złote kółka.
Bransolety noszone są zazwyczaj i na rękach i na nogach. Zakładane są często po kilkaklikanaście sztuk (jeśli są to cienkie bransoletki o prostej, niewyszukanej formie), lub pojedynczo –
w przypadku szerszych bransolet, wysadzanych kamieniami.
Charakterystycznym biżuteryjnym uzupełnieniem indyjskiego stroju jest tzw. tikka. Jest to
ozdoba opadająca na czoło, którą wplata się we włosy. Ma ona postać łańcuszka zakończonego z
jednej strony haczykiem (służącym do wczepienia ozdoby we włosy), a z drugiej strony dużym
wisiorem wysadzanym kamykami i szkiełkami.
Innym tradycyjnym wyrobem biżuteryjnym jest panja, czyli indyjska bransoletka połączona
z pierścionkiem. Wygląda ona jak trójkątna sieć utkana z łańcuszków, pomiędzy które powtykane
są malutkie kryształki. Ozdoba ta jest bardzo efektowna i przyciąga uwagę.
Bindi pochodzi z sanskryckiego słowa bindu, które znaczy kropla. Pierwsze nawiązuje do
hinduskiej religii, a drugie jest symbolem społecznym. Przede wszystkim religijne znaczenie bindi
to oznaczenie mistycznego trzeciego oka osoby. Dlatego, tradycyjną czerwoną kropkę (często
zrobioną przy pomocy proszku tikka albo vermillion) możemy zauważyć zarówno na czole kobiety
i mężczyzny. Czerwień reprezentuje Siakti (siłę). Czerwony kolor, ma też symbolizować starożytną
praktykę składania ofiar z krwi, by przebłagać Bogów - przede wszystkim boginię Siakti.
Bindi była noszona przez poślubione kobiety w północnych Indiach w formie małej
czerwonej kropki. Czerwień została wybrana, ponieważ sądzono, iż ten kolor miał wprowadzić
dobry los do domu panny młodej. Czerwony znak zapewniał pannie młodej ochronę honoru rodziny
i dobrobyt. Kiedy indyjska kobieta ma nieszczęście owdowieć musi ona zaniechać noszenia tego
znaku.
Konserwatywne kobiety nadal używają znanego od wieków kumkum czy sindoor dla
robienia bindi. W dawnych czasach aby uzyskać okrąg używano okrągłego dysku albo monety.
Obecnie kumkum w dużej mierze zastąpiły bindi-naklejki. Zrobione z filcu z klejem z jednej strony

jest pomysłowym i łatwym w użyciu substytutem. Nalepki-bindi są we wszystkich kolorach i
typach, pokryte złotem, przyozdobione kamykami i w różnych rozmiarach. Niektóre są naprawdę
egzotyczne, wykonane z metalu, w złotym lub srebrnym kolorze, pokryte świecącymi kamieniami.
Obecnie bindi jest raczej modnym dodatkiem. Jest zdobieniem, które rozjaśnia twarz i
punktem skupiającym uwagę. Bindi, na czole ukochanej ma za zadanie hipnotyzować. Bindi nadal
przyciąga uwagę, ponieważ to jest pierwszą rzecz rzucająca się w oczy. Ta mała kropka zasłużyła
sobie na ważne miejsce w hinduskich zwyczajach. Bindi niesie ze sobą bogactwo znaczeń i jest
łączem z bardzo starożytną tradycją i przeszłością.
Tilaka (lub pundraka) - w hinduizmie jest to znak na ciele, głównie na czole, przeważnie z
glinki lub papki sandałowej, pozwalający odróżnić tradycję, do której należy właściciel tilaki. Glina
niezbędna do wykonania tilaki wydobywana jest ze świętej rzeki lub jeziora.
Tilaką nazywa się też namalowaną lub przyklejoną kropkę noszoną na czole przez kobietę.
Jest to znak, że znajduje się ona pod opieką mężczyzny. Dotyczy to zarówno żon, jak i córek.
Zgodnie z tradycją systemu warnaśrama, kobieta powinna mieć zapewnioną ochronę przez całe
swoje życie. W wisznuizmie tilaka ma kształt pionowo zorientowanej, wąskiej litery "U"
połączonej u swojej podstawy z kształtem przypominającym odwróconą kroplę. Ma kolor od
bladożółtego do jasnobrązowego. Wyznawcy Śri sampradai malują jeszcze pomiędzy dwoma
białymi lub jasnożółtymi liniami trzecią, w kolorze czerwonym. Tilakę maluje się w 12 miejscach
ciała: na środku czoła i u nasady nosa, na brzuchu (po lewej i prawej stronie oraz na środku), na
środku klatki piersiowej, na przełyku, na górze i dole ramion obu rąk. W śiwaizmie tilaka przybiera
formę trzech białych, poziomych, równoległych pasków.
Sindur - czerwony proszek aplikowany przez zamężne kobiety hinduskie na przedziałek
(mang) lub jako kropka na czole. Po raz pierwszy zostaje symbolicznie nałożony podczas ceremonii
ślubnej jako tzw. tilak. Niezamężne kobiety często noszą podobny znak, zwany bindi, jako ozdobę,
ale nie stosują sinduru na przedziałek. Również wdowy nie używają sinduru. Zwyczaj ten jest ściśle
związany z hinduizmem, kobiety muzułmańskie i chrześcijańskie w Indiach nie stosują się do tego
zwyczaju. Sindur tradycyjnie sporządzany jest z naturalnych składników: kurkumy, orzecha betelu
z domieszką wapna gaszonego, lecz w handlu pojawiają się często wysoce toksyczne podróbki o
dużej zawartości związków rtęci i ołowiu. Podobny proszek, używany podczas ceremonii
religijnych nie związanych z małżeństwem nosi nazwę kunkum.
Biżuteria indyjska jest niezwykle efektowna. Ozdoby w kolorze starego złota sprawiają
wrażenie odnalezionych w mitycznych skarbcach, a pojedyncza sztuka biżuterii ożywi każdy strój i
doda mu uroku.
Tylko muzułmanki chodzą w czarnych dżelabijach i często mają zasłonięte chustami włosy.
Mnie najbardziej podoba się trzyczęściowy strój – tunika, spodnie i chusta, które dobrane są
kolorystycznie i wzorkami wręcz fantastycznie. Ilość materiałów, którymi tutaj dysponują jest
niewyobrażalna.
Hinduski mają długie przepiękne czarne i grube włosy, tylko wydają się być tłuste, a jest to
wynik tego, że smarują je olejkiem kokosowym , który ma na celu schładzać głowę. Kobiety mają
przede wszystkim plecione warkocze, a nie tak jak w bollywoodzkich filmach – rozpuszczone.
Często we włosy mają wpięte gałązki jaśminowych kwiatków i wtedy pachną na kilometr. O
mężczyznach tego nie można powiedzieć. Spora grupa farbuje włosy i brody na rudo!!! I co
ciekawe często spotykam Hindusów włosami na uszach, co sprawia że wyglądają niczym hobbici. I
tak w ogóle to w Indiach prawie nikt nie pali papierosów. Nie to co w Indonezji, gdzie nawet dzieci
jadące do szkoły kopciły papierosy.
W Indiach istniej specyficzne kręcenie głową. Hindusi kręcą nią tak jakby głowa była
osadzona niczym pacynka. U nas taki gest oznacza bardziej „nie bardzo: lub „zastanawiam się”
albo też „nie”. W Indiach rozumiany jest jako potwierdzenie. Może to przysporzyć niemałych
kłopotów nawet osobom, które są świadome odmiennego znaczenia tych sygnałów. Na takie
rozbieżności przeciętny Europejczyk. Czasem można zgłupieć, czy Hindus zgadza się czy nie.
Trzeba przez dłuższy czas pobyć w Indiach, aby się do tego przyzwyczaić i aby to już tak nas nie
dziwiło.
W wielu miejscach, tak jak jest to w angielskim zwyczaju wiszą tablice z informacją co
wolno, a czego nie wolno. Jest to jeszcze spadek po kolonii brytyjskiej. Na tych tablicach jest
napisane np., że nie ma osobnych kolejek do kas dla seniorów, że trzeba stać w kolejce, że trzeba

mieć odliczone pieniądze, że należy zadać rauciku, że nie wolno śmiecić. itp….Tyle, że w Anglii
jest to przestrzegane inaczej grozi kara, natomiast tutaj nikt nic sobie z tych nakazów nie robi.
Hindusi mają ze sobą często małe chustki, w które wycierają pot. W restauracji po
skończonym posiłku dostaje się miseczkę z ziarnami anyżu i solą, co chyba ma poprawić
trawienie… albo nie wiem co. Przed posiłkiem wszyscy myją ręce, a każda restauracja ma
umywalkę zamontowaną na głównej sali. Zauważyłam też, że Hindusi swoje potrzeby fizjologiczne
załatwiają gdzie popadnie, stad niestety w wielu miejscach śmierdzi moczem.
Na dworcach nie ma ławek, toteż tłumy ludzi siedzą lub leżą w holu dworca i czekają na
swój pociąg.
W Indiach, tak jak to słychać w indyjskich filmach mieszkańcy wplątują w swój język wiele
słów angielskich. Co ciekawe z racji tego, że w kraju jest wiele języków, często tak różnych od
siebie, ze mieszkańcy nie mogą się dogadać, pomocny jest właśnie angielski. Tego języka najwięcej
słychać na dworach i w pociągach. Często jeśli Hindus nie wie z jakiego regionu Indii pochodzi
jego współtowarzysz, to najprościej zagadać do niego po angielsku. To pierwszy taki kraj, gdzie nie
mamy problemów z dogadaniem się. Każdy potrafi mównić po angielsku, choćby nawet parę zdań,
ale kluczowych. To naprawdę wiele ułatwia, a przy okazji można się wielu ciekawych rzeczy
dowiedzieć.
Zmrok zapada koło 19:30, jedziemy rikszą pod hotel i ziewamy jakby był środek nocy. Trzy
zarwane noce pod rząd, trzeba je jakoś odespać. Ponadto zaczyna lekko padać. Postanawiamy iść
coś zjeść, a potem myć się i spać. Wybieramy restaurację Lalaji’s niedaleko dworca. Jest to
wegetariańska restauracja. Zamawiamy zupę pomidorową z grzankami. Takiej pomidorowej w
życiu nie jadła. Ma lekko słodkawy smak i smak cynamonu. Fantastyczne. Też taką będę gotować
w Polsce. Ponadto zjadam masala dosa – czyli trójkąt z cienkiego, chrupiącego ciasta nadziany
pieczonymi ziemniakami w przyprawie masala (czyli po prostu przyprawa). Paweł natomiast je
utappę, która okazuje się być omletem z cebuli, ryżu i warzyw. Do tego dostajemy cały zestaw
sosików ostrych głównie. Jeden z nich jest czerwony i bardzo pikantny, drugi biały z mleka
kokosowego o bardzo dziwnym smaku. Naszą kolację popijamy fantastycznym sokiem z limonki.
Wracamy do hotelu, myjemy się w zimnej wodzie, bo tylko taka leci z kranu i o 22 zasypiam
niczym kamień.
3.07.2010 (sobota)
Budzik dzwoni o 8:30. Dzisiaj czuję się lekko przespana. Nie wiem co gorsze… Za oknem
nie pada, ale na drodze przed hotelikiem kałuże na całą drogę i sporo błota.
Na śniadanie idziemy do Lalaji’s, gdzie najpierw musimy minąć u progu kłębiące się setki
much, Nie jest to wcale przesadzone. Przy wejściu tyle much, jakby na jakimś gnojowisku. I nikogo
to nie wzrusza.
Na piętrze na szczęście much nie ma i możemy zjeść smaczne śniadanie czyli omlet.
Następnie łapiemy rikszę i jedziemy na dworzec autobusowy, aby pojechać do oddalonej o 30
kilometrów Ellory. Do pierwszego autobusu nie udaje nam się wsiąść. Zanim podjechał ludzi
zdążyli w biegu zająć całe wnętrze i dla nas już miejsca nie starczyło. Gdy podjechał drugi, kolejny
tłumek ruszył z abordażem, tym razem my wraz z nim. Teraz jest jeszcze ciekawiej niż z
poprzednim. Ludzie jeszcze nie wysiedli, a kolejno już wsiadali, a w autobusie SA tylko jedne
drzwi, na dodatek wąskie. Niektórzy wsiadający przez okna wrzucali parasolki lub torby na
siedzenia, w ten sposób zajmując już sobie miejsce. Mimo, ze byłam dość blisko drzwi, nie mogłam
się przemieścić. Hindusi byli w tym lepsi. Najbardziej zaciekłe walczyły o wejście starsze kobiety.
Zadziwiające jak dziarsko rozpychały się łokciami, pokrzykując głośno. Sama osobiście poczułam
kilka kuksańców. Ostatecznie wsiedliśmy, mając miejsca stojące, ale to 30-40 minut jazdy, więc nie
problem.
Jadąc do Ellory mijamy Daulatabad, potężną twierdzę, która była świadkiem
najstraszliwszych rzezi, jakich dokonano w tym regionie. Znana pierwotnie pod nazwą Deogiri,
została zajęta w 1296 roku przez pierwszego muzułmańskiego najeźdźcę z Delhi. Po nim ziemię tę
najechał Muhammad bin Tughalak, który zdobył twierdzę w 1328 roku z zmienił jej nazwę na
Daulatabad – Miasto Pomyślności. Władca ten postanowił przenieść tu swoją stolicę, nakazał więc

przeprowadzkę wszystkim mieszkańcom Delhi. Wskutek głodu i chorób tysiące ludzi zmarło po
drodze, a gdy okazało się, ze pokonanie trasy liczącej 1127 kilometrów jest niewykonalne, sułtan ze
swoim dworem zawrócił do Delhi. Każdy kolejny podój tego miasta był coraz krwawszy i
okrutniejszy. Podobne do piramidy wzgórze o wysokości 183 metrów, na którym zbudowano
twierdzę wznosi się samotnie wśród otaczających je pasm górskich. Twierdzę otaczają cztery
masywne, koncentryczne mury.
Po drodze do Ellory często spotykamy wytwórnie cegieł, aż w końcu docieramy do miejsca,
które chcemy zobaczyć.
Ellora jest małą wioską, w pobliżu której, mnisi trzech tradycji, buddyjskiej, hinduistycznej
oraz dżinijskiej, pomiędzy V, a X wiekiem, wykuli w skałach okolicznych wzgórz 34 wspaniałe
świątynie o długości 2 kilometrów. Należy do najwspanialszych przykładów tego typu architektury
w Indiach i znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ellora nabierała coraz
większego znaczenia w okresie zmierzchu buddyzmu i odradzania się hinduizmu. Położeniu na
ważnym szlaku handlowym, zawdzięcza dochody, z których finansowano trwające 500 lat prace w
skałach Ellory, nabierające rozmachu w miarę jak pustoszały starsze groty Ajanty. W grotach
można spotkać posągi Buddy, sceny z mitologii buddyjskiej, czy rzeźby bóstw hinduskich.
Najwspanialszą świątynią jest Kajlasanatha. Prace nad tym monumentalnym zespołem podjęto w
VII wieku na zlecenie króla Kryszny. Świątynię mającą wymiary 81x47 metrów wykuto w
olbrzymim klifie. Jej twórcy skuli około 85 tysięcy m2 skalnego materiału, prowadząc prace od
góry ku dołowi. To wielkie dzieło, ozdobione olbrzymimi rzeźbionymi płaszczyznami, miał
odwzorować górę Kajlasa, świętą siedzibę Siwy. Wszystko robi niesamowite wrażenie, zwłaszcza
to, że cała świątyni została wykuta z jednego kawałka skały. Niczego tu nie dostawiano. Na
dziecińcu znajdują się figury słoni naturalnej wielkości, są tez obeliski 17 metrowej wysokości.
Można podziwiać płaskorzeźbę przedstawiającą boginię Lakszmi, siedzącą na kwiecie lotosu, którą
polewają wodą słonie. Jest też rozbudowana rzeźna przedstawiającą Rawanę (króla demona z
Ramajany), który rzęsie górą Kajlasa, aby zakłócić spokój bóstwom Siwy i jego żony Parwati.
Najniższa kondygnacja jest otoczona rzeźbami słoni z kwiatami lotosu w trąbach. Słonie te wydają
się podtrzymywać całą budowlę.
W jednym miejscu klifu spada gigantyczny wodospad, pod który się przechodzi, na jego tle
wszyscy hindusi się fotografują Tutaj tez można spotkać fotografów z drukarkami. Dzisiaj co
chwilę jesteśmy zaczepiani, aby zrobić sobie z nimi zdjęcie. W jakim celu Hindusi robią z nami
zdjęcia to nie mam pojęcia. Cześć nie ma odwagi podejść wiec pstryka nam fotki z ukrycia.
Czasami cała grupa chce mieć z nami zdjęcie, a potem każdy z osobna. Taka sesja fotograficzna
przeciąga się więc w czasie. Obserwując grupki Hindusów da się zauważyć, że czasem próbują
przekonać jedną osobę, aby do nas zagadała w sprawie zdjęcia. W świątyni trafia mi się wycieczka
szkolna chłopców mundurkach, więc najpierw z balkonów świątyni do zdjęcia pozuje sześciu, a
po chwili chyba ze trzydziestu i jeszcze do nas macha.
W skrócie o indyjskim hinduizmie... W Indiach największą religią jest Hinduizm. Religia ta
ukształtowała się w V p.n.e., i jest wyznawana przez większość ludności tego państwa. W
odróżnieniu od chrześcijaństwa, buddyzmu czy islamu hinduizm nie wykształcił się z nauk jednego
człowieka. Religia ta jest gigantycznym konglomeratem rozmaitych wierzeń i poglądów. Niektórzy
obliczają, że w hinduizmie jest 330 mln bogów i bóstw, choć liczba ta jest być może nieco
przesadzona. Ze względu na wielką różnorodność hinduizmu, religia ta nie wykształciła jednolitej
organizacji ani kanonu. w związku z czym trudno jest określić, kto jest hindusem i jakie są
szczegóły jego wiary. Korzenie hinduizmu sięgają co najmniej 4000 lat wstecz.
Pisma hinduskie to tzw. Wedy. W sanskrycie Weda znaczy „wiedza”. Najstarsza i
najważniejsza Weda to Rygweda, czyli „wiedza hymnów”. Fundamentalne dzieła hinduizmu,
Wedy, brahmany i upaniszady powstały bardzo dawno, bo ponad 2,5 tysiąca lat temu. Od tego
czasu jednak hinduska myśl filozoficzno-religijna długo ewoluowała, Około roku 1500, kiedy do
wybrzeży Indii zaczęły docierać statki handlowe z Europy, większość kluczowych pojęć i koncepcji
była już ustalona. Znany był panteon najważniejszych bóstw, wyraźnie wyznaczone były też strefy
ich wpływów na życie łudzi. Określone były poza tym ramy doktryny etycznej, wiadomo było, że
życie człowieka dzieli się na cztery etapy, że w życiu można zmierzać ku czterem celom i że
istnieją trzy drogi zbawienia. W ramach ogólnej doktryny etycznej uzasadniono i wyraźnie
zdefiniowano bardzo skomplikowany i silnie utrwalony system kastowy.

Czwórka najważniejszych bogów hinduizmu składa się z męskiej trójcy: Brahmy, Wisznu i
Śiwy oraz jednej bogini — Dewi. Każde z bóstw może mieć wiele postaci, czy też wcieleń
(awatara) o różnych imionach i atrybutach. Brahma, stwórca jest uważany za bardzo potężnego, nie
jest jednak obiektem szczególnego kultu. Obiektami najwyższej czci jest trójka pozostałych bóstw
— Wisznu, Śiwa i bogini Dewi (wcielenia to Kali i Durga). Opowieści o stosunkach między
bogami a ludźmi znajdują się w dwóch świętych dziełach literackich, Ramajanie i Mahabharacie.
Mahabharata to największy objętościowo poemat epicki na świecie. Jego Ostatnia część,
Bkagawadgita została dopisana później.
Dzięki idei awatar, czyli kolejnych wcieleń bóstwa, hinduizm mógł asymilować lokalne bóstwa i
wpisywać je w pierwotny porządek świata. Z drugiej strony, według niektórych szkół, poszczególne
wcielenia bogów były jednocześnie częścią Brahmanu, czyli Ostatecznej Rzeczywistości. Dwa
najsłynniejsze z dziesięciu wcieleń boga Wisznu, wielkiego opiekuna świata to Kriszna i Rama.
Zbawienie można było osiągnąć, idąc jedną z trzech dróg. Byty to karma-marga, czyli
„droga uczynków”; dżniana-marga, czyli „droga wiedzy” i bhakti-marga, czyli „droga oddania się,
poświęcenia”. Droga uczynków była praktykowana przez większość hindusów. Polegała ona na
spełnianiu powinności wynikających z przynależności kastowej i aktualnego etapu życia. Ci, którzy
kroczyli drogą wiedzy, czytali święte pisma, zwłaszcza upaniszady i rozmyślali nad ich treścią.
Medytując i samodoskonaląc się, starali się osiągnąć oświecenie i dotrzeć do Ostatecznej
Rzeczywistości.
Najsłynniejszą pielgrzymką hindusów jest odbywająca się co 12 lat Kumb Mela —
pielgrzymka i kąpiel w świętej rzece — Gangesie. W pielgrzymce do Allahabadu, gdzie spotykają
się dwie święte rzeki — Ganges i Jumna — uczestniczy czasami nawet 10 milionów pielgrzymów!
W domu pobożny hindus, zwłaszcza ten wysoko urodzony, odprawia codzienne rytuały w
specjalnym, odosobnionym pokoju albo przed umieszczoną w kącie kapliczką. Bogów, przodków i
wszystkie żywe istoty czci się odpowiednio — wznosząc modlitwy, ofiarowując ogień, wodę i
pokarm.
W hinduizmie powszechna jest wiara w reinkarnację. Według hinduistów dusza przechodzi
przez coraz wyższe postacie – od przedmiotu, przez postać rośliny, zwierzęcia, człowieka (i jeszcze
parę wyższych) po zjednoczenie i stopienie się z Brahmanem (Bogiem, Absolutem) raz na zawsze.
W skrajnych przypadkach (za karę za popełnienie poważnych zbrodni) dusza może przybrać postać
niższą. Losy duszy (w tym postać, którą przybierze w następnym życiu) warunkowane są przez
czyny – poprzez każdy czyn dusza zbiera określoną (dobrą lub złą, zależnie od czynów) karmę,
której rezultatem są sukcesy i szczęście lub cierpienia. Gdy te nastąpią, wtedy karma się spala.
Wędrówka dusz, w którą wierzą hinduiści, nazywa się sansarą. Hinduiści dążą do jej zakończenia i
zjednoczenia się na zawsze z Bogiem (Brahmanem), co jest możliwe poprzez jedną z trzech dróg –
bhaktijogę (miłość i oddanie), dźńanajogę (zdobywanie mądrości duchowej) lub karmajogę
(bezinteresowne działanie). Reinkarnacja opisana jest w ten sposób: "Duch porzuca zużyte ciało,
by nowe przyoblec, jak człowiek co odzież znoszoną na świeżą zamienia."
Buddyzm. Buddyzm, mimo że narodził się w Indiach, to nie ma dzisiaj w tym kraju zbyt
wielu wyznawców. Na świecie buddystów jest około 300 milionów. Buddyzm jest to religia
pochodząca z Indii Północnych. Jest to ruch religijno filozoficzny zwrócony przeciw wierze w
bogów, buddyści odrzucili system kastowy i obrządki wedyjskie. Ze starszej religii przejęli idee
karmy, reinkarnacji, nirwany i wiele innych pojęć. Ich religia kładzie nacisk na medytacje i
przestrzeganie wzorców moralnych.
Jego twórcą był Gautama z rodu Siaków. Buddyzm głosi idee tolerancji dla odmiennych
poglądów i wierzeń, równości społeczeństw i potępia kastowość. Od swoich wyznawców wymaga
wyrzeczenia się uciech, czystości serca, życzliwości dla wszelkich form życia, a przede wszystkim
dla cierpiących.
Celem każdego w tej religii jest osiągniecie NIRWANY czyli wyzwolenia ostatecznego od
przemian żywotów (reinkarnacji), od pragnień, namiętności, iluzji i empirycznej osobowości,
osiągnięcie niezmiennego stanu spokoju i prawdy absolutnej.
„Poznawanie buddyzmu jest poznawaniem siebie. Poznawanie siebie jest wykraczaniem poza
siebie. Wykraczanie poza siebie będzie pełnym oświeceniem. Pełne oświecenie jest wyzwoleniem
naszego ciała i umysłu i wyzwoleniem ciał i umysłów innych. Nie pozostają żadne ślady
oświecenia i ten brak śladów ciągnie się w nieskończoność.”

Dżinizm. Doktryna dżinijska stanowi w przeciwieństwie do buddyzmu zwarty i spójny
system filozoficzny, który zakłada: (1) istnienie wielu dusz jednostkowych (dżiwa ), (2) dusze mają
następujące właściwości: nieograniczone widzenie i zdolności poznania, nieograniczoną moc i
błogość, (3) aktywność człowieka powoduje osadzanie się w duszy subtelnej materii, czyli,
karmana, (4) karman osadzony w duszy ogranicza jej właściwości i w wyniku tego zachodzą nowe
narodziny. Sposób wydobycia się z kołowrotu narodzin i śmierci :
- należy prowadzić moralny tryb życia
- uniezależniać zmysły od wrażeń zewnętrznych, gdyż wywołują one namiętności, natomiast
uniezależnienie się zmysłów prowadzi do osłabienia karmana
- stosować ascezę, gdyż jest ona najważniejszym środkiem prowadzącym do zniszczenia karmana.
Wyzwolona w ten sposób dusza udaje się w kierunku centrum świata, gdzie spotyka się i łączy z
innymi duszami, tworząc duchową wspólnotę.
Aby uzyskać wyzwolenie, wyznawcy dżinizmu musieli się stosować do następujących zaleceń:
trzeba być mnichem oraz spełnić pięć ślubów, które mówią, że:
(1) należy oszczędzać każde życie,
(2) mówić prawdę,
(3) nic nie posiadać,
(4) niczego nie zdobywać,
(5) utrzymywać czystość seksualną.
Ponadto należy być ostrożnym przy chodzeniu, mówieniu, zbieraniu jałmużny, braniu do
ręki jakiejś rzeczy oraz przy wypróżnianiu się.
Należy prowadzić rozmyślania na temat: nietrwałości wszechrzeczy, bezsilności istot, następowania
wcieleń, samotności wszelkiej istoty, różnicy między duszą i ciałem, nieczystości ciała,
powstawania karmana, wieczności świata, wyjątkowości oświecenia i szlachetności nauki
dżinijskiej. Oprócz tego istnieją dwadzieścia dwie uciążliwości, którym powinien oddawać się
mnich dżinijski, między innymi są to: głód, pragnienie, upał, zimno, kłujące owady, twarde łoże,
obelgi itp.
SikhizmReligia powstała w XV wieku w Indiach w prowincji Pendżab. Jej założycielem był
Guru Nanak. Obecnie na świecie jest ok. 24 milionów wyznawców tej religii (sikhów) – żyją oni
głównie w indyjskim Pendżabie. Najważniejszym miejscem kultu jest „Złota Świątynia” w
Amritsarze, w której przechowywany jest oryginał świętej księgi Sikhów zwanej Sri Guru Granth
Sahib. Religia ta jest przeciwna wojnom religijnym. Nie chce dzielić ludzi na muzułmanów,
hinduistów, chrześcijan. Uważa, że Boga można kochać nazywając go Allahem, Jahwe, Kryszną
itp.
Sikhizm jest rodzajem kompilacji islamu i hinduizmu. Z islamu pochodzi nie posiadający
żadnego wizerunku ani wcieleń Bóg, który jednak posiada „miliony imion”. Z hinduizmu pochodzą
praktyki medytacyjne, wiara w możliwość uzyskania bezpośredniej łączności z Bogiem poprzez
medytację prowadzącą do oświecenia, wiara w reinkarnację, i wreszcie wiele innych, zewnętrznych
przejawów kultu.
Centralnym punktem tej religii jest kult pierwszych dziesięciu Guru (choć nie wszyscy
uznają kilku ostatnich, są też tacy, którzy nie czczą Guru), z których według wierzeń każdy był
kolejnym wcieleniem Guru Nanaka i miał bezpośredni kontakt z Bogiem. Guru ci przekazali to
objawienie na piśmie w formie Pani Księgi, którą każdy z nich uzupełniał o kolejny rozdział.
Ostatni, dziesiąty Guru Gobind Singh uznał, że dzieło pisania Księgi jest ukończone i ustanowił ją
„ostatnim, jedenastym Guru”. Według wierzeń Pani Księga jest obecnie guru Sikhów w znaczeniu
dosłownym. W momencie, gdy między wyznawcami dochodzi do sporu religijnego o kluczowym
znaczeniu, otwiera się Panią Księgę na losowo wybranym cytacie, którego słowa rozstrzygają spór,
tak jakby to mógł zrobić żywy guru. Pani Księga „udziela” też ślubów, jest „obecna” przy
narodzinach i pogrzebach.
Sikhizm jest religią wymagającą od swoich wyznawców szczegółowego przestrzegania
zasad moralności, diety i sposobu ubierania się. Ważnymi punktami etyki sikhizmu są: wymóg
samodzielnego utrzymywania się z uczciwej pracy, wzajemnego wspierania się i służby dla całej
społeczności oraz równości wszystkich wyznawców. Sikhizm nie posiada ścisłej liturgii, a
aktywność religijna koncentruje się na czytaniu Pani Księgi – codziennym, osobistym zwanym
Sidharan Path, grupowym odbywanym w domach modlitw zwanym Gurdwara i wreszcie

uroczystym, nieprzerwanym, publicznym czytaniem całej Księgi od deski do deski wykonywanym
w każdej gminie sikhijskiej przynajmniej raz do roku, zwanym Akhand Path.
Chrześcijaństwo. W Indiach jest religią napływową – legendy mówią o działalności w
Indiach św. Tomasza Apostoła, na pewno zaś istniało już w starożytności. Według tradycyjnych
przekazów z Kerali, stanu, gdzie chrześcijaństwo jest najdawniejsze i najsilniejsze, Tomasz Apostoł
miał działać w latach 57-72. Informacje o działalności św. Tomasza w Indiach istnieją także w
pismach Ojców Kościoła. Od niego sami wywodzą swoje pochodzenie chrześcijanie świętego
Tomasza. Chrześcijanie św. Tomasza mają być według badaczy potomkami imigrantów perskich i
syryjskich osiedlających się stopniowo na Wybrzeżu Malabarskim.
Islam. W Indiach islam wyznaje 12% ludności. Jest to wielka monoteistyczna religia,
założona w VII w. przez Mahometa, a której główne zasady wyłożone są w Koranie i Sunnie
muzułmańskiej. Główne zasady to: wiara w jedynego boga Allaha i w proroków. Przyjęto 99
"imion" Allaha - tworzą one różaniec muzułmański. Islam jest ostatnią, wielką religią uniwersalną,
jedną z religii objawionych, kontynuującą tradycje religii żydowskiej i chrześcijańskiej. Liczy
obecnie ponad 700 milionów wyznawców, skupiających się głównie: w Afryce Północnej i na
kontynencie azjatyckim- na Bliskim i Środkowym Wschodzie, w Indiach oraz w Azji Południowowschodniej. Islam jest to religia i państwo jednocześnie, prawo i ideologia obejmująca całość życia
jednostkowego i społecznego jego wyznawców. Inaczej mówiąc, islam jest religią, która się
zajmuje w równej mierze życiem człowieka na tym świecie, jak i jego "życiem ostatecznym", a
więc prawdami wiecznymi, jak również państwem, rodziną, małżeństwem itp. Władza Świecka w
islamie jest związana ściśle z władzą duchowną. Islam jako religia jest rygorystycznie
monoteistyczna, nie dopuszcza więc nawet cienia czy pozoru politeizmu, jest jeden jedyny BógAllah i nie ma żadnego innego bóstwa. Tak więc, w pojęciu rygorystycznych muzułmanów, nawet
religia chrześcijańska przez swój dogmat o Trójcy Świętej posiada elementy politeizmu. Islam nie
posiada instytucji "kościoła", nie ma też duchowieństwa.
Moralność muzułmanów jest oparta na naukach zawartych w Koranie i Sunnie proroka, na
islamu prawie, które ma charakter totalitarny, rządzący każdą czynnością człowieka należącego do
społeczności muzułmańskiej. Praktyczne zasady etyki muzułmańskiej są zawarte w każdym dziale
prawnym i stosownie do nich czyny są dzielone .Największą zbrodnią w islamie jest odstępstwo od
wiary, a następnie: morderstwo, nierząd, sodomia, picie wina, kradzież, fałszywe świadectwo,
oszczerstwo oraz odmowa jałmużny. Do zasad moralnych islamu należy przestrzeganie
obowiązków islamu .
Obowiązki islamu
Każdego muzułmanina, czyli wyznawcę islamu obowiązują:
1) szahada- wyznanie wiary1.
2) salat- modlitwa muzułmańska
3) zakat- podatek o charakterze jałmużny.2
4) saum- post.3
5) hadżdż- pielgrzymka do Mekki .
Obowiązki te nazywają się w teologii muzułmańskiej pięcioma filarami islamu. Szerzenie
ich, zalecane przez Koran za pomocą oręża, czyli przez Świętą wojnę, nazywa się dżihad. W
związku z tym, iż islam zajmuje się wiele "sprawami tego świata", od samego początku popierał on
naukę i szkolnictwo, nakazując "poszukiwać wiedzy od kolebki do grobu". Toteż w islamie
rozwinęła się bardzo szybko nauka, filozofia, zakwitła bogata, nawet wyrafinowana kultura. To
wszystko miało sprzyjać pomyślności w życiu na tym świecie, jako przygotowaniu do życia w
świecie przyszłym.
Po 3 godzinach zwiedzania idziemy się napić czegoś zimnego i zjeść zupę, która jest chyba
zrobiona z paczki. Łapiemy taxi jeep do Aurangabadu i jedziemy jeszcze zobaczyć Bibikę
Makbara, czyli Mały Taj Mahal. Bibika Makbara w Aurangabadzie to mauzoleum imitujące Taj
Mahal. Zostało wzniesione w 1678 roku przez syna Aurangazeba, który w ten sposób upamiętnił
swojego ojca. Budowla, z czterema nieproporcjonalnie wielkimi minaretami w narożach, stoi
pośrodku ogrodu. Podobnie jak w Taj Mahal wykorzystano tu biały marmur i stiuki. Piękne
miejsce, jednak tutaj też Hindusi masowo przepuszczają na nas atak fotografowania, więc trzeba
uciekać, bo inaczej nić nie zobaczymy przed zapadnięciem zmroku.

Prosto z mauzoleum udajemy się do kafejki internetowej, a potem na kolację – chicken
biriani, gdzie nasze kubki smakowe zostają wystawione na ciężką próbę. Wszystko jest piekielnie
ostre. Po obiedzie wracamy do hotelu. Po drodze widzę jak wloką jakiegoś gościa za nogi po czym
rzucają go pod pobliski mur. Nie rusza się…
W hotelu kąpiemy się i pakujemy. W telewizji pokazują właśnie mecz z mundialu w RPA,
gdzie grają właśnie Niemcy wygrywając z Argentyną 1:0 w pierwszej połowie. O 20;30 idziemy na
pobliski dworzec kolejowy i rozkładamy się na hali pod ścianą, tak jak inni podróżni w
oczekiwaniu na swój pociąg. Co jakiś czas ktoś do nas podchodzi i patrzy co robimy. Paweł czyta
„Moje Indie” Jarosława Kreta, co wzbudza zainteresowanie jednego Hindusa, bo są tam kolorowe
zdjęcia z różnych stron kraju. Postanawia obejrzeć zdjęcia w książce, a Paweł robi mu świetne
zdjęcie z książką. Może wyślemy je po powrocie Jarosławowi Kretowi. Później dosiada się do nas
inny Hindus, który dobrze zna angielski i opowiada nam o tym, jak wygląda sprawa języków w
Indiach. Że jest ich bardzo dużo i często różnią się od siebie na tyle, że porozumienie się dwóch
Hindusów jest niemożliwe.
Czekamy na pociąg obserwując informację na telebimie odjazdów. W pewnej chwili
pokazuje się informacja, ze zamiast o 21:30 przyjedzie o 22:10. W sumie to lepiej, bo im później
będziemy w Kalyan tym krócej będziemy tam czekać na pociąg na Goa.
W końcu wtacza się na peron. Po raz kolejny widzę, że pociąg długo i powoli wtacza się na
dworzec kolejowy. Ir to co w filmach wjeżdża i już. Tutaj wcale tak w rzeczywistości nie jest. W
sumie to dobra rzecz, bo tak samo opuszcza stację, więc jak ktoś się lekko spóźnił, lub jeszcze cos
kupuje u sprzedawców jedzenia, to zdąży wsiąść, bo tak wolno jedzie pociąg. Tym razem mamy
łóżka o numerze 2 i 3, czyli zaraz obok wejścia. Po 10 minutach od zajęcia miejsc, stwierdzam, że
nigdy więcej takich miejsc nie kupimy. Po pierwsze śmierdzi z pobliskiej toalety, a po drugie
jedziemy z otwartymi drzwiami, a że zaraz jest lokomotywa więc co chwilę owiewa mnie podmuch
dymu ze spalinami… Na szczęście gdzieś po godzinie ktoś mądry zamyka te drzwi, a mnie nawet
udaje się przysnąć.
4.07.2010 (niedziela)
Niestety do Kalyn przybywamy o czasie, czyli o 4:10 nad ranem. Kalyan to węzeł kolejowy
pod Bombajem. Nie ma tu właściwie nawet budynku dworca. Setki ludzi koczują na peronach.
Ohyde miejsce. Śmierdzi. Znajdujemy miejsce, w którym w miarę można postawić plecaki i
przycupnąć. Ogarnia mnie straszliwy wstręt do tego miejsca. Jest jeszcze ciemno, ale już widać, że
jest tu brudno straszliwie, że mam duże opory, aby gdziekolwiek położyć swój bagaż i usiąść.
Wszędzie śmierdzi brudem i sikami. Odruch wymiotny murowany. Na dodatek zaczyna padać.
Powoli wstaje dzień, który ukazuje moim oczom jeszcze gorszy obrazek tego miejsca. Tory
kolejowe między peronami usłane są tonami śmieci, między którymi, mokre od deszczu biegają
szczury. Nie wiem jak przetrzymam tu prawie 5 godzin do następnego pociągu. Nawet nie ma gdzie
stąd pójść. Odechciewa mi się nawet jeść, bo chyba bym zwymiotowała i tak już muszę się
powstrzymywać. Na szczęście jestem głodna i mam pusty żołądek. Kupujemy tylko bułki i ciastka
na drogę, ale jak je przełknę to nie wiem. Na dodatek jak patrzę na co niektórych podróżnych
obdartych, którzy jedzą resztki, a dookoła nich fruwają całe chmary much, to jest mi niedobrze.
Nawet po tych co śpią na peronie łazi mnóstwo much. Najwięcej wokół oczu i ust. Ohyda… Nie
wiadomo czy żyją czy nie. Brrrr
Ruch na dworcu przechodzi najśmielsze oczekiwania. Na każdy peron średnio co 10 minut
przyjeżdża nowy pociąg. A ja pomiędzy przyjazdem kolejnego filmują biegające szczury. Ludzie,
którzy mijają mnie na tym peronie tez jakoś dziwnie wyglądają. Jacyś pokrzywieni, z różnymi
defektami, guzami. Straszne to miejsce. Ludzi z różnymi defektami ciała musi być dużo, bo są dla
nich nawet specjalne wagony w pociągu. Można znaleźć tabliczki, że np. wagon przeznaczony jest
dla osób chorych na raka. Tutaj na tym dworcu nawet psy mają na ciele dziwne guzy. Gdy tak sobie
siedzę pod obrzydliwie brudnym murem budynku w którym mieści się łazienka i poczekalnia
(wszystko zajęte i duszno tam), nagle widzę w górnym rogu okna przeciskającego się szczura, który
sprawnie przełazi na stalowe rusztowanie i zjeżdża nim w dół, niczym pierwszorzędny narciarz,
prosto do śmietnika. Po chwili wnętrze śmietnika się rusza. Szczur w swoim żywiole zajada resztki.
Uciekać stąd czym prędzej.

Na szczęście nasz pociąg na Goa przyjeżdża punktualnie i możemy opuścić ten obrzydliwy
dworzec – najgorsze miejsce na świecie jakie widziałam. Wsiadamy do wagonu.
Pociąg, który jedziemy ma aż 24 wagony. W dużych miastach na peronach znajdują się
elektroniczne wyświetlacze pokazujące zbliżający się numer pociągu, także przez megafony
usłyszymy komunikaty w języku angielskim o nadjeżdżających pociągach. Wagony są dobrze
oznaczone: klasy: „S1”, „S2”, „S3” i na wyświetlaczu napisane jest. w którym sektorze dany wagon
się zatrzymuje. Co ciekawe, zawsze zatrzyma się tam, gdzie powinien. Trudno aby podróżny biegł
wzdłuż pociągu liczącego ponad 20 wagonów w poszukiwaniu swojego wagonu docelowego.
Byłby całkiem spory chaos nie mówiąc już o zadyszce.
W indyjskich pociąg klas wagonów jest sporo…
Pierwsza klasa AC (1- first A-C) – czysto i schludnie, w cenie wliczony posiłek. Wagony są
klimatyzowane, na noc otrzymujemy czystą pościel, nie można otworzyć okna, więc nie ma co
marzyć o pięknych widokach. Między wagonami nie ma możliwości przemieszczania, co izoluje
nas od pasażerów bez biletów, czy też ulicznych sprzedawców. Toalety są schludne i czyste, w
zachodnim stylu(western toilet), czyli europejskim.
Druga i trzecia klasa AC (2- second/ 3-third A-C) różni się ilością siedzeń/koi po 2
naprzeciwko siebie, w „przedziale” 3-AC po 3 koje naprzeciwko siebie w przedziale. Na każdy
przedział przypadają dwa miejsca, gdzie można się podłączyć do sieci elektrycznej.
Klasa „śpiochów” (sleeper class) – jest tanią alternatywą, w której zamiast klimatyzacji
mamy bardzo wydajne wentylatory. Nie jest już tak czysto, ale mamy możliwość podziwiania
widoków zza okna. Najlepsze miejsce to u góry, zresztą Hindusi bardzo chętnie je ustępują, bo
trzeba na nie wejść pod drabince, ale w ciągu dnia nie zostaje złożone, jak środkowe. Czyli 6 łóżek
po obu stronach przedziału bez drzwi i dwa łóżka od strony korytarza. Telefon można podładować,
obok łazienki
Klasa siedząca – Jeśli planujesz krótką podróż możesz spotkać się z klasą CC (Chair Class),
która daje nam gwarancję tego, że znajdzie się dla nas miejsce w pociągu .
Druga klasa – ostatnią klasą jest S.C.(Second Class), w której to nie ma rezerwowanych
miejsc. Z tą klasą można zwiedzić Indie prawie za darmo! – jednak jest często maksymalnie
okupowana, dlatego nie polecam na dłuższe dystanse. Ponadto mogą się zdarzyć wagony z
miejscami do siedzenia dwupiętrowo. Osoby siedzące na piętrze siedzeń dyndają nogami tym z
parteru. Mam wrażenie, że siedzi tam więcej osób niż powinno.
Mimo, że jedziemy dziennym pociągiem, to mamy łóżka. Jednak nie dane jest nam z nich
skorzystać, bo nasze najwyższe łóżko jest zawalone skrzyniami z towarem, toteż siedzimy z
Hindusami na najniższym łóżku. Leje, a my przysypiamy. Po około trzech godzinach przestaje
padać i wychodzi słońce, a zaczyna być dość gorąco. Nawet udało mi się trochę wyspać. Teraz
siedząc przy oknie z kratami mogę podziwiać zmieniający się krajobraz. Coraz więcej pól
ryżowych i pracujących na nich ludzi. Ponadto mijamy sporo terenów leśnych i górskich, a także
spływających z tych gór – malowniczych wodospadów. Atrakcji dostarczają nam pojawiające się
licznie tunele w górach, które wykute w skałach mają często po parę kilometrów. Przejeżdżamy też
przez taki, gdzie przejazd zajmuje nam 15 minut!!! To jest coś. W tunelach spotkać można
pracowników. Widać, że gdy tunel jest długi, to nie wychodzą z niego za każdym razem po
skończeniu pracy tylko tam zostają, bo stoją w tych tunelach łóżka. Czasami widzę, jak zmęczony
pracownik kolei na nich śpi, nic nie robiąc sobie z przejeżdżających pociągów.
Naprzeciwko mnie siedzą dwaj śmieszni Hindusi, którzy znają angielski i nawet z nami
rozmawiają. Czytają hinduską gazetę i jeden z drugiego się zaśmiewa, bo we wczorajszym meczu
mundialowym obstawiał wygraną Argentyny, a to Niemcy im dokopali 4:0. Obaj pracują w
hotelach na Goa – stad tak dobrze znają angielski. Opowiadają nam o Indiach i językach w kraju,
czy częstują smażonymi bananami, które można kupić od sprzedawców w pociągu. W Polsce w
pociągu można zobaczyć takiego sprzedawcę, jak leci przez wagon i krzyczy: „ piwo jasne,
piwo!!!” W Indiach jest podobnie, aczkolwiek sprzedawcy biegną przez wagon krzycząc
czajczajczajczaj!!!! – czyli sprzedają czaj - herbatę z mlekiem, lub wołają birianibirianibiriani –
czyli danie z ryżu i mięsa, albo różne odmiany smażonych bananów… to już jest nie do
powtórzenia W specjalnych samowarach parzona jest herbata lub kawa, którą leje się do
kubeczków po odkręceniu kurka w samowarze. U takich sprzedawców można zakupić wszelkie
zimne napoje, które transportowane są w wiadrze, albo niezliczone rodzaje chipsów, które z tego co

widzę, Hindusi jedzą na potęgę. Sprzedawać mogą lokalni ludzie, którzy wsiadają do pociągu na
większej stacji albo pracownicy wagonu barowego. Do niego się raczej nie chodzi, bo to jedna
wielka kuchnia. Jego pracownicy w mundurkach biegają o określonych porach dnia i do notesiku
zbierają zamówienia, które później roznoszą. Hindusi chętnie z tego korzystają. Zakupu jedzenia
można również dokonać na peronie. Podczas dłuższych postojów można wyskoczyć i coś kupić i to
bez obawy, ze pociąg na ucieknie, bo przecież rusza w żółwim tempie, a prędkości nabiera dopiero
daleko za stacją. Toalety w takim pociągu są porównywalne do naszych czystością, jednak zamiast
muszli klozetowej, jak w większości Azji jest tzw. „narciarz”.
A wracając do owych dwóch Hindusów, jeden nazywa się Alex Paul – co jak na Hindusa
bardzo dziwne imię. Okazuje się, że pochodzi on z katolickiej rodziny w Kerali, natomiast jego
kompan jest typowym Hindusem. No właśnie dochodzimy teraz do pewnej sprzeczności. Mówiąc
na mieszkańców Indii Hindusi popełniamy niejako błąd. Zależy co rozumiemy jako Hindus. Hindus
to mieszkaniec Indii, ale niekoniecznie musi on być hindusem, czyli wyznawca hinduizmu. Jak
właśnie mieliśmy okazję się przekonać. Chyba lepiej byłoby nazywać mieszkańców Indii –
Indusami.
Strasznie sympatyczni na razie są napotkani mieszkańcy Indii. Budzą nas w pociągach, gdy
torba wysiadać, częstują jedzeniem… oby tak dalej.
Cały dzień w pociągu, za oknem kolejne tablice dworców kolejowych –Bhopi, Ratnagiri,
Niusar, Adavali, Rajapur. Za oknem w najlepsze trwa sadzenie ryżu, bo przecież to pora deszczowa
sprzyjająca wzrostowi roślin.
Zapada zmierzch, a my o 20:15 docieramy do Margao. Tylko godzinę później niż mieliśmy
być według rozkładu. Przed dworcem łapiemy rikszę i jedziemy do oddalonego o 7 kilometrów
Benalium. O 21:00 kwaterujemy się w DeSousa Guesthouse, a najpierw Paweł szukał go w
egipskich ciemnościach, bo nie było żadnych latarni. Właściciel starszy człowiek, niby mówi po
angielsku, ale tak, że niewiele jestem w stanie zrozumieć. Jego dom nie sposób nie zauważyć – cały
pomalowany jest na bardzo intensywny niebieski kolor. Aby dojść do naszego pokoju trzeba przejść
przez jego domostwo. Zostawiamy rzeczy i idziemy do centrum 9zn ów po ciemku) coś zjeść.
Jednak wszystko okazuje się być zamknięte, bo to w sumie jest po sezonie i turystów brak, więc kto
miałby odwiedzać restauracje. To tak jakby do Krynicy Morskiej przyjechał turysta w listopadzie i
oczekiwał Bóg wie czego. Na szczęście w samym centrum miejscowości jest sklep, gdzie kupujemy
chleb tostowy, ser i dżem, możemy coś przekąsić po całym dniu. Idziemy przez wieś, a tu zaczepia
nas Indus i mówi do nas „Jestem Polakiem, dziękuję, cześć, do zobaczenia”…
Po powrocie właściciel guesthousu mówi, że wczoraj była na Goa gigantyczna ulewa, stąd
pola są pozalewane.
Chwilę po 22:00 słyszymy nadchodzący szum deszczu, który z każdą sekundą przybiera na
sile. Wychodzimy na tarasik, który tonie, tak jak cały ogródek (czemu nie w ziemi?), w niezliczonej
ilości doniczek z kwiatami, które teraz kąpią się w strugach deszczu.
Pozostaje nam się umyć i iść spać.
Na koniec dnia pora jeszcze trochę na odrobinę historii Indii. Pierwsze ślady uprawy roli na
subkontynencie indyjskim pochodzą z Mehrgarh, na wyżynach Beludżystanu. Pierwsza cywilizacja
miejska tego regionu to tzw. cywilizacja doliny Indusu. Okres jej trwania to mniej więcej lata 26001900 p.n.e. Nie wiemy nic na temat elementu etnicznego, który ją stworzył, ale przypuszcza się, że
mogła to być ludność drawidyjska, która po najeździe Ariów zachowała się tylko na południu
Półwyspu Indyjskiego. Społeczność doliny Indusu znała obróbkę miedzi, a od ok. 2000 lat p.n.e.
także brązu. Zamieszkiwała w miastach, otoczonych murem, z wyraźnym prostopadłym
rozplanowaniem ulic. Wyodrębniono nawet spichlerze, a w mieście Lothal obmurowane doki
portowe. Dwa największe miasta: Harappa i Mohendżo-Daro mogły w okresie świetności liczyć ok.
30-40 tys. mieszkańców. Używano również pisma piktograficznego, którego próbki zachowały się
na pieczęciach. Do dziś pozostaje ono jednak nieodczytane. Cywilizację Indusu utożsamia się
często z krajem Meluhha, który źródła sumeryjskie wymieniają jako partnera handlowego. Jej
upadek był najprawdopodobniej spowodowany stopniowymi zmianami ekosystemu. W
historiografii wciąż można jednak spotkać nieaktualny pogląd, iż kultura Indusu upadła na skutek
najazdów z zewnątrz, przypisywanych Ariom, które datuje się na ok. 1500 lat p.n.e.
Indie starożytne i średniowieczne. Ariowie przynieśli swój język z którego wyewoluował
sanskryt (jak również język awestyjski w Iranie), znajomość konia i rydwanu, od ok. 1100 p.n.e.

nauczyli się również wytopu i obróbki żelaza. Ich religią i filozofią był wedyzm oparty na
autorytecie ksiąg objawionych – Wed. Religijną sankcję w społeczeństwie Ariów posiadały
podziały na stany społeczne (warny): kapłanów-uczonych (inteligencję), wojowników (szlachtę) i
wytwórców (rolników i rzemieślników). Około 900 r. p.n.e. ukształtowały się aryjskie państewka
zwane dżanapadas. Najstarszym z nich była zapewne federacja Bharatów, którym Indie
zawdzięczają swoją nazwę w sanskrycie – Bharat. W VI w. na ich czoło wysunęła się Magadha nad
środkowym Gangesem. W tym czasie miał miejsce także ferment religijny, który doprowadził do
wyłonienia się buddyzmu, dźinizmu i innych, mniej żywotnych grup, jak adźiwikowie. W 518
p.n.e. król perski Dariusz podbił dolinę Indusu i w ten sposób odnowił łączność pomiędzy
cywilizacjami Indii i Bliskiego Wschodu. Pendżab stał się również zdobyczą pogromcy imperium
perskiego – Aleksandra Wielkiego, który po ciężkich walkach zdobył go w 327 p.n.e. W połowie
IV w. p.n.e. dynastia Nandów opanowała Indie północne, zaś około 320 r. p.n.e. Ćandragupta
Maurja dokonał przewrotu i utworzył pierwsze indyjskie imperium, które później rozszerzył jego
wnuk Aśoka. Za jego rządów dynastia Maurjów panowała nad większością subkontynentu, z
wyjątkiem drawidyjskiego południa, sięgając na zachód do Kandaharu i Heratu. W 185 p.n.e.
ostatniego Maurję obalił Puszjamitra Śiunga, który zapoczątkował dynastię podtrzymującą
dominującą rolę Magadhy na subkontynencie. Na początku I w. p.n.e. Indie zostały zaatakowane
przez koczowników z Azji Środkowej. Założyli oni swoje państwa w Pendżabie i regionie pustyni
Thar. Najpierw byli to Sakowie, a między I wiekiem p.n.e. a I wiekiem n.e. pojawili się
Kuszanowie, których panowanie sięgnęło aż do Doliny Gangesu. Dwa razy udało się jeszcze
władcom hinduskim zjednoczyć aryjskie Indie. Pierwszy raz uczynili to Guptowie (okres imperium
320-550) a następnie Harsza (606-647).
Indie muzułmańskie. Islam pojawił się na obszarze subkontynentu w roku 712, kiedy wojska
arabskie zajęły Sindh i Mekran. Mahmud z Ghazni (971–1030) szerząc islam podbił północnozachodnie Indie (Kaszmir i Pendżab). W 1175 r. Mohammed z Ghur, władający obszarami
dzisiejszego Afganistanu, wkroczył do północnych Indii. W 1189 zajął Lahaur w Pendżabie, w
1193 Delhi i Benares, w 1199 jeden z jego dowódców, Bachtiar, zajął Bengal. W 1193 na zajętych
przez siebie terenach tureccy zdobywcy zakazali wyznawania buddyzmu, a w 1199 r. zniszczyli
wielkie centrum tej religii w Nalandzie. Pomogło to odrodzić się hinduizmowi, który został
pozbawiony głównego konkurenta, islam bowiem nigdy nie zagroził wiodącej pozycji hinduizmu
na subkontynencie. Indiami zarządzał z ramienia Mohammeda z Ghur Kutb-ud-din Ajbak, który w
1206 po śmierci swego suwerena ogłosił się sułtanem Delhi, dając początek sułtanatowi, który pod
rządami kilku dynastii dotrwał do 1526 r. Największy zasięg posiadał za rządów Muhammada ibn
Tughlaka (zm. 1331), który podbił niemal cały Dekan. Jego rozległe państwo wkrótce jednak się
rozpadło, bowiem na zrewoltowanym południu wyodrębnił się niezależny sułtanat Bahmanidów.
Sułtanat delhijski odegrał wiodącą rolę w rozszerzaniu się islamu w Indiach. Jednocześnie jednak
rozpadał się na mniejsze organizmy państwowe, które zdołali zjednoczyć dopiero Mogołowie.
Przedtem jednak, w 1398 r., Delhi zostało zdobyte i złupione przez wojska Tamerlana. W okresie
dominacji islamu na północy, południe kraju było silnie podzielone i coraz to inne dynastie
zdobywały nad nim przejściową hegemonię. Południe zjednoczyło się w XIV wieku na ponad
dwieście lat pod berłem królestwa Widźajanagaru. Silne państwa utworzyli również Pratiharowie w
dolinie Gangesu i Rasztrakutowie w Dekanie. Okres ich świetności przypadał na VIII-XI w.,
jeszcze przed najazdami muzułmanów. Najbardziej ekspansywne było państwo Ćolów, które
rozciągnęło w XI w. swe zwierzchnictwo na część Birmy, Andamany i Nikobary.
Mogołowie. Dla nowożytnej Europy Indie odkrył Vasco da Gama, który opływając Afrykę,
w 1498 r. dotarł do Kalikatu na Wybrzeżu Malabarskim. Nieco później, w 1526 r., pochodzący z
Fergany wódz Babur pokonał pod Panipatem ostatniego sułtana Delhi i założył dynastię Wielkich
Mogołów. Najwybitniejszym jej przedstawicielem był Akbar, który objął tron w 1556 r. i panował
do 1606 r. W tym czasie zbudował imperium obejmujące większą część Indii oraz część Azji
Środkowej. Odznaczał się tolerancją religijną, a nawet podjął próby stworzenia synkretycznej religii
Din-i-Ilahi, łączącej elementy najpowszechniejszych w imperium kultów i mającej zintegrować
państwo. Początek schyłku państwa przypadł na czas rządów muzułmańskiego fanatyka
Aurangzeba (1658-1707). Za jego czasów od imperium odpadły Maharashtra i Pendżab.
Uniezależniło się faktycznie również wielu lokalnych subadarów i nawabów. Od południa zaczęli
być naciskani przez konfederację Marathów, która odwoływała się do czasów wielkich królestw

hinduskich. Wielką klęską dla imperium Mogołów było złupienie Delhi przez władcę Persji Nadir
Szaha. W XVIII w. trwała również zacięta rywalizacja o wpływy w Indiach pomiędzy Anglikami i
Francuzami, których do sukcesów doprowadziła polityka Josepha Dupleixa. Ostatecznie jednak
Robert Clive zmusił Francuzów do kapitulacji pod Tricinopolu w 1752 r., zaś w 1757 r. zwyciężył
nawaba Bengalu Siradża ad-Daula pod Plassey, co w efekcie dało Brytyjskiej Kompanii
Wschodnioindyjskiej pierwsze znaczące nabytki terytorialne na subkontynencie.
Pod koniec XVII w. imperium Wielkich Mogołów zaczęło wyraźnie chylić się ku upadkowi,
a to głównie na skutek odśrodkowych dążeń różnych prowincji i ambicji ich władców.
Największym zagrożeniem stało się utworzenie państwa Marathów, ludu hinduskiego,
zamieszkującego środkową część zachodnich wybrzeży subkontynentu. Nie tylko odpierali oni
ataki wojsk Mogołów, ale sami czynili coraz to dalsze wypady w kierunku centrum i na południe
półwyspu. Równocześnie od zachodu państwo Mogołów najechane zostało przez Persów, którzy w
1739 r. dotarli do stolicy państwa Delhi i złupili je. Wtedy nastąpiło oderwanie się od imperium
szeregu zachodnich i północnych prowincji, w tym Pendżabu i Bengalu, gdzie doszło do buntu i
powstań Sikhów i Radźputów przeciwko prześladowaniu hinduizmu i odnowieniu specjalnego
podatku od Hindusów. Do wewnętrznych wojen w Indiach włączyły się też armie angielskich i
francuskich Kompanii Wschodnioindyjskich. Sprzymierzając się ze zwalczającymi się wzajemnie
państwami hinduskimi, Anglicy starli się zbrojnie z Francuzami. Po klęsce w 1751 r. pod Arkot
Francuzi zmuszeni zostali do opuszczenia rejonu portu Madras, który dotąd zajmowali. Anglicy
przejęli to miasto i na wielką skalę zaangażowali się w walkach na terytoriach trzech wschodnich
prowincji: Bengalu, Biharu i Sarkary. Natomiast Marathowie opanowali całe środkowe terytorium
państwa Mogołów, które faktycznie przestało wówczas istnieć. Z kolei wojska Marathów pobite
zostały na równinie Panipat w 1761 r. przez armię szacha Afganistanu, która po złupieniu Delhi
jednakże się wycofała. W ten sposób została też uniemożliwiona ewentualna odbudowa imperium
Mogołów przez osłabionych Marathów. A głównym zwycięzcą wieloletnich wojen domowych w
Indiach stała się Wielka Brytania, która, przy ich okazji, opanowała znaczne terytoria na wschodzie
półwyspu, zdobywając dogodne przyczółki dla późniejszego zajęcia całego subkontynentu
indyjskiego. Największym z nich był port Kalkuta w Bengalu. Po rozbudowie swych sił zbrojnych
Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska sprowokowała wojnę z księstwem Bengalu i po
rozgromieniu w 1757 r. wojsk bengalskich, zajęła całe księstwo, osadzając na tronie uległego
nababa. Troszcząc się głównie o jak największe zyski, Kompania zaniedbała konserwacji kanałów
nawadniających, co było zawsze obowiązkiem władcy. W rezultacie obniżyły się plony ryżu, a w
1770 r., po okresie suszy, wystąpiła w Bengalu klęska głodu. W jego wyniku zmarło ok. 9 mil.
osób, to jest 1/3 ludności prowincji. Fakt ten spowodował w 1774 r. ustanowienie przez parlament
brytyjski stanowiska generalnego gubernatora i sześcioosobowej Rady Kontrolnej, kontrolującej
odtąd działalność Kompanii Wschodnioindyjskiej. W 1782 r. zakończyła się pierwsza z kilku
wojen, prowadzonych przez Brytyjczyków z Marathami, celem opanowania środkowych Indii. Do
1800 r. w ich władaniu znalazły się południowe Indie, zaś zajęcie całego Półwyspu Indyjskiego
dokonane zostało przez Wielką Brytanię w następnym XIX stuleciu.Rządy brytyjskie [edytuj]
Spośród kolonialnych potęg europejskich do rywalizacji o hegemonię w Indiach stanęli
obok Portugalczyków Anglicy, Holendrzy i Francuzi, którzy działali poprzez kompanie
wschodnioindyjskie. Najsłynniejsza z nich, brytyjska, powstała w w 1595 r., z czasem stała się
największą potęgą na całym subkontynencie. W znacznej mierze przyczynił się do tego gubernator
generalny Warren Hastings (sprawował urząd 1772-1785), którego uważa się za właściwego twórcę
Indii Brytyjskich. Kolejni gubernatorowie stopniowo rozszerzali zasięg brytyjskiego władztwa. W
1803 zdobyto Delhi, w 1818 pokonana została konfederacja Marathów, a w 1849 r. jako ostatnie
znaczniejsze państwo podbity został rządzony przez sikhów Pendżab. Jedynie Nepal i Afganistan
nie dostały się pod brytyjską zwierzchność. Na większości terenów Indii władza należała
bezpośrednio do Brytyjczyków, jednak utrzymano około sześćset lokalnych księstw, podległych
Brytyjczykom pośrednio. Jako język urzędowy wprowadzono angielski zamiast perskiego,
popierano działalność misjonarską, wprowadzono kolej i telegraf, zwalczano także pewne lokalne
zwyczaje, jak np. sati. Tak głębokie ingerencje w życie Hindusów powodowały niezadowolenie
ludności. W 1857 r. wybuchło Powstanie Sipajów. Powstańcy skupili się wokół władcy
mogolskiego Bahadur Szaha II, jednak już w 1858 r. zostali pokonani, a cesarz obalony. W tym
samym roku rozwiązano Kompanię Wschodnioindyjską, królowa Wiktoria zaś została koronowana

na Cesarzową Indii. Władze gubernatora Kompanii zastąpiono podległym monarsze brytyjskiemu
wicekrólem. Polityka brytyjska w tym czasie odznaczała się ostrożnością i opierała się na
utrzymywaniu lojalności lokalnych władców i wielmożów. Unikano także ingerencji w sprawy
religijne. W 1912 brytyjski wicekról przeniósł swoją siedzibę z Kalkuty do Delhi. Wykształcona
według europejskich wzorów miejska inteligencja hinduska zyskiwała jednak coraz większą
świadomość narodową i zaczęła domagać się udziału w rządzeniu. Domagała się tego zwłaszcza
Partia Kongresu, utworzona w 1885 r. i skupiająca głównie hinduistów.
XX wiek. W okresie międzywojennym w Indiach wzmogły się nastroje niepodległościowe.
Postulaty Hindusów stały się znane na całym świecie szczególnie dzięki osobie i Mohandasa
Karamchada Gandhiego, zwanego Mahatma (wielka dusza), który propagował bierny opór przeciw
Brytyjczykom, bez uciekania się do przemocy. Słynne były przede wszystkim jego pokojowe akcje,
skierowane przeciwko konkretnym działaniom Brytyjczyków, z których najsłynniejszą był tzw.
Marsz solny. Wiele działań Gandhiego można określić bardziej jako społeczne niż polityczne przeciwdziałał on biedzie i zacofaniu, bronił praw kobiet oraz tzw. niedotykalnych z najniższych
kast, przed dyskryminacją. Walka o niepodległość była długa i trwała od końca I wojny światowej.
Dopiero pod koniec II Wojny strona brytyjska zaprzestała tłumienia, często brutalnego, ruchów
hinduskich i zdecydowała się podjąć dialog. Najsilniejszą organizacją nacjonalistyczną w Indiach
był wówczas Indyjski Kongres Narodowy, którego działalność doprowadziła już przed wojną do
autonomii niektórych prowincji. Była to organizacja skupiająca głównie hinduistów, ale w swoim
programie reprezentowała nurt świecki, socjalistyczny, choć przez długi czas w skład Kongresu
wchodziły grupy o bardzo różnych poglądach - od religijnych fundamentalistów, po komunistów.
Główną opozycją była powstała w 1906 r. Liga Muzułmańska, reprezentująca dość radykalny nurt
islamu. W efekcie wybuchło wiele starć religijnych - do najsłynniejszej masakry doszło w Kalkucie
w 1947 roku. Ostatecznie, mimo sprzeciwu Mahatmy, aby uniknąć wojny domowej, zdecydowano
się na podział Indii Brytyjskich na dwa państwa - Indie i Pakistan. W skład muzułmańskiego
Pakistanu weszły dawne indyjskie ziemie Sind, Beludżystan, część Pendżabu, a także, jako teren
oddzielony od reszty państwa niemal całymi Indiami, Bengal Wschodni - nazywany Pakistanem
Wschodnim. Podziałowi towarzyszyły pogromy (do 0,5 mln zabitych) i przesiedlenia (10-14 mln
osób). Gandhi, który starał się łagodzić spory, w styczniu 1948 roku został zamordowany.
Niepodległość Indii i Pakistanu została ograniczona - otrzymały one status dominium.
Dotychczasowy wicekról, lord Louis Mountbatten pozostał do 1948 generalnym gubernatorem
Indii, jego następcą – ostatnim na tym stanowisku został Chakravarthi Rajagopalachari. Dopiero w
1950 r. uchwalono konstytucję, na mocy której Indie stały się republiką i świeckim państwem
związkowym o ustroju parlamentarnym, ostatecznie zrywając z Wielką Brytanią. Podczas rządów
Kongresu wprowadzono ograniczony socjalizm, jednak Indie stały się jednym z założycieli i
liderów ruchu państw niezaangażowanych. W 1956 r. ostatecznie włączono posiadłości francuskie
(Pondicherry), zaś w 1961 r. portugalskie (Goa).
Począwszy od 1960 r. przeprowadzano w Indiach program tzw. zielonej rewolucji, która
nieco zmodernizowała rolnictwo tego kraju, nie rozwiązując jednak problemów społecznych wsi
indyjskiej, a niektórych aspektach nawet je pogłębiając (prowadziła m.in. do większego
rozwarstwienia ekonomicznego ludności). Liberalizację gospodarki rozpoczęto pod koniec lat 80.
Do połowy lat 90. Indie borykały się z dużymi trudnościami gospodarczymi. Połowa ludności kraju
wciąż żyje w nędzy.
Do 1977 Indyjski Kongres Narodowy zachowywał monopol polityczny w państwie, zaś aż
do 1991 przewodziła w nim rodzina Nehru-Gandhi. W pierwszych latach włączono zachowujące
jeszcze niepodległość księstwa Dźunagarh i Hajdarabad.
Niepodległe Indie targane były konfliktami narodowościowymi i religijnymi, jednak o
ograniczonym zasięgu (zamieszki w Bombaju). Szczególnie silny był separatyzm sikhijski i
napięcia w Kaszmirze. Efektem tych ostatnich były dwie wojny z Pakistanem o zwierzchność nad
tym terytorium: w latach 1947-1948 i w 1965. Niepokoje etniczno-religijne niepokoiły także
Pendżab i Asam. W 1971 r. Indie zwyciężyły Pakistan w wojnie, której przyczyną była popierana
przez Indie secesja Prowincji Wschodniej – Bangladeszu.
W 1962 r. Indie toczyły wojnę z Chinami o północny Kaszmir i tzw. NEFA (Północno –
Wschodni Obszar Graniczny; z ang. North–Eastern Frontier Area, współcześnie część indyjskiej
stanu Arunachal Pradesh, graniczącego z Bhutanem i Birmą). W wyniku wojny chińsko-indyjskiej

Chiny zajęły sporne terytorium Aksai Chin. Stosunki między tymi krajami poprawiły się dopiero w
1988 r., kiedy to premier Rajiv Gandhi złożył wizytę w Pekinie.
W 1977 r. dominacja Kongresu została przełamana i wybory wygrała opozycyjna partia
Janata. Wojska indyjskie w latach 1987-1990 stacjonowały na Sri Lance, mając pełnomocnictwo
tamtejszego rządu do stabilizowania napiętej sytuacji na wyspie. W 1998 r. Indie przeprowadziły
pierwszą próbę broni jądrowej, wkrótce potem to samo uczynił Pakistan. Sytuacja między
obydwoma krajami stała się napięta. Pomimo potępienia i sankcji ekonomicznych nałożonych na
Indie przez wiele krajów, Vajpayee utrzymał władzę w wyniku wyborów w październiku 1999 r.
Mandaty zdobyły wówczas zaledwie 43 kobiety (rząd zaproponował ustawę, która ma zwiększyć
liczbę kobiet na wysokich stanowiskach, jednak nie weszła ona jeszcze w życie). Wiele osób
nazywa Vajpayee i jego partię nietolerancyjnymi szowinistami i fanatykami, jednak dotychczas
stronnictwo to wykazuje się większą sprawnością i uczciwością w sprawowaniu władzy niż Partia
Kongresu, mimo iż w marcu 2001 r. pojawiły się oskarżenia o nadużycia w handlu bronią.
W ostatnich dekadach politykę indyjską toczy rak korupcji. Najgłośniej mówiło się o tym w
październiku 2000 r., kiedy jeden z najstarszych polityków, były premier Narasimha Rao, został
skazany na trzy lata więzienia. Rao, stojącemu na czele rządu od 21 czerwca 1991 r. do 16 maja
1996 r., udowodniono wręczanie łapówek w celu uzyskania przewagi podczas ważnego głosowania
w parlamencie w 1993 r. Polityk nie przebywa obecnie w więzieniu, gdyż wpłacił kaucję i złożył
odwołanie od wyroku.
W marcu 2001 r. wyszedł na jaw kolejny skandal, w który zamieszani byli urzędnicy
najwyższego szczebla. Członkom gabinetu indyjskiego zarzucono udział w aferze łapówkarskiej
dotyczącej handlu bronią, a ujawnionej w Internecie przez agencję prasową. Zaraz potem do
dymisji podał się minister obrony George Fernandes, mimo zapewnień, że nie miał z tym
skandalem nic wspólnego. Krok ten miał przywrócić publiczne zaufanie do rządu kierowanego
przez Vajpayee. Opozycja zdecydowanie żądała dymisji całego koalicyjnego gabinetu,
zdominowanego przez BJP, jednak premier Vajpayee uznał, że pozostanie na stanowisku. Zamiast
dymisji obiecał „dogłębne wyjaśnienie zarzutów” i zarządził śledztwo na najwyższym szczeblu.
Początek nowego tysiąclecia wyznaczyły kolejne etapy niekończącego się sporu między
Indiami a Pakistanem o Kaszmir. Obie strony obiecują przystąpienie do konstruktywnego dialogu,
jednak napięcie między nimi nie słabnie.
05.07.2010 (poniedziałek)
Budzik dzwoni o 8 rano, ale za oknem leje tak, że nie wstajemy, tylko przestawiamy budzik
na 9:30. Wstajemy i jemy to, co kupiliśmy wczoraj w sklepie. Skoro wczoraj były nieczynne
restauracje to i dzisiaj nic nie dostaniemy.
Pada mniej, więc zaopatrzeni w przeciwdeszczowe kurtki, parasolki, pokrowce na plecaczki
(które niestety złażą – jakiś bubel) postanawiamy jechać zobaczyć wybrzeże Goa. Właściciel
guesthousu w znanym tylko sobie języku angielskim próbuje nam powiedzieć, coś o jakimś strajku
i że możemy nigdzie nie dojechać. Albo źle słyszymy, albo mówi co innego… Dowiemy się jak
pójdziemy szukać transportu.
Na głównej drodze łapiemy rikszę i jedziemy na dworzec autobusowy do Margao.
Wsiadamy do lokalnego busa do Panaji (jednak transport miejski działa!), gdzie przesiadamy się na
kolejny autobus do Old Goa. Na miejsce docieramy o 12:30. Czyli mimo porannego ulewnego
deszczu wcale dużo czasu nie straciliśmy.
Goa, to dawniejsza kolonia portugalska, a dzisiaj jest to najmniejszy stan Indii, ale należący
do najbardziej rozwijających się regionów Republiki Indii. Stolicą jest Panaji (także Panajim),
dalsze większe miasta to Margao, Mapusa i Vasco da Gama.
Goa leży na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Indyjskiego i graniczy z Maharashtrą,
Karnataką, zachodnie wybrzeże tworzy Indyjski Ocean ( Morze Arabskie).
Całkowita powierzchnia stanu wynosi 3.702 km², najwyższym szczytem wyspy jest
Sonsogor z 1167 metrów nad poziomem morza (w pasmie górskim Western Ghats), wybrzeże jest

długie na 101 kilometrów z licznymi i wielkimi plażami. Goa jest bogata w wodę, przepływają
bowiem przez jej terytorium dwie największe rzeki: Manodvi, Zauri i jeszcze wiele innych.
Portugalska Goa Dourada (Złota Goa) była kiedyś dużym miastem, liczącym ponad 30 000
mieszkańców. W XVI wieku przyciągała żołnierzy i misjonarzy, kupców i handlarzy końmi, a
przybysze wyrażali się bardzo pochlebnie o tutejszych eleganckich pałacach i domach. Jednakże w
XVIII wieku ciąg epidemii i zamulanie rzeki Mandowi zmusiły wicekróla do przeniesienia
rezydencji do Panami. Potem nastąpił zmierzch miasta i w XIX wieku zostało ono opuszczone, a
domy zburzono. Obecna Stara Goa jest zaledwie cieniem dawnej, ale kilka pozostałych kościołów i
katedr należy do najważniejszych zabytków Goi.
Klimatyczne warunki Goa odpowiadają jej położeniu geograficznemu: bardzo gorące lato (z
temperaturami wahającymi się miedzy 30° C a 39° C), połączone z ekstremalnej wielkości i
strukturą monsunów (między czerwcem i wrześniem), i dla Europejczyka bardzo przyjemną zimą
(w grudniu i styczniu dzienna temperatura waha się pomiędzy 20° C a 30° C – zachmurzenia są
bardzo rzadkie).
Przy pierwszym spojrzeniu na plaże i jej tyły występują niepoliczalnej ilości kokosowe
palmy. Dzięki hojnym deszczom w monsunowym okresie i istnieniu licznych rzek i rzeczek Goa
posiada bujną roślinność – w odróżnieniu od innych stanów Indii, których leśne terytorium zostały
zlikwidowane- około 1/3 obszaru Goa jest zalesiona pierwotną dżunglową roślinnością. Mimo
różnych liściastych drzew występują tam także cenne gatunki takie jak: dąb indyjski, są także
reprezentacyjne drzewa nerkowca, z mango.
Jesteśmy Starej Goi – pada. No cóż trzeba zwiedzać nawet w taką pogodę. Dobrze
wiedzieliśmy w co się pakujemy jadąc w monsunie. Stara Goia świeci pustkami. Tak
wyludnionego regionu dawno nie widziałam, a tym bardziej w tal ludnych Indiach. Centrum miasta
to zespół katedr, kościołów i klasztorów, na odcinku 1,5 kilometra. Była to stolica Portugalczyków
do połowy XVIII wieku. Cały zespół jest wpisany na listę UNESCO. Obejmuje bazylikę Bom
Jesus, katedrę Se, a kończy się na Holy Hill, gdzie przetrwały najstarsze kościoły miasta,
Większość z nich zaprojektowali architekci włoscy oraz portugalscy w różnych stylach
europejskich, od surowego renesansu po ozdobiony barok i portugalski późny gotyk.
Pierwsze kroki kierujemy do muzeum archeologicznego, bo jest tam… toaleta. No właśnie
czyżby już mnie chciała dopaść tutejsza choroba żołądka? Skoro już jesteśmy muzeum to je
zwiedzamy. W zbiorach muzeum, mieszczącego się w zabudowaniach klasztoru św. Franciszka z
Asyżu, przyległych do kościoła, należą m.in. pamiątki po dawnych dynastiach, model okrętu na
którym Casco da gama dopłynął do Indii, galeria 60 wizerunków wicekrólów i gubernatorów Indii.
Przy wejściu natomiast stoi olbrzymi posąg Alfonsa de Albuquerque. To był niezły podróżnik. Rok
temu w Malezji w Melace, też widzieliśmy jego pomnik.
Po wizycie w muzeum idziemy obok do kościoła św. Franciszka z Asyżu z 1521roku – jak
pisze przewodnik budowla ta, ma piękne rzeźbione drzwi zdobione parą globusów nawigacyjnych.
Tylko gdzie to jest??? Obchodzę cały kościół i nigdzie takich drzwi niestety nie ma. Wnętrze
kościoła jest barokowe. Wypełniają je freski o tematyce roślinnej oraz wmurowane w posadzkę
płyty nagrobne portugalskiej szlachty. Na złoconym ołtarzu stoją figury Chrystusa i Franciszka.
Warta uwagi jest również ambona z rzeźbionymi ornamentami florystycznymi oraz w prezbiterium
sceny z życia świętego.
Dosłownie kawałek dalej znajduje się Katedra Se. Z jednej do drugiej świątyni
przemieszczamy się w ulewnym i zacinającym deszczu. Gdy władze portugalskie zażyczyły sobie
wzniesienia kościoła godnego potęgi ich imperium, postanowiono zbudować najwspanialsza
katedrę w całej Azji. W efekcie powstała renesansowa budowla, której 30 metrowa fasada
utrzymana została w stylu toskańskim, z dwoma kwadratowymi wieżami dzwonniczymi, z których
do dziś przetrwała tylko jedna. Wisi w niej dzwon zwany Złotym, znany z melodyjnych tonów. We
wnętrzu znajduje się 15 ołtarzy, Najwspanialszy jest złocony ołtarz główny św. Katarzyny
Aleksandryjskiej, gdzie pokazano sceny z jej życia. Niedaleko wejścia znajduje się chrzcielnica,
używana przez św. Franciszka Ksawerego. Jego relikwie przechowywane są w Bazylice Bom Jesus.
Są one przenoszone do katedry w okresie ich wystawienia - raz na 10 lat.
Na żądanie Franciszka Ksawerego w 1560 roku do Goi przybył sąd jezuitów, któremu
powierzono misję ukrócenia swobody obyczajów wśród osadników oraz nawracania „niewiernych”
Na mocy dekretu inkwizycji zakazano wszystkich ceremonii hinduskich, niszczono świątynia, a

hindusów siłą nawracano. Stawiających opór zamykano w lochach Pałacu Inkwizycji. Skazańców
palono żywcem na stosie przed zgromadzeniem dostojników. W ciągu 200 lat przeprowadzono 16
tysięcy procesów i zgładzono tysiące ludzi. Inkwizycyjny są jezuitów rozwiązano w 1812 roku.
Kolejnym miejscem, które odwiedzamy jest Bazylika Bom Jesus, którą czczą katolicy na
całym świecie. Tutaj znajdują się szczątki patrona Goi – św. Franciszka Ksawerego. Był to
pierwszy kościół w Azji wyróżniony statusem bazyliki nadanym przez papieża Piusa XII w 1946
roku. Tę wielką barokową budowlę wnieśli jezuici w 1594 roku. Książę Toskanii ofiarował
wystawny nagrobek dla św. Franciszka w zamian za poduszkę, na której spoczywała jego głowa.
Florencki rzeźbiarz Giovanni Foggini tworzył ten nagrobek przez 10 lat. Nagrobek wykonany jest z
marmuru i jaspisu, a zdobią go cztery płaskorzeźby z brązu przedstawiające sceny z życia świętego.
Franciszek Ksawery wysłany został do Goi przez króla Portugalii Jana III Pobożnego. Przybył on
na misję w 1542 roku u niestrudzenie nawrócił 30tys. ludzi. Zmarł u wybrzeży Chin w 1552 roku i
został tymczasowo pochowany na wyspie. Gdy trzy miesiące później przenoszono jego zwłoki w
inne miejsce, okazało się, że nie ma żadnych śladów rozkładu. Roku później, gdy ciało świętego
składano w bazylice w Goi, jego stan nie uległ zmianie. Uznano to za cud i w 1622 roku dokonano
kanonizacji Franciszka. Od tej pory raz na 10 lat są wystawiane jego relikwie.
W bazylice znajduje się oryginalna drewniana ambona, w której misternie wyrzeźbiono
postacie Jezusa i ewangelistów. Ołtarz główny tworzą złocone figury wyobrażające Dzieciątko
Jezus. Dziełem miejscowych rzemieślników, wyspecjalizowanych w dekorowaniu świątyń, są
wizerunki pulchnych aniołków o typowo indyjskim wyglądzie.
Ostatnia świątynia, która decydujemy się zobaczyć do kościół św. Kajetana. W XVII wieku
papież Urban II przysłał włoskich teatynów do Golkondy. Kiedy odmówiono im wjazdu, osiedlili
się w Starej Goi. Tu w 1651 roku wznieśli kościół, który poświecili swemu założycielowi św.
Kajetanowi. Projekty nawiązywał do bazyliki św. Piotra w Rzymie. Kopuła i wnętrze na planie
krzyża greckiego są świadectwem majestatu włoskiego baroku. W Przyległym klasztorze mieści się
obecnie kolegium teologiczne. Kiedy przechadzamy się po kościele z budynku obok słychać śpiewy
zakonników.
Czas opuszczać tę cichą miejscowość. Wracamy do Panaji. Stolica Goi – Panaji, położona
jest u ujścia rzeki Mandowi i przypomina prowincjonalne miasteczko śródziemnomorskie. Port
władców Bidźapuru po przybyciu Portugalczyków w 1510 roku stał się bazą wojskową.
Panaji ma zdecydowanie charakter europejski. Kiedy przechadzamy się uliczkami centrum
miasta dostrzegamy jego portugalskie korzenie. Domy budowane są w europejskim stylu
pomalowane we wściekłe kolory. Na wielu z nich przy wejściach umieszczone są malowane kafle z
imieniem i nazwiskiem właścicieli. Do tej pory wielu mieszkańców miasta ma imiona i nazwiska
portugalskie. Znowu pojawiają się małe katolickie kościółki. Aż chciałoby się dłużej tutaj pozostać.
Jest tu naprawdę inaczej niż w miejscach które do tej pory w tym kraju widzieliśmy.
Czas w końcu coś zjeść. Wchodzimy do pierwszej napotkanej knajpki, bo jakoś wszystko
wydaje nam się być zamknięte na cztery spusty. Czyżby jednak ten strajk? Kelner mówi, ze o 16
zamykają, więc mamy szczęście, ze dążyliśmy. Jedzenie jest tym razem bardzo smaczne i nieostre.
Paweł je rybę, a ja makaron z kurczakiem.
Wracamy na dworzec autobusowy, gdzie siedzi uzbrojona policja. Ubrana jest w kaski i
ubezpiecza się tarczami. Jedzie z odsieczą, czy może wraca z jakichś zamieszek?
Przed 18 jesteśmy w Margao. Ruch na ulicach gigantyczny. Mieszkańcy miasta
przemieszczają się motorami i samochodami w sobie tylko znanym kierunku. Ciągną jeden za
drugim. No i zaczyna się dla nas problem. Nikt nie chce jechać do Benalium. Każdy mówi nam o
strajku. W końcu musimy zapłacić kierowcy rikszy aby się stąd wydostać, ale za to zawiezie nas na
plażę w Benalium. Patrzymy sobie na Morze Arabskie. Dookoła tłumy Indusów. Wpadamy na piwo
do knajpki, gdzie próbujemy się dowiedzieć o co chodzi z tym strajkiem. Dalej nic nie wiemy.
Idziemy jeszcze do czynnej kawiarenki internetowej. Po 22 znowu zaczyna ulewnie padać. My
idziemy spać, bo jutro mamy wczesną pobudkę, bo musimy zdążyć na pociąg w Margao. Mam
nadzieję, że uda nam się złapać rikszę…

06.07.2010 (wtorek)
Wstajemy o 6:15. Za oknem lekko pada. O 6:30 pod guesthouse podjeżdża nasza riksza,
którą zamówiliśmy wczoraj. Jedziemy do Margao na dworzec kolejowy. Nawet tutaj, wczesnym
porankiem Hindusi robią sobie z nami zdjęcia i to też ukradkiem.
Pociąg na peron wjeżdża 25 minut spóźniony, czyli zamiast 7:40, to o 8:05. mamy lóżka na
dole, więc zajmujemy miejsca przy oknie, a reszta towarzyszy, która powinna siedzieć na wyższych
łóżkach siedzi obok nas. Środkowe lóżka są złożone, aby można było wygodnie siedzieć na
dolnym. Jak ktoś ma ochotę spać idzie na trzeci poziom łóżek sobie pospać. W pociągach
indyjskich spotyka się wszelkiego rodzaju tabliczki z nakazami i zakazami. Za użycie hamulca
grozi grzywna 1000 rupii (70zł) oraz... rok więzienia.
W pewnym momencie do pociągu wsiadają dwie kobiety wystrojone w kolorowe sari.
Jednak, gdy im się bliżej przyjrzeć, to okazuje się, że są to mężczyźni!!! To hidźra. Idą przez wagon
klaszcząc i domagając się pieniędzy. Co ciekawe podróżni dają im najczęściej po 10 rupii. Hidźra
(hijra) jest to trzecia płeć w kulturach Azji Południowej (na subkontynencie indyjskim). Hidźra
występują też pod innymi nazwami: w Pendżabie jako khusra, khotti lub ćakka, w Tamil Nadu jako
aruvani.
Hidźra zostają osoby urodzone biologicznie jako mężczyźni, ale nie utożsamiające się
kulturowo lub psychicznie z płcią męską, z męskimi rolami w społeczeństwie, lub utożsamiający
się psychicznie z płcią żeńską; transseksualiści; obojnacy; osoby urodzone z narządami obojga płci
lub o płci nieokreślonej; mężczyźni wykastrowani z jakiegoś powodu. Na poziomie języka mówią o
sobie zwykle w rodzaju żeńskim.
W hinduizmie hidźra należą do szczególnej kasty i są poświęcone bogini zwanej Bahućara
Mata. Są kojarzone z androgynicznymi bóstwami hinduizmu. W kontekście islamskim trzecia płeć
hidźra jest uważana za wynik woli Allaha. Również jednak w kręgu hinduizmu hidźra są pod
wpływem wielu praktyk muzułmańskich, np. grzebią swoich zmarłych zamiast palić ich zwłoki na
stosie.
Człowiek staje się hidźra w wyniku procesu socjalizacji w obręb "rodziny hidźra". Najpierw
jest ćela czyli uczniem u jakiejś guru, który prowadzi go stopniowo w obręb kulturowej kobiecości.
Każda guru ma przynajmniej pięć ćela, które przyjmują jej nazwisko i są uważane za jej
spadkobierczynie. Ćela oddają swoje dochody guru, która zarządza gospodarstwem. Kulminacją
procesu jest religijny rytuał, na który składa się zwykle kastracja, operacja normalnie w Indiach
zakazana. Dla hidźra jest to rodzaj nirwany lub ponownych narodzin. Nie wszystkie hidźra są
wykastrowane, choć sądzi się, że zdecydowana większość.
W Indiach każda grupa społeczna ma określone miejsce w strukturze społecznogospodarczej. Hidźra zajmują się głównie żebractwem i prostytucją (w dawnych czasach również
świątynną prostytucją sakralną). Mężczyźni utrzymujący kontakty seksualne z hidźra nie są
uważani za homoseksualistów w sensie, w jakim to pojęcie jest rozumiane na Zachodzie, bo też i
hidźra nie są homoseksualistami, są w Indiach trzecią płcią. Niektóre hidźra wychodzą nawet za
mąż.
Hidźra wykonują wiele obrzędów sakralnych w czasie ceremonii zaślubin oraz po
narodzinach dziecka płci męskiej. Na obrzędy te przychodzą zwykle bez zaproszenia, ale ich
obecność (związana z muzyką, śpiewem i zawierającym aluzje seksualne tańcem) wróży szczęście i
płodność. Za ich obecność należy się im więc zwyczajowo wynagrodzenie. Powszechna jest wiara
w ponadnaturalne moce hidźra, dlatego wszyscy boją się je obrazić, co niechybnie przyniosłoby
nieszczęście.
W muzułmańskich społeczeństwach subkontynentu indyjskiego hidźra były silnie związane
z klasami panującymi, pełniąc rozmaite role w pałacach, czy to służących, czy to partnerów
seksualnych mężczyzn z elit - było to dość często spotykane jeszcze do lat 50. XX wieku.
W epoce kolonialnej zależności od Wielkiej Brytanii nastąpił pewien wpływ zachodniego
sposobu myślenia, który pogorszył położenie hidźra i wniósł traktowanie ich jako swego rodzaju
zboczenia czy nawet przestępstwa. Skierowane przeciwko nim ustawodawstwo zostało jednak
zniesione po odzyskaniu niepodległości przez Indie. Ksenofobiczne akty przemocy wobec nich,
które się jednak czasem zdarzają (głośna była w ostatnich latach sprawa przemocy, jakiej

dopuszczali się wobec nich policjanci w Bangalore) są jednak skutkiem wpływów kulturowych
wynikających z brytyjskiego panowania, gdyż miejsce hidźra w indyjskiej kulturze jest trwałe i
bardzo głębokie.
Hidźra są (obok dzieci poniżej 5 lat życia i sannjasinów) jedną z trzech kategorii ludzi,
których członkowie w hinduizmie nie są po śmierci paleni na stosach (kremowani), lecz
zakopywani w ziemi.
Od 2000 r. Hidźra są reprezentowane we władzach, a od 2005 r. kategoria płci uznana we
wniosku paszportowym.
Indyjska rodzinka jadąca wraz z nami właśnie wyciąga miski z jedzeniem i zaczyna
wszystko mieszać, aby wspólnie zjeść posiłek. Mieszkańcy Indii bardzo często wiozą ze sobą
plastikowe pudełka z jedzeniem,, a potem to wszystko mieszkają na metalowych talerzach. W
pociągu można spotkać kilkoro innych obcokrajowców. To cud, że w końcu można ich spotkać, ale
to chyba dlatego, że jedziemy w miejsce bardzo turystyczne.
Trasa z Margao do Hampi jest fantastyczna. Nie wiadomo kiedy a z poziomu morza
wjechaliśmy w góry. Pociąg jechał dość wolno i pomału pokonywał coraz większą wysokość. Co
chwilę przejeżdżamy przez kolejne tunele wykute w skalnych górach, mijamy malownicze
wodospady. Dookoła zalesione szczyty górskie tona we mgle, a my się wdrapujemy. Aż w końcu
dosłownie na chwilę pojawia się naszym oczom przepiękny i gigantyczny wodospad Didhsagar.
Szkoda, ze tylko na chwilę, bo nie jestem nawet w stanie zrobić zdjęcia. Z gazety wydawanej po
angielsku dowiadujemy się, że wczorajszy strajk na Goa był wynikiem wysokich cen paliwa.
Właśnie z tego powodu ludzie wczoraj strajkowali i był kilkugodzinny problem z transportem,
który nie chciał z tego powodu kursować.
Jedziemy, minęliśmy góry i wyjeżdżamy na płaskowyż wyżyny Dekan. Lasy zniknęły jak
za machnięciem magicznej różdżki. Pojawił się krajobraz sawanny. Po horyzont ciągnie się
równinna powierzchnia porośnięta z rzadka pojedynczymi drzewami lub trawami. Natomiast bliżej
miejscowości tereny zajęte są pod liczne pola uprawne. Nie ma tu pól ryżowych, a dominują pola
słonecznika, trzciny cukrowej i zieleniny oraz plantacje bananowców. Na każdym z pól pracują
ludzie. Mężczyźni do pługów mają zaciągnięte woły i nimi orzą ziemię. Kobiety nawet tutaj ubrane
w kolorowe sari pomagają mężczyznom w pracach polowych. W pewnej chwili na poboczu linii
kolejowej leży 7 wykolejonych wagonów. W Indiach wypadki kolejowe należą do dość częstych
katastrof. Widać, że te wagony leżą tu od kilku dni.
Z godzinnym opóźnieniem dojeżdżamy do Hospet. W tej miejscowości od razu udajemy się
na dworzec autobusowy, skąd odchodzi transport do Hampi. Jednak autobusu ni widu ni słychu.
Postanawiamy wsiąść do rikszy. Ustalamy sensowna cenę za te usługę, pakujemy plecaki i możemy
jechać. Kierowca rikszy jedzie jak szalony. Mam wrażenie, że za chwilę zderzymy się czołowo z
jakimś innym pojazdem. Sama nerwowo łapię się siedzenia, gdy kierowca w ostatniej chwili unika
zderzenia z samochodem jadącym z przeciwka. Horror. Trzeba uważać, aby nie wystawiać łokci z
rikszy, bo można je stracić, tak blisko siebie jadą pojazdy na drodze. Na dodatek wszystkich
zatrzymuje przejazd kolejowy. Kiedy pociąg przejeżdża i podnosi się szlaban, cały tłum wszelkiego
rodzaju pojazdów z obu stron torów próbuję być na początku. Jada pod prąd byleby wysforować się
na przód Jest dość nerwowo, bo riksze czy samochody prawie się o siebie ocierają. Na dodatek
wszędzie łażą krowy. Uff jedziemy dalej.
Kiedy w końcu opuszczamy tłum i zgiełk pojazdów, riksza wiezie nas wioskami do Hampi.
W okolicy pojawiają się fantastyczne krajobrazy, tak jakby wielki wielkolud bez ładu i składu
wysypał na ten region worek z głazami. Tworzą one raz większe raz mniejsze skupiska, a środkiem
doliny płynie rzeka. Wygląda to fenomenalnie.
Dojeżdżamy do Hampi, do którego prowadzi brama wjazdowa. Nie każdy pojazd może tu
wjechać. Nawet dworzec autobusów i riksz znajduje się poza ogrodzeniem. Wybieramy na nocleg
Gopi Guesthouse ulokowany w jednej z małych uliczek Hampi. Dostajemy pokój na parterze, ale
jest super. Kolor ścian to morelowy i liliowy z żółtymi drzwiami, krzesłami i mega lustrem na całą
ścianę. Właściciel tego obiektu naprawdę się postarał. Chwilę po dotarciu na miejsce do naszych
uszu dociera huk pioruna, a po nim rozpoczyna się ulewa. Toteż nigdzie na razie nie możemy
wyjść, tylko trzeba przeczekać ten nagły deszcz. Kiedy, zresztą po bardzo krótkim czasie ustępuje,
zalanymi uliczkami, po których brodzą krowy, idziemy na główną ulicę Hampi. Mijamy zakłady
krawców, sprzedawców pamiątek, napojów itp.

Hampi wpisane jest na listę UNESCO. Leży na prawym brzegu rzeki Tungabhadra. Słynie
ono z ruin „miasta zwycięstwa” - Widźajangaru, które przez ponad dwa wieki było stolica trzech
hinduskich władców. Hampi osiągnęło szczyt rozkwitu około 1510-1529 roku. Miejsce to miało
znakomite położenie – skaliste grzbiety i granitowe skały stanowiły bowiem ich naturalne
umocnienia. Miasto otoczono murami, od miejsca świętego oddzielała nawodniona dolina, która
biegną wiekowe kanały i drogi wodne.
Miejsce święte to nic innego jak świątynia Wirupakszy, która została poświęcona jednej z
postaci Siwy. Siwa-Wirupaksza czczony jest jako Pampapati, co wiąże się z kultem małżeństwa
Siwy z pampą, boginią Tungabhadary. Świątynia ta jest zbudowana w stylu drawijskim. W czasach
kiedy powstawały te świątynie Indusi nie potrafili budować stropów. Elementy kolejnych
kondygnacji nakładano na siebie skokowo z coraz to mniejszych elementów. Do świątyni wchodzi
się bramami zwanymi gopurami. Brama do świątyni ma aż jedenaście kondygnacji. Na terenie
świątyni przez środek placu przechodzi kanał w
którym płynie woda doprowadzona z rzeki
Tungabhadra. Woda wpływa do sacrum a
następnie obmywa stojący tam lingam.
Następnie zbiera się w joni, czyli w żeńskim
organie rozrodczym i kanalikam i wypływa na
zewnątrz.
Woda
przebywszy
tak
skomplikowaną wędrówkę nabiera świętej
mocy. Hindusi nabierają wodę w naczynia i
święcą nią swoje domostwa. Sami mamy okazję
zobaczyć całą procesję Hindusów ubranych w
odświętne stroje, którzy przybyli tu po ową
świętą wodę.
W centralnym miejscu placu świątynnego znajduje się kamienny słup flagowy i kamienna
latarnia. Trzeba uważać żeby nie stanąć na linii lingam - byk Nandin - słup flagowy, bo może to
rozłościć boga Śiwę. A jest on nieobliczalny w swojej mocy. Jest on przecież zarówno bogiem
tworzenia, jak i niszczenia. Jak mawiają Hindusi: "Dopóki jego szaleńczy taniec trwa dopóty jest
życie". Jest to jedyna wciąż używana świątynia w okolicy.
Za świątynią znajduje się jeszcze jedno ciekawe miejsce. Trzeba korytarzem zejść do
ciemnej komory. Światło przedostające się przez otwór we wschodniej ścianie działa na zasadzie
rzutnika i na zachodniej ścianie widzimy cień świątyni "do góry nogami".
Nad świątynią góruje 50 metrowa gopura, którą obsiadły wszędobylskie makaki.
Wchodzimy w obręb murów świątyni. Musimy zostawić „pilnowaczowi” nasze obuwie i dalej udać
się boso. Wewnątrz świątyni natomiast licznie po dachach biegają mały langury, które stanowiły
pierwowzór Hanumana – małpy wojownika z indyjskiej Ramajany. Małpy te mają przeraźliwie
długie ogony. Kiedy się przechadzają ,ogon jest podniesiony, ale że jest długi to zagina się w
pytajnik. W świątyni na te małpy trzeba uważać, bo rzucają z dachów łupinami kokosa. Potrafią
ukraść butelkę z woda, odkręcić zakrętkę i wypić wodę. W świątyni jest też słoń o imieniu
Lakszmi, który jest świętym słoniem i za pieniądze błogosławi ludziom swoja trąbą po głowie. Ma
głowie ma malowane znaki, które związane są z hinduizmem. W tej chwili niestety poszedł na
odpoczynek więc przyjdę tu wieczorem lub jutro. Ale na pewno z samego rana udam się nad rzekę,
bo kolo 7:00 słoń podlega codziennej kąpieli. Znowu zaczyna padać, ale trwa to tylko 10 minut.
Jednak lunęło z takim impetem, że nie udało nam się przebiec kilkunastu metrów aby schować się
pod dachem. Trochę nas zmoczyło. Przed świątynią ciągnie się zdobiona kolumnada Bazaar Street,
powstała w XVI i XVII wieku, kiedy przybywały tu tłumy pielgrzymów i podróżników w
poszukiwaniu egzotycznych towarów. Teraz ta kolumnada wykorzystywana jest przez miejscowych
na liczne sklepiki z tutejszymi wyrobami pod turystów.
Pora coś zjeść. Postanawiamy odwiedzić restauracje z włoskim jedzeniem. Tm bardziej że z
ulicy tak smakowicie pachnie pizzą. Zamawiamy więc pizzę, zupę z młodych kukurydzek i pije
mango lassi (napój na bazie mielonego owocu i jogurtu), a Paweł – sok z arbuza i mięty. Niestety
nie jest mi dane dopić do końca moje lassi, bo jestem zmuszona na szybką wizytę w toalecie. Od
wczoraj czuję, że nie do końca jest dobrze, bo trzy dni temu zjadłam kilka tabletek na biegunkę... i
strasznie mnie zastopowało. Lassi było niczym zbawienie.

W Hampi z racji tego, że jest to miejsca święte dla Hindusów jest zakaz spożywania mięsa i
alkoholu. Na szczęści mieszkańcy mają taką ilość potraw wegetariańskich, że nie trzeba się
obawiać braku mięsa.
Spacerkiem udajemy się jeszcze nad rzekę. Z jej brzegu roztacza się widok na kamieniste
wzgórza. Po drodze cichaczem zostaję zaczepiona przez tutejszego mieszkańca, który szepcze:
„good marihuana sister….” Oto i święte miejsce…
Kiedy idziemy przez Hampi, bez problemu widzimy co robią w swoich domach
mieszkańcy. Najczęściej ich domostwo składa się z jednej izby, a drugą zajmuje bydło, które przez
cały dzień plącze się samopas uliczkami. Jest godzina 19:00 i większość ludzi ma włączoną
telewizję. Hampi to zadziwiająca wieś, która przystosowała się do ruchu turystycznego. Niby
mieszkańcy prowadzą swoje normalne życie, ale to tu, to tam powtykane są małe hoteliki,
restauracje, sklepy z pamiątkami, a pomiędzy nimi łażą krowy, które nie przejmują się tym, że
swoje potrzeby fizjologiczne załatwiają na tychże uliczkach. Trzeba wiec uważać. W domach nie
ma kranów. Każdy domek ma kranik na zewnątrz, toteż wieczorem odbywa się przy każdym
domostwie mycie naczyń z posiłków. Dobrze, że talerze są metalowe, bo inaczej taka
przechadzająca się krowa mogłaby zdeptać ową zastawę na miazgę.
To tyle na dzisiaj… już się sposobię, do tego aby zobaczyć mycie słonia….
07.07.2010 (środa)
Wstajemy o 7:30 i idziemy ad rzekę, gdzie ma być wykąpany święty słoń ze świątyni
Wirupakszy. Kiedy idziemy nad rzekę, spotykamy go po drodze. Słoń Lakszmi stoi jeszcze w
okolicy świątyni i… w najlepsze je swoje śniadanie. Chwilę po 8:00 wraz ze swoim opiekunem
rusza na nabrzeże i po schodach schodzi do rzeki. Tutaj najpierw na głębokiej wodzie się zanurza, a
jego opiekun szczotką go szoruje. Kiedy pierwsza kąpiel za nim, idzie na płyciznę, gdzie opiekun
każe mu się położyć na boku. Słoń posłusznie wypełnia polecenia. Opiekun wraz jeszcze jednym
Hindusem zabierają się za gruntowne mycie słonia. Słoniowi w to graj, tylko trąba cały czas jest w
ruchu. Raz unosi się do góry, raz bawi się patyczkiem. Jak mu każe się polewać, to nabiera trąbą
wody i robi sobie prysznic. Każą mu wstać i słoń wstaje. Teraz następuje szorowanie głowy uszu,
nawet ogona. Słoń podnosi swoje nogi, aby opiekun wyszorował mu stopy.. Na końcu myciu
podlega trąba,. Która na tę chwilę przestaje się ruszać. Kiedy szorowanie się kończy słoń robi sobie
długi prysznic, kilkakrotnie polewając się wodą. Polany zostaje również jeden z myjących go
opiekunów. A my sobie siedzimy i przez całą godzinkę obserwujemy to mycie słonia świątynnego.
Ponadto na nabrzeżu rzeki kąpał się nie tylko słoń, ale i okoliczni mieszkańcy.
Słoń po kąpieli wraca do świątyni. My wracamy na śniadanie. Jednak przy schodach
napotykamy na fantastycznego dziadka – Hindusa. Dziadek ubrany jest w kolorowe stroje z
turbanem na głowie. Chce sobie z nami zrobić foto, ale mówi, ze nic za to nie chce. Trochę mi to
wygląda niewyraźnie, ale dobra fotografujemy się. Po skończonej sesji foto, dziadek wyciąga
zeszyt i daje nam go, abyśmy się wpisali. I tu się zdziwiliśmy. Są wpisy, ale imiona i nazwiska
wcześniejszych „klientów” dziadka, a przy nich… kwoty pieniędzy jakie mu dali! Najczęściej do
100 do 500!!! Za foto. No to daliśmy się naciągnąć Hindusowi na zeszycik. Jednak Polak potrafi…
dokonujemy wpisu 10 kropa zero i dajemy gościowi 10 rupii, po czym ulatniamy się w
błyskawicznym tempie. I kto ku kogo teraz zrobił na szaro???
Idziemy sobie uliczkami Hampi. Dzień już wstał na dobre. Hindusi z domów w centrum
właśnie myją swoje metalowe naczynia. Kto nie ma kranika przed domem, musi nosić wodę w
plastikowych, kolorowych baniakach. Znowu obok takiej myjącej talerze osobie, sika krowa.
Ciekawe czy ludzie tu często chorują. Tak na marginesie kałuż po sikaniu krów, na tych wąskich
uliczkach miejscowości, jest co niemiara.
Czas już zdecydowanie na nasze śniadanie. Udajemy się do Gopi Roof. Obok naszego
hoteliku jest jeszcze drugi, tego samego właściciela, ale starszy i tam na dachu znajduje się
restauracja. Fajny widok roztacza się z dachu na gopura świątyni Wirupakszy. Ja zajadam się
omletem, a Paweł czeka… śmieję się, że on czeka na swojego naleśnika, bo kucharz zapewne nie
może znaleźć bananów. Kiedy kończę swoje śniadanie, pojawia się kelner i pyta czy może być
naleśnik z czymś innym, bo jest problem z bananami.

Na 10:00 zamawiamy rikszę, która obwiezie nas po okolicznych świątyniach. Pierwsze
miejsce, które odwiedzamy, to zaraz za bramą wjazdową do miejscowości - Monolityczna rzeźba
Ganesi (Kadalekalu Ganapathi) Genesa- bóg z głową słonia jest orędownikiem powodzenia,
czczonym za swoją zdolność pokonywania przeszkód. Dlatego Hindusi przed podjęciem
jakichkolwiek decyzji modlą się do niego. Jest to bóstwo podróżników, kupców, złodziei, a także
ludzi nauki i literatury. Trochę to dziwne zestawienie! Według jednej z legend Śiwa w gniewie miał
odciąć mu głowę. Ale jego żona uprosiła władcę o łaskę był przecież ich synem. Udobruchany
władca zezwolił na przywrócenie mu życia darując mu głowę pierwszej istoty jaką napotka. Był nią
słoń. Dlatego przedstawia się go z ciałem człowieka a z głową słonia. Jego symbolem jest swastyka,
ale nie ta promowana przez Hitlera, swastyka szczęścia ma ramiona skierowane w odwrotną stronę.
Kolejne miejsce to świątynia Kryszny. Została wzniesiona w 1516 roku dla upamiętnienia
zwycięstwa nad Orisą.. Obok znajduje się Pushkarani. Ten wielki zbiornik służył do
magazynowania wody. Stanowił też rodzaj łaźni publicznych. Poszczególne stopnie stanowiące
zejście do zbiornika mają wykute imienne napisy, co świadczy o tym, że każda rodzina miała tu
swoje wydzielone miejsce. W jego pobliżu biegają dziesiątki małych wiewiórek. Jak pojawia się
człowiek to zmykają niczym strzała, chowając się w zaroślach. Co jakiś czas można zobaczyć też
przelatujące zielone papugi.
Nasz rikszarz wiezie nas do Badavi linga, czyli rzeźby… wielkiego penisa, który spoczywa
w ogromnej pochwie. Jest wykuty z czarnego bazaltu i idealnie wypolerowany. Świątynia w której
stoi nie ma stropu co stwarza możliwość, że podczas deszczu w kamiennej pochwie zbiera się woda
deszczowa. Wyznawcy hinduizmu nabierają tą wodę w naczynia i zanoszą do domu. Jest to woda
życia. Cokolwiek poświęci się tą wodą mnoży się. Chyba to prawda bo Indie mają największy
przyrost naturalny. Obok znajduje się Ugara Narasimha. Ten wysoki na 22 stopy posąg bożka jest
symbolem Vijayanagar. Posąg jest jakby w paszczy wielkiego węża. W Indiach wąż
( dziesięciogłowa kobra) symbolizuje zarówno odnowę, jak i śmierć.
Co jakiś czas spotykamy innych turystów, którzy rikszami objeżdżają kolejne świątynie.
Śmieszne są dwie turystyki, chyba Holenderki, które przy każdym ciekawym zabytku lub skale
robią sobie zdjęcia w różnych dziwnych pozach. Kiedy zatrzymujemy się na chwilę przy wielkich
głazach, które opierają się o siebie, dostrzegam przy drodze, kaktusy, które Edka ma w doniczce.
Jednak tutaj stanowią 2-3 metrowe zarośla. Niesamowite.
Po drodze odwiedzamy jeszcze Platformę Mahanawami. Ta budowla przypomina piramidę
nałożonych na siebie platform. Pokryta jest fryzami przedstawiającymi królewskie polowania,
przyjęcia i parady święta Mahanavami. Z wyrytych na platformach płaskorzeźb możemy zapoznać
się z historią Vijayanagar'u (np. dowiadujemy się z nich o wizycie perskiego ambasadora.
Najwyższa platforma służyła jako podest na którym odbywały się igrzyska i celebrowano święta
religijne. Pod platformą znajdowała się sekretna sala obrad.
Czas teraz na największą świątynię całego kompleksu Hampi - Świątynię Vijaya Vittala.
Jest ona poświęcona Vittali, czyli drugiemu z bogów hinduskiej trójcy, Wisznu we Wcieleniu Tego,
który Zachowuje. Świątynia została zbudowana w 1513 roku i nie jest znany jej twórca.
Konstrukcja jest oparta na fundamencie w kształcie wielościanu. Wewnątrz świątyni znajduje się
podest, który otaczają zgrupowane po kilka filary. Już ornamenty zdobnicze na filarach
przedstawiające grajków sugerują nam, że było to miejsce przeznaczone do tańca dla świątynnych
tancerek dewadasi. Są też inne filary, zgrupowane po kilka, wydające przy uderzeniach palcami
metaliczne dźwięki. Ale to nie z metalu są wykonane to kwarc. Każda grupa filarów służy do
wygrywania innej melodii. Niestety nie jest nam dane to sprawdzić, bo tej części pilnują strażnicy i
nie pozwalają na stukanie w filary. Strażnicy muszą pilnować kolumn bo niedoinformowani turyści
uderzają w kolumny kamieniami, demolując je w ten sposób. Przed świątynią stoi Wielki
Kamienny Wóz Procesyjny, który pierwotnie był zaprzężony w kamienne konie, ale coś się ułamało
i zostały zastąpione nowiuteńkimi rzeźbami słoni. Indusi kompletnie lekceważą problem
autentyczności dzieła i jego datowania. W Indiach z pełną beztroską pokrywa się olejną farbą
dawne rzeźby, stare wyrzuca się aby w ich miejsce wstawić kopie. W przekonaniu Indusów rzeźba
uszkodzona jest niepełna. Dla Indusów wiek dzieła sztuki nie stanowi o jego wartości. Kopia
niczym nie ustępuje oryginałowi, może nawet być od niego cenniejsza, jest bowiem bliższa idealnej
formie. Za murami, ścieżką można dojść do Wielkiej Wagi. Królewska Waga (King's Balance)

Wygląda to jak ogromna kamienna brama. Ale jest to waga na której ważono władców, a złoto lub
ziarno odpowiadające im ciężarem rozdawano ubogim.
Jedziemy do Lotus Mahal. Zanim tam wchodzimy Paweł kupuje bilet rozbawiając biletera w
okienku. Podchodzi do kasy i prosi o dwa bilety pytając dlaczego tak drogo, choć bileter jeszcze nie
podał ceny. Śmieje się od ucha do ucha.
Ten budynek – Lotus Mahal jest mieszanką stylu hinduskiego i muzułmańskiego tak
charakterystycznego dla całych Indii. Budowla ma klimatyzowaną podłogę. Woda rozprowadzana
kanałami pod posadzką schładzała ją. Dlatego było to ulubione miejsce wypoczynku władcy, w
szczególności, że niedaleko znajdował się harem, ogrody i mennica. Niedaleko Lotus Mahal
znajdują się Stajnie Królewskie (Elephant Stable). Jest to imponująca budowla z 11 boksami dla
słoni. Posiadanie słoni było w tamtych czasach oznaką bogactwa i władzy. Słoni używano do walki,
były bezwzględną częścią wszystkich armii indyjskich, stanowiąc oddziały uderzeniowe. Stąd
stajnie są bardzo eleganckie, czego nie można powiedzieć o przyległych pomieszczeniach dla
stajennych, które są tak małe, że nie pozwalają na swobodne położenie się człowieka. W
przeciwieństwie do innych krajów azjatyckich w Indiach słonie używane były przez możnych tego
świata, nie zaprzęgano tych zwierząt do pracy. Dzisiaj również dla podkreślenia rangi wydarzenia
jak np. ślub używa się słoni. Marzeniem każdego pana młodego jest przyjechać na ceremonie
zaślubin na słoniu co podkreśla jego prestiż i zamożność.
Na koniec docieramy do Łazienek Królewskich. To naprawdę ogromna łazienka. Jest
również zbudowana w stylu hindusko - muzułmańskim. Wewnątrz jest basen na 8 stóp głęboki.
Woda do basenu doprowadzana była systemem kanałów. Pomyślano również o brudnej wodzie,
którą wypuszczano na zewnątrz innymi kanałami.
Po ponad 4 godzinach wracamy do hoteliku Gopi. Zrobiło się tak gorąco i parno, że padamy
niczym muchy. Na dodatek dzisiaj jeszcze nie padało. Trochę ulgi przynosi prysznic, ale trzeba by
pod nim siedzieć cały czas. Godzina odpoczynku i ruszamy na dalsze zwiedzanie, ale już bliższej
okolicy.
Kobiety pracują tu często przy świątyniach – pieląc trawniki, choć można je spotkać przy
dużo cięższej pracy jak np. kopanie ziemi miskami (nie wiem czemu ni widzę nigdzie łopat), a
także sierpami ścinają chwasty.
Chcemy wejść na kamienne wzgórze Matanga. Na końcu głównej drogi w Hampi znajduje
się posterunek policji, który cały obsiadły makaki. Idziemy ścieżką szukając kierunku na szczyt.
Fantastyczna sprawa, bo w tym samym czasie co my na wzgórze ciągną całe hordy okolicznych
małp. Zwierzęta te zrobiły sobie ze wzgórza nocna sypialnię. Najpierw biegną makaki, a po nich
wspomniane już wcześniej langury. My idziemy ścieżką, a on skaczą na skróty po skałach. Toteż co
chwilę na jakieś się natykamy. Spotykamy po drodze na szczyt również różne gatunki jaszczurek.
Niektóre tak upodabniające się do otaczających skał, ze trudno je zauważyć. Wspaniale stąd widać
zachodzące słońce i niezwykłą kamienistą okolicę. Nie mam pojęcia jak dokładnie mógł powstać
tak piękny krajobraz. Nawet małpy nie odmawiają sobie tych pięknych zachodów słońca, po
ciężkim dniu napadania na turystów i grabieży ich z żywności rozsiadają się na okoliczne skały
patrzą w dal i kontemplują. A jaki cudowny widok Hampi ze świątynią Wirupakszy w samym
centrum.
Postanawiamy zejść z drugiej strony. Najpierw schodzimy gigantycznymi skalnymi
stopniami. Oj musieli się natrudzić by je ułożyć. Jednak potem giniemy w krzakach, bo po pewnym
czasie ścieżka się urywa. Musimy zawrócić i obejść jakoś wzgórze dookoła. Musimy się śpieszyć,
bo zapowiada się na deszcz. Przechodzimy obok murów kolejnej świątyni i podążamy „na czuja”
licząc, że szybko znajdziemy się w Hampi. Po chwili zaczyna całkiem mocno padać. Spotykamy po
drodze krowę, która musiała się pośliznąć na mokrych skałach i bardzo powoli idzie utykając i co
chwilę mucząc. Żal mi jej. Jesteśmy na dobrej ścieżce do Hampi bo widzę już na horyzoncie
gopura świątyni Wirupakszy. Schodzimy po stromych schodach prowadzących z małej świątynki. I
już jesteśmy na głównej drodze Hampi z kolumnadą po obu stronach. Odwracam się jeszcze do
tyłu. A tam na górze, na schodach świątyni stoi owa chora krowa. Przez chwilę zatrzymała się, po
czym mozolnie zaczęła schodzić schodami. Natomiast poniżej na drodze właśnie rozgrywa się
krykiet. To narodowy sport Indii.
Idziemy do Mango Tree, bo wyczytaliśmy, że poleca te kafejkę przewodnik. Niestety jest
położona nad rzeką, więc trochę musimy iść. Zjadamy tu wyborne Mali Kofta – tak jakby kotleciki

z ziemniaków i nerkowców, w przepysznym żółtym sosie curry. Do tego piję mango lassi. Biegunki
brak. Z tej kafejki roztacza się fantastyczny widok na rzekę. Ociągamy się z powrotem, bo widzimy
jak w stronę Hampi zbliżają się gigantyczne, granatowe chmury. To nie wróży nic dobrego. Nie
mija kilka chwil i zrywa się silny wiatr, a po nim mega ulewa. Musimy przeczekać. Kiedy kończy
się po pół godzinie, omijając kałuże wracamy do centrum i idziemy do kafejki internetowej, gdzie
spotykamy jak dotąd jedyną Polkę z Gdańska. Przyjechała tutaj na ślub siostry swojego chłopaka
Hindusa.
Jutro ostatni dzień w Hampi, a dzisiaj zobaczyliśmy naprawdę wiele fantastycznych miejsc.
Słońce w ciągu dnia tak świeciło, że mnie nawet ostro przypiekło. Dzisiaj z chęcią się wyśpię, bo
jutrzejszą noc spędzimy w podróży do Bangalore.
08.07.2010 (czwartek)
Dzisiaj się wysypiamy. Czas najwyższy po takim maratoniku, który sobie urządziliśmy.
Tylko, że to wysypianie się w moim przypadku jest trudne... jest siódma rano, a ja już nie śpię, ale
to chyba wynik tego, że poszłam spać przed 22. Dzisiaj przed nami noc w autobusie, więc jednak
przydałoby się wyspać. Paweł oczywiście śpi w najlepsze. Kiedy w końcu udaje się nam wstać,
idziemy o 10 na śniadanie. Czas na kolejny omlet jajeczny z pomidorami, a Paweł serwuje sobie
naleśnika z bananami i nutellą. Ja zamawiam dodatkowo lassi z migdałami, które okazuje się być
wyborne. Podczas porannego pakowania Paweł odkrywa dziurę w swoim plecaku, którą zrobił
wyłażący stelaż. Postanawia więc po śniadaniu udać się na poszukiwania krawca, który szybko
zszyłby rozdarcie. Po pół godzinie wraca bardzo zadowolony, bo znalazł krawca, który za „co
łaska” zszył rozdarcie w plecaku.
Po śniadaniu dogrywamy targu rikszy, która nas zawiezie wieczorem do Hospet. Rikszarz
mówi, że zapamiętamy go bo nazywa się Dollar, na co Paweł śmiejąc się mówi, że w takim razie on
to Euro. Owa uwaga rozbawia kilka obecnych tu osób.
Zostawiamy nasze plecaki w restauracji na dachu New Gopi, odbierzemy je wieczorem i
idziemy jeszcze wędrować po tym jakże gościnnym Hampi. Po raz kolejny podążamy do świątyni
Virupakszy. Chcę spotkać się po raz kolejny z Lakszmi – świątynnym słoniem, aby swoją trąbą
pobłogosławił mnie, tak jak to robi Hindusom. Przed świątynią kupujemy całą kiść bananów jako
dar dla słonia. Tutaj też spotykamy gwarny orszak zmierzający do świątyni. Pochód kobiet i
mężczyzn, z których ci ostatni grają bardzo głośną muzykę. Również wchodzą na teren świątyni i
kierują się do tzw. źródła życia, z którego kobiety czerpią świętą wodę. Podobno co się nią pokropi,
to się mnoży. Potem niestety napada na nas cała wycieczka młodych Hindusów, którzy zaczynają
niekończącą się sesje fotograficzną z nami. W różnych konfiguracjach – ja i jeden Hindus, ja i
dwóch Hindusów, ja i zdjęcie zbiorowe.... kilka jeszcze innych zmienionych ustawień i można tak
spędzić czas do wieczora, bo grupa liczyła ze trzydziestu gości. Czas wiać... Co chwile spotykamy
spore hinduskie rodziny, które z chęcią chcą pozować do zdjęć. A jak Paweł fotografuje jedna
rodzinę, to następna czeka już w kolejce. Każdy lubi tutaj zdjęcia. I fantastyczna sprawa nic za to
nie chcą, tylko aby im pokazać na monitorku aparatu jak wyszli. Bardzo się cieszą. My też w sumie,
bo tak jak w Indiach, to jeszcze nigdy nie mieliśmy możliwości fotografowania bez żadnych
problemów, a wręcz jesteśmy nagabywani, aby ich fotografować. Zdjęcia będą piękne, bo na
dodatek całe rodziny są odświętnie ubrane – głównie kobiety w różnokolorowych sari.
Słonia niestety nie ma, bo zabrali go na odpoczynek... co za szkoda. Nie odpuszczę,
wyjeżdżamy wieczorem, więc po południu mogę zrobić jeszcze jedno podejście, aby odwiedzić
słonia. W samym środku placu świątynnego spotykamy pielgrzymkę – znowu głównie kobiet. Dwie
młode dziewczyny pokutnie kładą się na posadzce i odmierzają długość swoim ciałem. Kładą się i
wyciągają ręce, w tym miejscu inna dziewczyna odznacza punkt, po czym tamta wstaje i kładzie się
ponownie od tego zaznaczonego miejsca. W ten sposób obchodzą dookoła całą świątynię. Posadzka
przed nimi jest polewana przez jednego z mężczyzn. Nie wiem w jakim celu.
Mieszkańcy Indii pielgrzymują tutaj do złotego obrazu. Na tyłach świątyni znajduje się
pomieszczenie, gdzie przez lufcik wpada odwrócony obraz największej gopury, która prowadzi na
teren całej świątyni.

Czas w końcu na zakończenie pobytu w Hampi odwiedzić kilka sklepików z regionalnymi
pamiątkami. Wcześniej upatrzyłam już sobie kolorową makatkę ze słoniem, oraz skórzane torebki.
Tylko czemu są z wielbłądziej skóry, skoro tu wielbłądów nie ma? W rozmowie ze sprzedawcą owa
tajemnica szybko się wyjaśnia. Okazuje się, że właściciel sklepiku jest z północy Indii i stamtąd
sprowadza swój towar. Targujemy się ostatecznie dobijając ceny i zadowoleni z zakupami możemy
wracać na dach restauracji, gdzie czas na zrobienie kilku fajnych zdjęć Hampi z dachowej
perspektywy oraz napisanie relacji na naszego bloga. Potem czas na kawiarenkę internetową, aby
wrzucić wpis na stronę.
I wracamy do Virupakszy. Może tym razem szczęście mi dopisze i słoń w końcu będzie.
Strażnik już nas wpuszcza, bo poznaje, że wchodzimy tu po raz kolejny. Niestety słonia dalej nie
ma. No cóż do odjazdu jeszcze parę godn. Przyjdziemy tu po obiedzie. Kolejny indyjski posiłek
zamierzamy zjeść w New Shanti, gdzie przedwczoraj jedliśmy doskonała pizzę. Dzisiaj nasze
żołądki są w 100% zdrowe, więc możemy zabrać się za jedzenie typowo tutejsze. Wybieramy te o
ciekawych nazwach – aloo palak, który okazuje się być wyśmienitą potrawą składającą się z
ziemniaków w sosie szpinakowym i niezliczonej ilości przypraw. Drugą potrawa jest gobi masala –
czyli nic innego jak kalafior w czerwonym bardzo smacznym sosie. Do tego oczywiście chlebki
ciapati. Kiedy zaczynamy konsumować, w restauracji pojawia się znienacka nieproszony gość. A
jest nim langur. Owa małpa bardzo sprawie z pobliskiego dachu jednym skokiem znalazła się na
ladzie u wejścia restauracji. Jej ponad metrowej długości ogon robi wrażenie. Małpa widać za
bardzo się nie boi, tylko łypie oczyma, jakby szukając czyja potrawa stanie się jej własnością.
Obsługa go przegania, ale jeszcze ze dwa razy langur pojawia się w restauracji, aż w końcu daje za
wygraną.
Wracamy do Virupakszy... słoń stoi w swoim świątynnym boksie. No to w takim razie tam
nakarmimy go bananami. Swoją bardzo giętką i niesamowicie sprawną trąbą zabiera banany i
wrzuca do swojej paszczy. Potem daję mu monetę. Skubany wie, że jak dostaje pieniądz, to ma
oddać go właścicielowi, a następnie swoja trąbą delikatnie pacnąć po głowie, tego, który dal
monetę. Dziw bierze, że taka moneta nie wpadnie mu do trąby, albo co. Jestem wniebowzięta, bo
słoń pacnął mnie po głowie. Pawła zresztą też. Robimy sobie przy okazji zdjęcia ze słoniem, który
nas błogosławi. Ciekawe, że błogosławieństwo daje tylko za pieniądze, jak da mu się banany to
wcale nie błogosławi. Nieźle został wyszkolony.
Zadowoleni udajemy się na spacer uliczkami Hampi. Przed świątynią właśnie dekorują
kwiatami nowiutki traktor. Oczywiście trwają wokół niego modły, zapewne po to aby służył im jak
najdłużej. Nawet malują go w jakieś tajemnicze wzory. Zapewne też mają swoje ważne znaczenie
np. odpędzania złych bóstw, które mogłyby się przyczynić to popsucia tak cennego sprzętu. Na
placu świątynnym trwa ustawianie namiotu i dwóch krzeseł przypominających trony. Podobno jutro
będzie tu duży ślub. Szkoda, że akurat nas już wtedy tu nie będzie. Trafiamy w okolice naszej
obiadowej restauracji, w pobliżu której grasuje znowu langur. Musi być znany mieszkańcom, bo
wołają go po imieniu – Margo. Nie boi się ludzi, a wręcz do nich podchodzi. Jeden z Hindusów leje
mu nawet do kubka czaj, a ten to wypija. Ktoś inny wola go, a małpa wsiada na motor i przygląda
się swojemu odbiciu w lusterku.
Po drodze karmimy krowę, starym chlebem, który jedliśmy na Goa, ale nam trochę już
spleśniał. Krowa zachłannie połyka te kilka kromek i nawet gdy już nic nie mamy nie chce się od
nas odczepić.
Czas wracać na dach restauracji, gdzie czekamy do 21 na zamówioną rikszę, która zawiezie
nas do Hospet na nocny autobus do Bangalore. Punktualnie Dollar zabiera nas do Hospet.
Wyjeżdżamy przez bramę Hampi i znikamy w ciemnościach kamienistej okolicy. Z okolicznych
pól dochodzą nas teraz dźwięki wydawane przez ptaki, żaby, szarańczę (?) i inne owady, których tu
jest cale mnóstwo. Teraz, nocą głośno jest w okolicy od zwierząt. Nasz rikszarz przemierza ową
ciemność ze stoickim spokojem, choć niewiele widzi na drodze, bo nie ma świateł. Jedzie na
migających światłach mijania... Jazda z takimi światłami i to po ciemku nie może skończyć się
czymś dobrym. W końcu w niedużej wsi dochodzi do stłuczki. Nasza riksza zderza się z dość
wypasionym jeepem. Słychać głośny łomot uderzenia metalowej karoserii, ale na szczęście riksza
się nie wywraca. Dochodzi do mega awantury, bo rikszy nic się nie dzieje, za to gorzej z jeepem,
który ma urwane lusterko i podrapany bok. Riksza jest niezniszczalna. Szybko robi się
zbiegowisko. Co chwilę, ktoś zagląda do rikszy przyglądając się nam - obcokrajowcom. Mamy

pewne obawy, że za chwilę zostaniemy obarczeni kosztami. Jednak tu dzieją się niesamowite
rzeczy, bo Hindusi wyciągają kierowcę naszej rikszy, a za niego wsiada ktoś inny, który mówi, że
nie mamy się niczym martwić zawiezie nas na nasz autobus. Normalnie niesamowite!!! byłam
pełna obaw co się stanie, ale takiego obrotu sprawy w ogóle nie przewidziałam. Ruszyliśmy do
Hospet z nowym kierowca, ale niestety nie wiem co zrobili z tym, który spowodował wypadek.
Mam nadzieję, że nic złego, ale kurs nocą wyjdzie mu bokiem, bo zapewne nie zarobi na nas na
szkody, które poczynił.
Dojeżdżamy do Hospet. Rikszarz podrzuca nas pod agencję, z której kupiliśmy bilety do
Bangalore. Przez kwadrans czekamy w owej agencji, po czym wołają nas, że autobus podjechał i
możemy wsiadać. Bagaże okartkowane trafiają do luków bagażowych, a my zabieramy tylko cenne
rzeczy do środka. Jesteśmy zdziwieni wnętrzem autobusu. Takim jeszcze nie jechaliśmy. Pod
sufitem znajdują się łóżka. Po jednej stronie są podwójne – jedno takie zajmujemy z Pawłem – a po
drugiej pojedyncze. Pod nimi z kolei są półsiedzenia – półleżanki. Po pół godzinie autobus jest
pełny. Zajmujemy naszą kwaterkę i odcinamy się zasłonką od reszty autobusu. Wyjeżdżamy o
22:40 z 10-minutowym opóźnieniem. Po paru minutach wiem, że wybór autobusu i to sypialnego, a
nie pociągu, był najgorszym z możliwych. To będzie bardzo ciężka noc. Niestety drogi indyjskie są
jakie są, ale do tego dochodzi jeszcze szaleńcza jazda kierowców, mijająca pojazdy z naprzeciwka
w ostatniej chwili. Na tym podwójnym łóżku czujemy się z Pawłem jak dwa worki kartofli
przerzucane z jednej strony na drugą. O wielkim spaniu mowy nie ma, bo się po prostu nie da. Co
chwilę muszę łapać się metalowych żerdzi, bo inaczej wpadam na Pawła. Jest tu gorąco i duszno.
Ponadto przyklejam się do tego łóżka wykonanego ze skaju. Chwila bezruchu i mam wrażenie, że
palą mi się pięty. Tak sobie myślę, że ci co wybrali półleżanki mają się lepiej, bo nie turlają się od
krawędzi do krawędzi. Praktycznie nie ma sekundy aby w mój mózg nie wwiercał się ostry i długi
dźwięk klaksonu naszego czy też innego pojazdu. Umrę tu. Jakby tego było mało, to co chwilę
przejeżdżamy po gigantycznych progach zwalniających. Nasz kierowca nie zawsze zwalnia do
minimalnej prędkości, toteż czasami wpadamy na nie z impetem. Autobusem rzuca, a w
konsekwencji i nami. Toteż co chwile tracę przyczepność mojego ciała do leżanki, a wręcz jestem
w powietrzu, osiągając prawie stan nieważkości. Tych progów jest w pierony i chyba nie
wytrzymam tego. Szaleńcza jazda trwa wieki. Modlę się o jak najszybsze dotarcie do celu. Moje
modły chyba zostały w końcu spełnione. Pojawiają się duże przedmieścia, które mogą wskazywać
tylko an to, że zbliżamy się do Bangalore.
09.07.2010 (piątek)
Do Bangalore docieramy o 5:15. Cud!!! Godzinę przed czasem! No ale po takiej szaleńczej
jeździe to nie ma się w sumie co dziwić. Jak dobrze opuścić ten przybytek. I jedno wiem na pewno
– nikt mnie nie namówi już więcej do nocnego autobusu w Indiach.
W Bangalore mieści się znaczna część indyjskiego przemysłu nowych technologii (indyjska
Krzemowa Dolina), wiele firm międzynarodowym umiejscowiła tu swoje oddziały. Miasto jest
bardzo nowoczesne, kosmopolityczne, drogie i dość sterylne. Nie ma tu żadnych spektakularnych
atrakcji, ale warto obejrzeć kilka ciekawych budynków (zwłaszcza rządowych), kilka świątyń oraz
kilka efektownych parków. Mówi się, że Bangalur jest miastem pubów, ze względu na ich olbrzymi
wybór.
Niewyspani, ale za to uradowani wysiadamy i tu czeka nas niespodzianka. Autobus nie
zatrzymuje się na dworcu, tylko przy jakiejś drodze, jednej z miliona w Bangalore. Autobus jest
prywatnej kompanii i dlatego nie zatrzymuje się na dworcu. Przy busie od razu pojawiają się
rikszarze, którzy za koszmarne pieniądze chcą nas zawieźć na dworzec. Niestety nie wiemy jak
daleko jest do dworca i ile to w takim razie powinno kosztować. Hindusi są tu nieustępliwi i w
końcu chcąc nie chcąc zgadzamy się na zawiezienie za 40 rupii. Trafia nas bo jedziemy raptem 5
minut. Ale na szczęście po 10 minutach od wylądowania na gwarnym dworcu, gdzie tumult
przeplata się ze skrzeczeniem wszędobylskich wron, siedzimy w autobusie do Mysore.
O 6 rano odjeżdżamy zwykłym, rozklekotanym autobusem. Na początku jeszcze
przyglądam się ulicom Bangalore, które według opisów z przewodników jest najczystszym miastem
Indii. Ten, kto to pisał musiał być na niezłym haju, bo wręcz przeciwnie, to miasto wygląda niczym
śmietnik. Kiedy mijamy małe uliczki, te wyglądają jak wysypiska śmieci. Tak jakby wszystko z

głównej ulicy wpychano w boczne. Koszmar. A pomiędzy tymi śmieciami grzebią okropnie
wyglądający ludzie – przypominający stwory z epoki kamienia łupanego. Makabryczne jest to
miasto. Gdzie jest to centrum informatyczne, które mieści się w Bangalore. O tym mieście na
świecie mówi się jako indyjskiej dolinie krzemowej.
Niewyspani nocna jazdą, teraz przysypiamy, a ze zmęczenia nie czujemy nawet licznych
wybojów. Droga nam się tym razem nie dłuży, bo po prostu budzimy się w Mysore. O 9:20
jesteśmy na miejscu.
Zaraz, gdy opuszczamy autobus, zaczepia nas Hindus, który proponuje, że zawiezie nas do
hotelu. Możemy sobie wybrać, jak się nie spodoba to zawiezie nas do kolejnego. Jeszcze się na
dobre nie obudziliśmy, a tu zostajemy zasypani propozycjami. Hindus przekonuje nas o swoich
dobrych zamiarach. Na dowód pokazuje nam swój notatnik, gdzie turyści piszą o nim w swoim
języku. Kiedy dowiaduje się, że jesteśmy z Polski, pokazuje wpis Polki, która dobrze o nim pisze.
No dobra z taką rekomendacją możemy zaryzykować.
No to ruszamy. Pierwszy hotel okazuje się być dość obskurny więc każemy jechać dalej.
Rikszarz wiezie nas do hotelu Chandra. Paweł idzie na zwiad. Po czym po chwili wyskakuje z
hotelu i mówi, że zostajemy tutaj. Okazuje się, że znalazł nalepkę biura Bartka Gosztyły –
Supertrampa, a w tym wypadku to tym bardziej powinniśmy tutaj się zatrzymać. Rikszarz bardzo
się cieszy na wiadomość o Supertrampie, bo mówi, że ten wpis w jego notatniku to pilotka Natasza,
która korzysta z jego usług przy każdej grupie z Polski.
Od razu namawia nas na skorzystanie z jego oferty objazdu rikszą po mieście. Jest gotowy
wyruszyć z nami o 12:00, a na jutro proponuje zorganizowanie busa do Ooty przez dwa parki.
Zgadzamy się, bo to w sumie dobra opcja. Mam nadzieję, że mimo zmęczenia damy radę zwiedzić
dzisiaj miasto.
Trafiamy do pokoju. Całkiem fajny i można zamówić śniadanie do pokoju. I łazienka tez
niczego sobie, mogę cały autobusowy brud zmyć cudnie pachnącym ziołowym mydełkiem.
Koniecznie muszę się w takie zaopatrzyć. Nigdy do tej pory tak pachnącego mydła nie widziałam.
Padamy na dwie godziny, zamawiając śniadanie, czyli nieśmiertelne omlety. Ile to ja jajek zjem w
ciągu tego jednego miesiąca? W tv leci dość stary i niskiej produkcji film z Shah Rukh Khanem.
Wśród żyznych pól i zalesionych wzgórz leży dawna stolica Wodejarów, zarządzających
południową Karnataką w imieniu królów Widźajangaru. Wodejarowie rządzili niemal
nieprzerwanie od 1399 roku do uzyskania niepodległości przez Indie. Współczesny Msore to dzieło
Tipu Sułtana, który w 1793 roku zrównał z ziemią stare miasto i wybudował całkiem nowe. Majsur
jest obecnie ważnym ośrodkiem kultury z największym uniwersytetem w Karnatace.
O 12 schodzimy na recepcję, gdzie czeka na nas rikszarz. No to czas na objazd Mysore.
Odwiedzając południe Indii trzeba chociaż na jeden dzień wstąpić do Majsuru chociażby dlatego
żeby zobaczyć olśniewające pałace i wille wzniesione za panowania dynastii Wadijarów.
Kraina Majsur był starożytnym południowo - indyjskim królestwem. Jak głosi legenda, jego
stolica, również zwana Majsurem, została zbudowana w miejscu, w którym bogini Ćamunda
uśmierciła po zażartej walce demona. Przedstawia się ją jako boginię o wielu ramionach z
zawieszonym na szyi naszyjnikiem z trupich czaszek. Podobno jest wykonany z litego srebra.
Napisałam podobno ponieważ nie dało nam się z nią spotkać "oko w oko" chociaż znajduje się w
Świątyni na wzgórzu Ćamundi, wznoszącym się około 1000 metrów nad miastem. Na cześć bogini,
każdej jesieni (zapowiedz końca monsunów) odbywa się festiwal Dasehra. W Majsurze jest
obchodzony ze szczególną pompą. Uroczystości święta Dasehra rozpoczynają się wielką procesją
do świątyni Ćamundy. Tam kapłani namaszczają księcia Majsuru tajemnymi olejkami i zaczyna
wstępować w niego duch bóstwa. Przez dziesięć kolejnych dni Maharadża nie myje się i nie goli.
Ponieważ był bóstwem, żaden człowiek nie śmie dotknąć jego osoby; ponieważ jest księciem, nie
może osobiście wykonywać tak przyziemnych czynności jak mycie. Podczas uroczystości
festiwalowych, kiedy Książę idzie trzymając się za ręce ze swoim diwanem, ich dłonie oddziela
arkusz wyklepanego złota, tak aby żaden kontakt z ludzką istotą nie mógł skalać kruchej boskości
księcia. W wigilię dziesiątego dnia, kiedy uchodzi zeń boskość, Maharadża jest myty i golony przez
kapłanów. Pływa po jeziorze swoja reprezentacyjną tratwą, a kapłani obwieszczają śpiewem, że
Książę po raz kolejny stał się człowiekiem. I tak jest już od 1610 roku, kiedy to najznakomitszy ród
Majsuru Wadijarów nadał kultowi Ćamundy taką rangę. Sam mit o Ćamundze jest piękny. Demon
zwany Mahisa zamieszkiwał kiedyś wnoszące się nad Majsurem wzgórze i psocił bogom i ludziom.

Nieustannie nękani bogowie postanowili wezwać mściwą boginię Durgę. Bogini toczyła ciężką
dziewięciodniową walkę (stąd święto trwa 10 dni). Jej przeciwnik był wyjątkowo przebiegły to
zmieniał się w wodnego bawołu to w lwa to znowu w człowieka. Ale waleczna bogini uzbrojona w
sztylet, płonącą strzałę, dysk, kołczan, łuk, topór i trójząb uśmierciła demona. W drodze do świątyni
Ćamundy stoi posąg olbrzymiego byka Nadina wykuty z czarnego bazaltu w 1659 roku, mierzący 5
metrów wysokości więc nie sposób go nie zauważyć.
Zatrzymujemy się na szklankę soku z trzciny cukrowej z odrobiną limonki i imbiru.
Wszystkie te trzy składniki przechodzą jednocześnie przez magiel i tworzą jeden napój. Jest jeszcze
lepszy z dodatkiem limonki i imbiru niż czysty!
Królestwo Majsuru utrzymywało bardzo długo swoją niezależność od angielskich
kolonialistów. Za czasów Krisznaradży, najbardziej światłego władcy Majsuru powstała Klinika
Świadomego Macierzyństwa, założył Uniwersytet, a nawet pierwszą w Indiach elektrownię wodną.
Ale wszystkie te starania i tak zostały skrytykowane przez kolonialistów. Majsur idealnie pasuje do
opisu miasta Mau z powieści "Droga do Indii", na której wychowało się kilka pokoleń Anglików,
utwierdzając się w przekonaniu, że bez tych "koniecznych szczepień, szkolnictwa, narzucania
nowych wartości" stara kultura indyjska by zginęła.
W Majsurze warto jeszcze zobaczyć Pawilon dla Europejczyków (dla gości jedzących
mięso). Krisznaradża chociaż był ortodoksyjnym hinduistą był pełen podziwu dla kultury
zachodniej, często gościł na swoim dworze cudzoziemców. Wprawdzie przepisy religijne
zabraniały mu wspólnych posiłków i tańców z gośćmi, ale podobno nie stronił od takich
przyjemności. Kiedy 1939 roku zdecydował się wyruszyć w świat. Zabrał ze sobą pięćdziesiąt sztuk
bagażu, muzyków, śpiewaków, kucharzy, służących itp. Wynajął całe piętro w ekskluzywnym
hotelu w Londynie, w którym część pokoi przerobiono to na świątynie dla Maharadży, to na
kuchnię, gdzie przyrządzano nieskażone potrawy, to łaźnie. Podobno był najbardziej otwartym na
świat księciem w Indiach. Aż strach pomyśleć co zabraliby w podróż inni książęta.
Majsur to również potentat w produkcji jedwabiu i olejku z drzewa sandałowego. Toteż
zostajemy zawiezieni do sklepu z jedwabiem. A w nim setki, jak nie tysiące szali. Nie chcemy nic
kupić, tym bardziej, że ceny niektórych szali dochodzą do 100zł i więcej, jak się potem w Polsce
okaże, to jest bardzo niska cena. U nas takie szale zaczynają się od 300-400zł. Jednak dowiadujemy
się wielu cennych informacji na temat tzw. paszminy, czyli materiału, z którego robi się najlepsze
szale. Jest to nic innego jak wełna himalajskich lam. Im więcej paszminy w szalu, tym jest droższy,
ale za to lepiej grzeje. Szale, które można kupić w Polsce za 20 zł z metką paszmina – nawet obok
paszminy nie leżały.
Wracamy do rikszy i jedziemy do pałacu Maharadży. Tutaj musimy cały sprzęt foto oddać
do depozytu. Nie wolno robić tutaj żadnych zdjęć. Ogrom i przepych sal pałacu robią wrażenie.
Nigdy wcześniej nie byłam w podobnych wnętrzach. Ów maharadża naprawdę mieszkał kiedyś
luksusowo. Tutaj słowo pałac ma swoje odniesienie w rzeczywistości. Największy pałac Ambra
Vilas został zbudowany przez Kriszanaradżę IV. Wynajął angielskiego architekta Henry Irwing'a,
który dał upust swojej fantazji i zaprojektował kolosalny, trzykondygnacyjny budynek zwieńczony
wieżą z pozłacaną kopułą. Nie brakuje tu ani ostrołukowych arkad, ani witrażowych sklepień, ani
cebulowych kopuł. Ambra Vilas stanowi połączenie mugolskiego, hinduskiego i europejskiego
stylu. Budowa Ambra Vilas trwała piętnaście lat. Podczas trwania budowy wszyscy poddani
Maharadży mogli swobodnie przechadzać się po pałacowych komnatach i cieszyć oczy królewskim
przepychem. Pobożność Krisznaradży sprawiała, że nawet po ukończeniu budowy pałacu święte
krowy nadal mogły beztrosko wałęsać się po komnatach królewskich. Dzisiaj pałac jest bardziej
strzeżony, a nas obowiązują bilety i nawet nie można wewnątrz pałacu robić zdjęć. A jest na co
patrzeć. W tzw. Sali Tronowej znajduje się tron Maharadży - zwany Tronem Lwa, ponieważ został
przywieziony z pałacu Sułtana Tipu największego wroga Anglików. Tron wykonany jest z drzewa
figowego i ozdobiony złotymi listkami i statuetkami. Nad tronem znajduje się złoty parasol, na
którym złoty napis głosi, że władca: "wzbudza strach całego świata". W pomieszczeniu zwanym
Pawim Westybulem znajduje się mozaika podłogowa, ułożona we wzór wschodniego kobierca,
całość oświetla światło wpadające przez witraże stanowiące sklepienie. Nigdzie też nie znajdziemy
takiej kolekcji klejnotów np. mitologiczny paw cały ze złota i inkrustowany rubinami któremu z
dzioba zwisa ogromnej wielkości szmaragd. Według starych indyjskich wierzeń człowiek, na
którego padł cień tego ptaka, miał zostać królem. W niebiesko-żółtej sali Krisznaradża wystawiał

często musicale, którym za rozpiętych między kolumnami zasłon przysłuchiwały się kobiety z jego
dworu.
Po drodze wpadamy jeszcze na chwilę do katedry Filomeny, gdzie tłumnie gromadzą się
dzieci ze szkoły. Właśnie skończyły się lekcje w przykościelnej szkole i dzieci tłoczą się w
rikszach. Ilu uczniów może pomieścić riksza to ewenement. Aby jeszcze więcej osób weszło, to
plecaki wiesza się na zewnątrz rikszy i podczas jazdy sobie wesoło dyndają.
Riksza mija jeszcze biało-zielony meczet. Po czym wjeżdżamy do starego Mysore, w
którym mieszczą się małe zakłady wyrabiające wszystko co możliwe. Trafiamy do wytworni
kadzidełek, gdzie dowiadujemy się, że jedna kobieta może zrobić dziennie 6 tysięcy kadzidełek. Na
patyczkach roluje masę, która potem obtacza się w siarce i macza w wonnych olejkach, które
nadają zapach. Tutaj kupuję sobie lotosowy olejek. Jest równie tłusty jak ten kupiony 7 lat temu w
Egipcie. Olejki z Egiptu mam do tej pory i widać, ze zrobione są z naturalnych składników, bo
mimo upływu lat ich intensywność nie znika.
Z kin wychodzą tłumy, podobno na ekrany wszedł jakiś długo oczekiwany hit. Hindusi
tłoczą się przy okolicznych przenośnych stoiskach z jedzeniem, które są głównym miejscem
stołowania całych rzesz mieszkańców kraju. Są to tak tanie posiłki, że każdego stać na nie
codziennie.
Od rikszarza dowiadujemy się pewnej ciekawostki o drzewie sandałowym. Jest ono
podobno chronione w Indiach. Ścięcie drzewa grozi grzywną 2,5 tysiąca rupii i... trzema latami
więzienia. A ja chciałam figurkę z tego drzewa...
Wracamy pod hotel i żegnamy się z rikszarzem do jutra. Po czym ruszamy do restauracji na
placu Gandiego. Jest tu nawet jego złoty posąg. Jeśli jest to rzeczywista postać tego sławnego
Hindusa, to z wyglądu musiał być bardzo mizerny i chudy. Na obiad zamawiamy hinduskie chicken
shaki kormę oraz aloo palak. Ten aloo palak jest całkiem inny niż w Hampi. Kiedy jemy na
zewnątrz trwa właśnie urwanie chmury. Oczywiście kiedy kończymy, po ulewie nie ma śladu,
jedynie liczne kałuże. Musimy między nimi manewrować. W Indiach niestety chodniki prawie nie
istnieją, a jak są to i tak trudno nimi przejść bo są zastawione stoiskami i motorkami. Suma
summarum pieszy musi korzystać z pobocza ulicy, co może grozić potrąceniem przez szalonego
kierowcę.
Dzisiaj piątek, a że w Mysore dużo jest muzułmanów, toteż widać, jak świętują swój
najważniejszy dzień tygodnia. Muezini wzywają wiernych na modlitwę do meczetów. Co chwilę
ktoś nas zaczepia. Gdy pytamy jednego gościa o drogę, ten przyczepia się do ans na całego. I
prowadzi nas na duży targ, ale idziemy i idziemy a targu nie ma i nie ma. Wkurzamy się i dajemy
nogę.
O zmroku udajemy się na tutejszy bazar Devaraja. Tutaj jest dopiero kolorowo. Warzywa i
owoce piętrzą się w regularnie i misternie ułożonych kopczykach. Można tu zobaczyć stoiska z
niezliczoną ilością gatunków bananów. Są też całe stosy kokosów, cebuli, pomidorów, imbiru,
mango, kwiatów do hinduistycznych świątyń. Co chwilę słychać pokrzykiwania sprzedawców.
Zapewne zachwalają swój towar. Na wielu stoiskach piętrzą się kolorowe kopczyki wszelkich
barwników. Wyglądają przepięknie. A pomiędzy tymi stoiskami leniwie przechadzają się krowy,
które liczą na to że zwędzą coś ze stoiska, albo, że jakiś sprzedawca rzuci im podpsute owoce czy
warzywa. Zresztą krowy ciągną do wszystkich kupek śmieci na ulicy. W mieście lepiej mieć krowę
niż psa. Krowę wypuszcza się na ulice i musi się sama martwić, co znajdzie do jedzenia. Ludzie
mają z krowy pożytek, bo daje mleko. Nie wiem jakiej jakości, jeśli nażre się kartonów ze
śmietnika.
Krowy w Indiach można spotkać wszędzie. Wśród 330 milionów bóstw, świętych zwierząt,
roślin i kamieni, krowy zajmują poczesne miejsce. Ich kult zaczął się około 3 tys. lat temu. Do
najwyższego panteonu hinduskich bóstw krowa jednak nie weszła. Nie było w Indiach bogini o
postaci krowy, nie miała ona też specjalnie ku jej czci wznoszonych świątyń. Jest po prostu święta.
Jej imię brzmi tutaj „Surabhi” – matka wszystkich królów, ta, która daje życie. „Krowa jest
poematem miłosierdzia, jest to matka wielu istot ludzkich w Indiach” – głosił sam Mahatma
Gandhi. Krowa jest symbolem matczynego dobra, talizmanem szczęścia. Nawozem krowim
smaruje się tradycyjnie podłogi i ściany domów, aby je symbolicznie… oczyścić.
W mitologii hinduskiej krowa zyskała jeszcze jeden przydomek – ta, której człowiekowi nie
wolno zabijać, albowiem żyją w niej trzy tysiące bóstw. Krowa w życiu Hindusów ma znaczenie

szczególne. Jedna z legend o powstaniu ziemi związana jest z krową i choć - podobnie jak inne zawiera wiele chaosu, pokazuje niezwykłą wartość, jaką stanowi to zwierzę. Krowa jest
zwierzęciem, które żywi, szczególnie dzieci. Status normalnej krowy „żywicielki” zmienia się w
„świętą” wówczas, gdy przestaje ona rodzić cielęta i produkować mleko… czyli zostaje
„emerytką”.
Krowę prowadzi się na czele pochodów i przepędza jako pierwszą przez drzwi nowo
zbudowanego domu. Pyłowi zbieranemu z krowich kopyt przypisuje się właściwości lecznicze, a jej
sierść ma chronić przed chorobą i nieszczęściem.
Wszystko, co od krowy pochodzi, jest w pewien sposób święte, włączając w to jej produkty
przemiany materii. Hindusi wymieniają pięć produktów, jakie mają dzięki krowie: mleko, masło,
ser, mocz i kał. Wszystkie one posiadają w ich oczach rytualne właściwości oczyszczające. Obyczaj
uznaje napój sporządzony z mieszanki mleka, serwatki, wyklarowanego masła, łajna i moczu krowy
za niezwykle skuteczny dla oczyszczenia duszy i ciała.
Wysuszone na słońcu łajno używane jest jako materiał opałowy. Szokujący jest widok
kobiet z wielkimi koszami na głowach, zgarniających krowie ekskrementy. Później formuje się z
nich okrągłe placki i oblepia nimi ściany chat.
Formowanie placków jest codzienną czynnością kobiet, która zajmuje im około 40% czasu
pracy. Wykonują ją przy tym gołymi rękoma, bez obrzydzenia, z uśmiechem na twarzy. Placki, gdy
wyschną – same odpadają od ścian. Kopce solidnie wyklepanych i wyschniętych placków otaczają
wioski na całym subkontynencie. Widok chat i zapach tlącego się nawozu – to widok i zapach
prawdziwych, agrarnych Indii.
Gdyby krowy nie były święte i służyły za pożywienie, Indie byłyby zgubione, ponieważ ten
ubogi w lasy kraj z braku drewna nie mógłby zapewnić do przyrządzania potraw tak dużej ilości
materiału opałowego, jaką jest obecnie krowie łajno. Na południu Indii miesza się łajno krowie z
posiekaną słomą ryżową, a następnie wyrabia z niego cegły suszone na słońcu.
Krowa, z uwagi na swoją świętość, znajduje swoje miejsce w licznych ceremoniach i
rytuałach aby zapewnić swoim wyznawcom oczyszczenie z grzechów. Szczególną moc
oczyszczającą ma popiół z krowiego nawozu. Asceci nacierają nim swe nagie ciała. Krowimi
produktami smaruje się także oblicza i wizerunki bogów w czasie wielkich świąt. Bydlęta zaś
wieńczy się kwiatami i maluje się im rogi. Krowi ogon noszono nawet dawniej nad głową
monarchy jako symbol władzy i talizman odpędzający złe duchy. Umierający hinduscy wieśniacy,
jeśli tylko mają ku temu okazję, trzymają się krowiego ogona, by zapewnić sobie bezpieczną
przeprawę przez rzekę Wajtarani, dzielącą świat żywych od świata zmarłych.
Ponieważ krowa jest święta dla Hindusów z wszystkich czterech kast, spożywanie
wołowiny (krowy czy byka) byłoby tu widziane jak swoisty rodzaj kanibalizmu. Stary tekst
hinduski głosi, że „Ktokolwiek zabije krowę lub pozwoli innemu z ludzi to uczynić, niech gnije w
piekle przez tyle lat, ile włosów zwierzę to dokładnie posiadało...” W ten sposób zabicie krowy
stało się dla Hindusa zbrodnią nie do odpokutowania.
Krowa otoczona pobożną adoracją rozmnożyła się niczym szarańcza. Dziś niezliczona ilość
tych rogatych, wynędzniałych zwierząt włóczy się po jezdniach i chodnikach, po wiejskich
traktach, w rozpaczliwym poszukiwaniu strawy. Nigdzie się nie spieszą, znają swoją świętość. Łażą
więc po bazarach, wyskubując co smakowitsze kąski, wałęsają się bezkarnie pomiędzy straganami,
a gdy snując się leniwie staną na ulicy, ruch uliczny zatrzymuje się i nikt ich nie śmie odgonić.
Nikomu nie ustępują miejsca, nie bojąc się ani ludzi, ani samochodów. Zjadają wszystko co
napotkają na swej drodze – odpadki, szmaty, stare gazety. Zagłodzone prawie nie dają mleka.
Hodowane bawoły nie podlegają „święceniom”, i uważa się je za najpoczciwsze i
najnieszczęśliwsze zwierzaki indyjskie. Najpierw pracują w polu lub na drodze, kiedy krowy i byki
łażą sobie samopas przez nikogo nie niepokojone. Bawoły dają mleko. Całe mleko indyjskie
bowiem to mleko bawole, bo od krowy z trudem uzyskuje się litr dziennie. Bawoły kąpią się po
każdej pracy, kiedy tylko zobaczą wodę. A na koniec, ponieważ nie zostają „świętymi”, są zjadane
jak owce, kozy, wielbłądy, osły i konie. Czasami widuje się zaprzęgi z wołów (kastrowane buhaje).
Te, podobnie jak krowy, gdy już nie są przydatne do pracy, nie są zabijane ani zjadane.
Gdy krowa jest stara i niezdolna do roboty, nikt nie odważy się jej zabić. Jest puszczana
wolno. Zobaczymy ją przy drogach, na polach, na ulicach miast, na bazarach, placach i
skrzyżowaniach. Nie ma jej tylko w centrum wielkich metropolii, gdzie wydano nakaz usunięcia

świętych zwierząt, argumentując to obniżaniem prestiżu Indii w oczach przybyszów z innych
krajów. Wywiezione na prowincję stada pustoszą uprawy i dają mleko tym, których nie stać na
własne pola. Oto przyczynek krowy do sprawiedliwości społecznej.
Co szczęśliwsze zwierzęta trafiają do goramsala przytułków dla bezdomnych krów,
mających w Indiach tradycję sięgającą XII wieku. Dba się tam o nie jak o przyjaciół, obchodzi jak z
szacownymi emerytami. Goramsala utrzymują się ze sprzedaży suszonego łajna oraz datków osób
zamożnych i bogobojnych. Tylko wyjątkowo sprzedawana jest skóra padłych zwierząt. Mięso
rozdziobują sępy. I tyle byłoby w skrócie o świętych krowach...
Wracając z bazaru udaje mi się również kupić kilkanaście bransoletek, które noszą Hinduski
na rękach, często mając ich na sobie niezliczoną ilość. Za to fajnie pobrzekują. Są tanie jak barszcz.
12 sztuk kosztuje 25 rupii, czyli jakieś 1,8zł.
Do hotelu wracamy koło 20, myjemy się, dobijamy filmem w indyjskiej telewizji i padamy
totalnie zmęczeni....
10.07.2010 (sobota)
Pobudka 6:45, a po kwadransie dostajemy śniadanie do pokoju. O 7:30 schodzimy na
recepcję, gdzie w ciągu pół godziny pojawia się bus, który zabierze nas do Ooty. Najpierw jednak
objeżdżamy hotele, ale oprócz nas nie ma żadnych obcokrajowców. Owszem wsiada jeszcze 12
osób, ale są to sami Hindusi – dwie czteroosobowe rodzinki oraz grupka kumpli.
Pierwszy przystanek mamy tuz za miastem – gdzie zatrzymujemy się aby zobaczyć
Mandapę – świątynię hinduistyczną. Wokół niej panuje bardzo duży ruch uliczny. Droga ciągną
kolorowe ciężarówki, a przy drodze w najlepsze leża krowy. Podobno krowy lubią ulice, bo tam
gdzie sporo spalin, tam mało owadów, które im dokuczają. Ponadto część krów ma pomalowane dla
ozdoby rogi – są nawet malowane w barwach indyjskiej flagi!
Jedziemy, ale po pewnym czasie przystanek na posiłek, jeśli ktoś ma ochotę, oraz wszystkie
kobiety z rożnych wycieczkowych busów udają się do sklepu z jedwabiem. Hinduski prawie jak
oszalałe wybierają i kupują kolejne metry jedwabiu na swoje sari, które średnio kosztuje tutaj 2
tysiące rupii (około 150zł). Mnie te udaje się skusić an tęczowy szal i maseczkę z drzewa
sandałowego. Nie da się kupić figurki z tego drzewa to niech będzie chociaż maseczka.
Tutaj dokonujemy opłaty za przejazd droga przez dwa parki narodowe. Najpierw jedziemy
przez Bandipur. Utworzony 1974 roku o powierzchni 874 km2. Zajmuje górzysty obszar, silnie
rozczłonkowany dolinami rzek należących do dorzecza Kaweri. Szatę roślinną tworzy różnorodna
mozaika wilgotnych i suchych lasów monsunowych, zarośli bambusów i zbiorowisk trawiastych,
będących ostoją dla licznej fauny. Żyją tu m.in.: słonie indyjskie, jelenie - sambary, aksis i
barasinga, gaury, lamparty i małpy langury. Specjalną ochroną objęto ginące tygrysy bengalskie (w
parku około 50 osobników). Drugim parkiem jest Mudumala, gdzie mamy okazje zobaczyć
udomowione słonie, które dożywają tutaj swojej emerytury po występach w świątyniach. Niestety
nie jest nam dane zobaczyć dużo, bo kierowca, mimo ograniczenia prędkości bardzo szybko jedzie.
Udaje mi się zobaczyć spore stadka małp, saren, guźca, jakiegoś rudego zwierzaka, który szybko
przemknął przy drodze, zapewne przestraszony jazda samochodu.
Po przejeździe przez parki bus zaczyna z równiny wjeżdżać w góry, Przed nami roztaczają
się szczyty gór tonące we mgle. Hindusi w busie cały czas mają pootwierane okna. A my wspinamy
się coraz wyżej, gdzie robi się coraz chłodniej. Pęd powietrza przez te otwarte okna robi się coraz
bardziej nieznośny. Mimo że proszę aby zamknęli, to po 5 minutach mają znowu otwarte. Musimy
wdrapać się na 2240m n.p.m. Zaczynają się w okolicy pojawiać kolorowe domki wiosek
przylepionych do górskich zboczy. I znowu się zatrzymujemy. Tym razem możemy zobaczyć jak
parzy się różne herbaty i je podegustować. Oczywiście wszystkie parzone są z mlekiem. A smaków
cała masa, od masalowej (ziołowej) aż po czekoladową. Na koniec oczywiście wszyscy kupują
woreczki herbaty. My także.
Wjeżdżamy do Ooty mijając cmentarz z kolorowymi krzyżami. I w samym Ooty mamy
kolejny przystanek. Tym razem w parku rekreacji, gdzie zatrzymują się wszystkie busy i autokary.
Tutaj hinduscy wycieczkowicze mają swój raj – szaleją na rowerkach wodnych po jeziorku,
piknikują, toczą się w kuli zorbingu lub włażą do kuli, która jest pompowana i wrzucana z nimi do

basenu. Wtedy można turlać się po powierzchni basenu tak długo, aż starczy nam powietrza w
środku tej kuli. Po godzinie wszyscy wskakują do busów i po kolei odjeżdżają.
Wszyscy wracają z wycieczki, a my zostajemy wysadzeni przy jakimś hoteliku na
wygwizdowiu. Nie podoba nam się tam i idziemy szukać czegoś w centrum, blisko dworca
kolejowego. Trafiamy do Green Valley Lodge. Taka trochę spelunka, ale w pokoju jest telewizor.
Nie ma ciepłej wody w kranie. Trzeba ją zamówić i wieczorem ktoś nam ją przyniesie. Jest tu na
tyle chłodno, że mycie w zimnej wodzie nie wchodzi w rachubę. Zostawiamy rzeczy i idziemy na
pobliski dworzec kupić bilety na jutrzejszy pociąg. Na miejscu okazuje się, że niestety biletów na
nasz toytrain kolei zębatej - brak. Możemy być na liście oczekujących pod nr 31 i 32 hmmm... cóż
robić. Jutro z rana przyjdziemy i zobaczymy jak wygląda sytuacja. Na razie kupujemy tylko bilet z
Coimbatore do Kochinu na 24:10 z tzw. puli TATKAL, gdzie bilet jest droższy, ale przynajmniej
jest. Najpierw jednak wypisujemy specjalne zamówienie na blankiecie, gdzie trzeba umieścić
wszystkie dane o nas – immię i nazwisko, gdzie jedziemy, numer pociągu, nasz wiek (!), domowy
adres, po czym kartka taka trafia do sprzedawcy, a on dokonuje sprzedaży. W Indiach bilety można
zakupić na 60 dni przed. Na stacji stoi maszyna, gdzie można sprawdzić status rezerwacji.
Wpisujemy numer owej rezerwacji i rzeczywiście pokazuje nam, że jesteśmy 31 i 32 na liście
oczekujących.
Przy okienku znajduje się szereg nakazów i zakazów napisanych po angielsku, Są dość
śmieszne. Jedno z nich mówi, aby... nie zadawać głupich pytań. Ciekawe, które pytania są głupie.
Nie pozostaje nam nic innego, jak ruszyć na małe zwiedzanie Ooty. Robi się coraz
chłodniej. Jednak wysokość robi swoje. Miejscowi chodzą w czapkach lub nausznikach oraz w
szalikach, ale... jednocześnie w swoich „spódniczkach” i klapkach!!! Frajde mają dzieci, które
przyjeżdżają tu z rodzicami, bo mogą sobie kupić czapki i szaliki. Na nizinie, gdzie gorąco nie
pochodzą sobie w nich.
Ooty jest niezwykle popularną stacją górską wybudowaną w XIX wieku przez
wycieńczonych upałami Brytyjczyków. Położenie wysoko w górach sprawia, że panuje tu
przyjemnie chłodna temperatura latem oraz nieprzyjemnie chłodna zimą. Okoliczne góry są bujnie
porośnięte roślinnością, w tym także krzewami herbacianami, gwarantują nieprzeciętne widoki i
posiadają duży potencjał trekkingowy.
W miasteczku Paweł kupuje kolejne opakowanie herbaty, która ma być wysokiej jakości. Na
ulicach panuje duży ruch i znowu pomiędzy samochodami maszerują krowy. Spory tłok jest
zwłaszcza na Commercial Road, głównej ulicy Ooty. Na obiad idziemy do polecanej w Lonely
Planet knajpki – Kebab Corner. Zamawiamy muton afgani – baraninę, oraz chicken dupiaza. To co
przynoszą jest niestety dupiaza, w dosłownym tego słowa znaczeniu i totalnie zniechęca nas do
jedzenie indyjskich potraw. Tak piekielnie ostre, że wypala przełyk. Paweł stwierdza, że wszystko
smakuje tak samo, więc chyba przerzucimy się na dania chińskie. Po nieudanym obiedzie trafiamy
do kawiarenki internetowej, aby dodać na stronę nowy wpis. Wita nas kobieta, która opatulona jest
pledami po szyją, a na głowie ma wełnianą chustę, jakby nie wiem jak tu zimno było.
Następnie udajemy się na tutejszy market, gdzie czuję przyprawę, która totalnie zniechęca
mnie do jedzenia potrawy, kiedy się na nią natknę. Czuje ją właśnie więc próbuję ja zlokalizować.
Okazuje się być na stoisku z pękami zieleniny. Sprzedawca informuje mnie, że to świeże liście
curry! Okropieństwo. Jestem zdziwiona, bo do tej pory myślałam, że curry to mieszanina przypraw,
a tu się okazuje, że są to również listki.
Na targu oprócz działów warzywnych i owocowych, gdzie znowu wszystko poukładane jest
w kopce, znajduje się część mięsna. Na hakach wiszę kurczaki, kozy i barany obdarte i gotowe do
sprzedania. Można znaleźć tu również klatki z żywym inwentarzem i sobie coś wybrać na obiad.
Dalej zaczyna się targ z ubraniami i rzeczami domowego użytku, czyli głównie metalowe misy,
talerze, gary. Powoli zaczyna padać, a że już prawie 20 to i zrobiło się i nam chłodno. Na dodatek
zaczynam czuć gardło. Czyżby mnie jednak przewiało w busie? Wracamy do hoteliku, po drodze
kupując domowej roboty czekoladę. Rety jaka pyszna!!! Na tej wysokości można czekoladę
produkować i sprzedawać, bo tu jest chłodniej i się nie roztopi. A mają jej tu różne rodzaje – z
orzeszkami nerkowca, migdałami oraz innymi bakaliami, słodką, gorzką, białą, co kto chce. W
hoteliku zamawiam wiadro gorącej wody i dwie herbaty i aplikuje sobie gripex. Leżąc już w łóżku
przerzucam kanały telewizyjne, gdzie trafiam na program rozrywkowy „mam talent”. Jeden z

występujących naśladuje strusia. Bardzo komiczne, bo znosi nawet jajko. Trafiam również na
programy muzyczne, gdzie Hindusi startują w konkursach wokalnych. Z różnym skutkiem.
O 22 smacznie śpię....
11.07.2010 (niedziela)
Budzę się rano i... niestety ale mam katar i jakby tego było mało to jeszcze boli mnie gardło.
Wstaję po tabletki. Jest dopiero 7:30. Jeszcze można pospać. Budzę się kolejny raz o 9. Jeszcze boli
mnie ucho... teraz już wiem, ze na 100% mnie przewiało.
Zamawiamy śniadanie – tradycyjnie omlet. Na dworze przepiękna pogoda, choć nie da się
ukryć jest rześko. Pierwsze co robimy to po śniadaniu udajemy się na dworzec kolejowy sprawdzić
jak ma się sprawa naszych biletów z listy rezerwowej. Odpalamy maszynkę na dworcu i okazuje
się, że bilety przesunęły się z pozycji 31-32 na 26-27. Lipa. Paweł idzie do okienka pogadać ze
sprzedającym bilety. Okazuje się że możemy w sumie kupić bilety w pierwszej klasie. Są dużo
droższe (142rp) , ale dla nas i tak tanie, bo to około 10 zł. Druga klasa kosztuje ok. 40 rupii, czyli za
darmo. Jednak też jesteśmy na liście rezerwowej, ale pod numerami 2 i 3. Szkoda, że wczoraj nam
tego nie powiedziano to może już byśmy je mieli. Poradzono nam, aby potem któreś zwrócić, gdy
się okaże na jaką klasę się załapaliśmy. Wrócimy za parę godzin.
Bierzemy rikszę i jedziemy do ogrodu botanicznego. Po zwiedzeniu, wracamy piechota do
centrum. Mimo niedzieli ruch w pełni – wszystko otwarte, łącznie z bazarem. Idziemy znów na
dworzec. Nic się niestety nie zmieniło. Poczekamy w takim razie dalej. Wracamy do hoteliku po
plecaki i po niespełna godzinie jesteśmy ponownie na dworcu. Jest 13 do pociągu jeszcze sporo
czasu. O dziwo maszynka do sprawdzania dostępności pokazuje, że mamy miejsca w pierwszej
klasie, a w drugiej jesteśmy na liście pod numerami 14 i 15. Super. Oddajemy bilety do 2 klasy
opłata rezygnacyjna to 20Rp za bilet, a że oba bilety kosztują w sumie 46 rupii, więc oddają nam 6
rupii. Oczywiście musimy znowu wypełnić formularze rezygnacji. Ciekawe czy w takim razie jak
bilet kosztuje poniżej 20 rupii, to należy dopłacić za rezygnację. Że też Hindusi nie zakopią się od
ilości papierów to cud. Ciekawe jak to jest z tą topniejąca kolejką. Na podstawie czego ona maleje?
No nie wiem jak to do końca działa...
Jest 14:15 i deszczyk lekko pada. Paweł poszedł jeszcze do centrum. Ja niestety czuję się nie
bardzo. Dokucza mi głównie ucho, bo ni dosłyszę na nie. Paweł wraca zadowolony i możemy teraz
czekać na nasz pociąg. Przy okazji czytamy tabliczki ogłoszeniowe przytwierdzone do ścian
budynku informujące o zakazie zaśmiecania, nakazie ustawiania się w kolejki itp.
Pociąg w końcu się wtacza. Najpierw wszyscy z niego wysiedli, bo to końcowa stacja, po
czym zaczęto wpuszczać oczekujący tłum. Najpierw osoby z pierwszej klasy, a potem grupkami z
ustawionej kolejki udawali się podróżni do klasy drugiej. Oczywiście pod nadzorem służby
kolejowej z pałkami.
Pociąg jest osobliwy – niebiesko-żółty i przypomina taki trochę zabawkowy pociąg. Chyba
też dlatego ma swoją angielską nazwę Toy Train. Nasz przedział pierwszej klasy znajduje się na
końcu ostatniego wagonu, więc będziemy mieć dobry widok na tory. Wsiada się do każdego
przedziału prosto z peronu. Tak jak na starych filmach. Do przedziału w chodzi 8 osób.
A dlaczego tak nam zależało na jazdą właśnie tym pociągiem? Linia kolejowa Nilgiri
Mountain (ang. Nilgiri Mountain Railway – NMR) znajduje się w stanie Tamil Nadu w
południowych Indiach i łączy miejscowości Mettupalayam i Ooty. Trasa rozpoczyna się na
wysokości 326 m n.p.m. a kończy na wysokości 2203 m n.p.m.. Długość linii wynosi 48
kilometrów, na trasie znajduje się 16 tuneli i 208 zakrętów, a także liczne mosty. Jest to jedyna
działająca kolej zębata w Indiach. Budowa NMR była proponowana już w 1854, jednak ze względu
na problemy techniczne prace rozpoczęły się dopiero w 1891 i zostały zakończone w 1908. Pociągi
na trasie kursują w górę około 5 godzin, w dół przejazd trwa krócej bo około 3,5 godziny.
No to czas ruszyć w dół, co przeciągłym gwizdem oznajmia maszynista. Na końcu pociągu
znajduje się drugi pracownik pociągu, który kręcąc wajchami będzie spowalniał lub przyśpieszał
przejazd pociągu po zębatym torze. Jedną z pierwszych mijanych miejscowości jest Wellington,
gdzie znajduje się miejsce stacjonowania najstarszego regimentu armii indyjskiej. Mijamy również
Arawankad – gdzie niedaleko torów w dolinie znajduje się fabryka kordytu – prochu strzelniczego.

Po 14 kilometrach dojeżdżamy do Coonoor. I ciekawe, bo nie zatrzymujemy się na stacji tylko po
pochyłym torze mijamy ją. Ku naszemu zdziwieniu po przejechaniu z 300-400 metrów pociąg cofa
się wjeżdżając na inny tor i ląduje na stacji. Skąd takie cudo? Trasę te otwarto w 1908 roku, aż 9
lat po przejeździe pierwszego pociągu do Coonoor. Tyle czasu zajęły próby rozwiązania problemu,
jak ruszający z peronu pociąg miałby pokonać pochyłość toru, która zaczyna się tuż za stacją w
kierunku Ooty i wynosi 4%. ponieważ przedłużenie poziomego toru ze stacji w kierunku Ooty nie
było możliwe, postanowiono cofać pociąg z peronu, aby mógł się rozpędzić na możliwie
najdłuższym odcinku. Pomiędzy Ooty, a Coonoor pociąg ciągnie konwencjonalna lokomotywa.
Stąd też kiedy zjeżdża się z Ooty najpierw mija się stację, a potem na nią cofa.
Tutaj w Coonoor część pasażerów się wymienia. Do nas dosiada się grupka młodych
Hindusów, która spędza miło czas na niedzielnej wycieczce. Kiedy trwa przerwa na stacji,
dokonywana jest zmiana lokomotywy na parową, bo teraz będziemy jechać po torze zębatym, który
zaczyna się zaraz za miejscowością. Owa zębatka ciągnie się środkiem torów. Jak działa kolej
zębata? Znajdujące się za lokomotywą koło zębate napędzają dwa niskociśnieniowe cylindry
maszyny parowej – ono to wchodząc w grzebień zębatki toru, ciągnie pojazd na wzniesienia tak
strome, że zwykłe kola parowozu ślizgałyby się. I tak samo w dół, tyle że tym razem zapobiega
stoczeniu się całego składu. Co ciekawe kiedy pociąg jedzie w gorę, to lokomotywa go pcha od
dołu a nie ciągnie.
Czas ruszać w dalszą drogę. Bardzo malowniczą z pięknymi widokami na plantacje drzew,
eukaliptusów, z których wyciska się w Ooty olejek, są i pola herbaty. Lokomotywa zjeżdża mocno
pochylonych zboczy. Pracownik pociągu znajdujący się na tyłach ostatniego wagonu dzielnie kręci
kolejnymi wajchami, a chorągiewkami daje znaki maszyniście. Przez te kilka godzin nieźle się
napracuje.
Mijamy kolejne tunele. Wyjazd i wjazd do takiego tunelu jest nieźle okopcony. Ponadto jak
się wjeżdża do tunelu to dopiero taki pociąg łomocze. Grzmoty odbijają się od skalnych ścin tunelu.
Wpadamy też na mosty. Największy z nich to wiadukt Glendale. Wysoki na kilkadziesiąt metrów
wsparty na wielkich filarach zakręca i pociąg wpada do kolejnego tunelu. Dalej linia pokonuje serię
krętych przejazdów przez skalne półki i przekopy.
Kolejny dłuższy przystanek na naszej trasie. Można spokojnie wysiąść z pociągu i oglądać
panoramę pobliskich gór Nilgiri. Na tej stacji (Hillgrove) lokomotywa zaopatruje się w wodę.
Obsługa lokomotywy sprawdza ją dokładnie, wypuszcza ogromne ilości pary. A pasażerowie
biegają dookoła robiąc zdjęcia, bo można lokomotywie przyjrzeć się z bliska, a naprawdę robi
wrażenie swoimi gabarytami. Niezła gratka dla miłośników kolei.
Pokonujemy 1300 metrów różnicy wysokości i po 3,5 godzinach jazdy, pokonaniu 46
kilometrów docieramy do Metupalayam. Na stacji kłębią się tłumy. Kupujemy bilet na pociąg do
Coimbatore, skąd odchodzi nasz pociąg do Kochinu. Mamy trochę czasu. Siedzę więc na ławce
otępiała. Czuję się źle. Mierze temperaturę i mam 38 stopni, jakby tego było mało prawe ucho i
prawa strona gardła zajęte. Zażywam antybiotyk, bo chyba tylko to mi teraz pomoże.
Wsiadamy do pociągu, choć bilet mamy na inny, ale skoro ten jest pierwszy, a to ma być
tylko pół godziny jazdy. Okazuje się, że wsiadamy do Nilgiri Express, jednego z ciekawszych
pociągów na świecie. Jego trasa opisywana jest w wielu książkach o słynnych liniach kolejowych.
Jedzie do Madrasu. Siedzimy w przejściu wagonu i czekamy czy ktoś z obsługi się do nas
przyczepi, ale na szczęście nie i po 35 minutach wysiadamy w Coimbatore. Tu mamy dużo czasu
do północy. Jednak stacja jest czysta i są śmietniki. Jak to możliwe? Jest tez czysta restauracja,
która po 21:00 serwuje już tylko ciapaty i dosy z ziołami. Zamawiamy, bo jesteśmy głodni. Nie
wiem czy z tej choroby czy rzeczywiście potrawa nie jest taka ostra jak do tej pory, ale to mnie
może smak się również przytępił.
Po kolacji przenosimy się na ławkę. Od gorączki przysypiam, ale dzięki temu kolejne dwie
godziny do odjazdu pociągu mijają mi bardzo szybko. Ciekawe tylko czy pojawi się punktualnie
skoro jedzie aż z Bombaju. Ku mojej radości cały skład wtacza się na peron powoli, ale
punktualnie. Z radością zajmuję moje łóżko. Niech się dzieje co chce. Paweł znajduje gościa, który
wysiada jedną stację wczesnej i nas obudzi. Ja zapadam w sen jak kamień.

12.07.2010 (poniedziałek)
Chwilę po 4:15 zostajemy obudzeni. Wyczekujemy naszej stacji. Pociąg do Ernakulam
przyjeżdża o 4:45. Wysiadamy półprzytomni. Dlaczego pociągi którymi podróżujemy dobijają do
celu o tak barbarzyńskich godzinach? Miasto jeszcze śpi. Na szczęście rikszarze już na chodzie.
Toteż riksza uśpionymi jeszcze ulicami wiezie nas do ciemnej jeszcze przystani promowej.
Ernakulam jest jakby lądową częścią Kochinu i oczywiście zbudowaną dużo później niż stary
Kochin.
Do przystani docieramy już o 5 rano. Ciekawe ile nam przyjdzie czekać do pierwszego
promu. Nie jest źle pierwszy odpłynął 4:40 następny jest o 5:35, więc czekania jest mało.
Kupujemy bilet za 2,5 rupie (!!!). Przypominam, że 10 rupii to około 70 groszy. Po pół godzinie
siedzenia na ciemnym betonowym murku i przyglądaniu się wyskakującym z ciemności szczurom,
wsiadamy na statek. Cały pełny mimo wczesnej godziny. Na wodach zatoki widać morskie statki i
wiele łodzi płynących na poranny połów. Na każdej z tych lodzi widać po kilkunastu rybaków. Po
15 minutach jesteśmy w tzw. Fort Kochin.
Kochin jest miastem położonym częściowo na stałym lądzie, a częściowo na małych,
okolicznych wysepkach. Jedna z nich, Fort Kochin słynie z oryginalnego charakteru związanego ze
ścierającymi się wpływami kultury hinduskiej, chrześcijańskiej, muzułmańskiej oraz judajskiej.
Kochin jest jedynym miejscem w Indiach, w którym funkcjonuje mniejszość żydowska. Nie ma tu
żadnych wielkich atrakcji, ale dużo radości możne sprawić spacerowanie po starym mieście,
odwiedzanie, kościołów, meczetów oraz synagogi. Na nabrzeżu można zobaczyć jak działają
Chinese Fishing Nets, sieci rozpięte na specjalnym stelażu, a służące naturalnie do połowu ryb.
Kochin to najbardziej kosmopolityczne miasto Kerali, a zarazem główny ośrodek handlu
korzeniami i owocami morza. Zbudowany nad słodkowodną laguną Morza Arabskiego zajmuje
liczne półwyspy i wyspy. Znajdujące się na stałym lądzie śródmiejskie Ernakulam ma betonowe
centra handlowe i modne apartamentowce. Natomiast Fort Kochin czaruje mozaiką dawnych
holenderskich, portugalskich i brytyjskich bungalowców przy wąskich uliczkach. Malownicza
lokalizacja tutejszego naturalnego portu, otoczonego gajami palmowymi, zielonymi polami,
jeziorami i rozlewiskami zachwyca od stuleci.
Naturalny port Kochinu, powstały po wielkiej powodzi w 1341 roku, przyciągał amatorów
podbojów i kupców z całego świata. W XVI wieku Portugalczycy zbudowali tu twierdzę, którą
potem zajęli Holendrzy, a następnie Brytyjczycy,. Obecnie dzielnica ze swoją mieszkanką stylów
architektonicznych stanowi kwintesencję burzliwej historii miasta. Najważniejszą budowlą jest
kościół św. Franciszka, wzniesiony przez Portugalczyków w 1502 roku. Należy on do najstarszych
europejskich świątyń w Indiach.
Dobijamy o wschodzie słońca. Tu w ogóle trwa martwa cisza. Nie ma nawet rikszy, która
mogłaby dowieźć do centrum. Nie pozostaje nam nic innego jak doczłapać się na własnych nogach.
Na szczęście nie jest to daleko. Po kwadransie marszu jesteśmy na ulicy Princessa, gdzie Lonely
Planet poleca nocleg. Pukamy, i dopiero po dłuższej chwili ktoś wygląda i mówi, ze miejsc brak.
Następny hotelik w pobliżu również. Zrzucamy plecaki pod jednym z budynków i Paweł udaje się
na poszukiwania lokum. Ja natomiast aplikuję sobie kolejna porcję leków. Jestem głucha na prawe
ucho. W tym czasie zaczyna lekko kropić. Paweł wraca zadowolony, że znalazł fajne miejsce za
bardzo małe pieniądze, choć musimy zapłacić już za noc która się kończy. Standardowo płacimy od
400 rupii a tutaj jest 200 za pokój, czyli spokojnie można zapłacić za te noc. Kiedy się kwaterujemy
następuje oberwanie chmury. No mamy szczęście! Czas na kąpiel i o 6:45 padam jeszcze spać.
Budzimy się o 11. tego było mi trzeba. Zmęczenie i choroba dały mi się we znaki. U
właścicielki home staya kupujemy bilety na lokalną sztukę Kathakali na 17:00. Czas na śniadanie.
Paweł serwuje sobie naleśniki, a ja... omlet. Po chwili okazuje się, że nie ma bananów, więc Paweł
też je omlet. Niestety na omlety czekamy pół godziny. Poszli szukać kur znoszących jajka czy co?
Jest to tez jednocześnie cukiernia więc zjadamy tarty jabłeczne. W telewizji leci hinduski film –
Krishh, który widzieliśmy w Polsce.
Po śniadaniu, czyli o 13:00 idziemy na nabrzeże zobaczyć sieci. Są to chińskie sieci po raz
pierwszy ustawione tu między 1350, a 1450 rokiem. Można nimi sterować z lądu i świadczą o
handlowych związkach z Chinami. Fantastyczne miejsce. Na dodatek na promenadzie nadmorskiej
stoją stragany z owocami morza. Sprzedawcy łapią nas i zachwalają swój towar. Polecają aby coś u

nich zakupić, a potem zostaniemy zabrani do restauracji, gdzie nam te ryby przyrządzą. Wszystko
wygląda cudownie na straganach. Są tu ryby giganty, krewetki, langusty... co kto chce. Jednak
jesteśmy po bardzo późnym śniadaniu i nic teraz nie zjemy. Obiecujemy jednak, że kolo 20:00 na
pewno przyjdziemy kupić coś na kolację. Sprzedawca mówi abyśmy pamiętali jak on wygląda i
mamy wrócić tylko do niego. Wszędzie poza straganami rybnymi można natknąć się na sklepiki z
pamiątkami i ciuchami. Jednak turystów tu na lekarstwo. Nawet hinduskich turystów jest mało. W
jednym ze sklepów Paweł kupuje słonia z marmuru, który ma w sobie jeszcze dwa mniejsze. Całość
wykuta jest w jednym kawałku skały. Oglądamy jeszcze rożne malowane obrazki, które mogłyby
trafić na naszą ścianę. Jest tu naprawdę wiele pięknych rzeczy.
Czas trochę pozwiedzać. Idziemy zobaczyć stary holenderski cmentarz, ale oglądać można
tylko przez plot, bo zamknięty jest na cztery spusty. Potem idziemy obok domu biskupa, który był
XVI-wiecznym domem portugalskiego gubernatora. Niedaleko trafiamy na Malabar House, który
został zaadaptowany na elegancki hotel. W końcu dochodzimy do kościoła św. Franciszka, w
którym w 1524 roku pochowano Vasco da gamę, a po 14 latach jego ciało przewieziono do
Portugalii. Wewnątrz znajdują się nagrobki i epitafia portugalskie z XVI wieku, a także pozostałość
po grobie Vasco da Gamy. Odwiedzamy jeszcze katedrę Santa Cruz z 1887 roku z pięknie
malowanym stropem.
Po długim spacerze udajemy się na chwilę odpoczynku do pokoju, a przed 17 ruszamy na
Kathakali . Najpierw mamy problem aby znaleźć miejsce, w którym odbywa się pokaz. W końcu
zostajemy skierowani do wąskiego przejścia między budynkami i docieramy do centrum Kathakali.
Dostajemy nawet opis całego przedstawienia po polsku! Idziemy an pierwsze piętro budynku, gdzie
mieści się sala teatralna z balkonem. Całość gdzieś na 100 osób, czyli całkiem pokaźna sala. Na sali
może ze 30 obcokrajowców. Na scenie przygotowania się zaczęły. Godzinę przed przedstawieniem
aktorzy na scenie zaczynają robić makijaż, używając tylko naturalnych barwników. Wymaga to
dużej wprawy i cierpliwości. Wyczarowują jedna po drugiej twarze bohaterów pozytywnych, złych,
mężczyzn i kobiet, królów i biedaków. Pod powieki wkładają sobie płatki hibiskusa, co powoduje,
że ich rogówka staje się czerwona, demoniczna. Potem przez pół godziny jeden z aktorów tłumaczy
na czym polega kathakali, objaśnia stosowanie znaków mudry – np. każdy ruch dłoni, rąk, głowy,
oczu coś oznacza i opisuje cala historie. W końcu przychodzi czas na właściwe przedstawienie,
które trwa godzinę. Narratorem i "mistrzem ceremonii" jest Hindus, który na początku wprowadzał
nas w arkana sztuki Kathakali. Aktorzy studiują w szkole tę sztukę przez 7 lat, aby by wytrawnym
aktorem. Występuje w nim 3 aktorów, 1 bębniarz, 1 pieśniarz z talerzami, który przez cła godzinę
śpiewa, o ile można to nazwać śpiewem oraz gra. Kathakali pochodzi z południowej Indii –
Kerali. Kathakali ma ponad 400 letnią tradycję, a nauka tej techniki trwa kilkanaście lat. Spektakle
przedstawiają historie bogów i herosów zaczerpnięte z hinduskich eposów: Mahabharaty i
Ramajany. Gesty kathakali noszą nazwę mudra. Na ten swoisty język migowy składają się 24 gesty,
traktowane jak sylaby. Wraz z ruchami brwi, wytrzeszczaniem oczu, charakteryzacją i krokami
tworzą odrębny, fascynujący język indyjskiego teatru tańca. Kathakali jest połączeniem tańca i
sztuki teatralnej. W języku malajskim "katha" oznacza – historię , "kali" – grę lub przedstawienie.
Taniec narodził się w południowych Indiach na terenie dzisiejszego stanu Kerala około 500 lat temu
i uważany jest za jedną z najstarszych form tańca w Indiach. Jest to niesamowita kombinacja tańca,
tragedii, obrzędów i muzyki. Aktorzy z bardzo jaskrawo umalowanymi twarzami, w wymyślnych
strojach przedstawiają różne fragmenty historycznych eposów. Kiedyś opowiadano prawie 100
historii do dzisiaj wystawia się "jedynie" 30. Bohaterami są dobre i złe duchy, charaktery, strach i
odwaga, pracowitość, lenistwo, miłość i nienawiść. Aktorzy posługują się unikatowym językiem
migowym stworzonym na potrzeby kathakali. Poruszają się w rytm muzyki wydobywającej się z
bębnów. Posługują się też gestykulacją i mimiką. Twarzą potrafią wyrazić każde uczucie jakie
można sobie wyobrazić. Sztuki kathakali muszą uczyć się od kilku do kilkunastu lat.
Charakterystyczne są bogate kostiumy i tworzące „maskę” grube warstwy szminki. Sztuka
makijażu rządzi się swoimi prawami – wykonuje ją sam aktor oraz wyszkolony w tej dziedzinie
charakteryzator. Najpierw za pomocą żyłek z liści palmy kokosowej powstaje zarys charakteryzacji,
następnie wypełnia się go naturalnymi barwnikami wymieszanymi z żywicą, olejem kokosowym i
pastą ryżową. Barwnik ma działanie tonizujące i chroni przed nadwerężeniem mięśni podczas gry.
Szkoły kathakali nie narzekają na brak kandydatów, gotowych związać życie z kapryśnym,
niedochodowym zawodem. Dawniej uczniowie trafiali pod opiekę mistrza, który przekazywał im

nie tylko swoją spuściznę artystyczną, lecz również cały światopogląd i sposób życia. Obecnie
tradycyjny system ustąpił miejsca studiom i szkołom teatralnym, w których po prostu zatrudnia się
nauczycieli i przyjmuje uczniów. Więzi między dwiema stronami stały się znacznie słabsze.
Uczniowie mieszkają w skromnie urządzonych pokojach, których jedynym wyposażeniem bywają
maty rozłożone na podłodze i przepastne żelazne kufry. Wyczerpujące treningi rozpoczynają się już
o świcie. Mozolnie rzeźbione ciało koi codziennie specjalny masaż olejkiem sezamowym.
Zapewnia on uczniom i aktorom kathakali elastyczność ciała i chroni przed kontuzjami. Masaż
wykonuje mistrz, ugniatając stopami ciała podopiecznych. Ostatnim etapem zajęć są ćwiczenia
rozluźniające ciało oraz kąpiel. Dawniej odbywała się w rzece, teraz naturę zastępuje zwykła ...
pompa.
Obejmujący ćwiczenia wszystkich partii ciała trening nie pomija gałek ocznych, policzków i
warg. Adepci kathakali muszą opanować dziesiątki ćwiczeń niezbędnych do sprawnego
posługiwania się ekspresją własnej twarzy. Po latach ćwiczeń, gałki oczu wydają się wyzwolone z
anatomicznych ograniczeń – w niewykonalnym dla zwykłego śmiertelnika tempie krążą od lewego
do prawego kącika oka, po skosie i zygzakiem. To właśnie sprawia, iż oczy tancerza nabierają
niebywałej sprawności. Według zasad kathakali, oko aktora ma za zadanie podążać za ruchem jego
ręki. I tak się dzieje nawet podczas gwałtownych scen walki! Końcowy etap edukacji adeptów
kathakali przewiduje specjalizację w graniu ról, które najbardziej odpowiadają ich warunkom
fizycznym. I tak delikatni, o łagodnej urodzie młodzieńcy przypisywani są do repertuaru ról
kobiecych, podczas gdy ich postawni, silni koledzy wybierają role królów, wojowników lub
demonów
Najbardziej charakterystyczną postacią jest Bhima w gniewnym transie. Jego makijaż
wyróżnia się czarnymi i czerwonymi elementami wplecionymi w papierowe części. W klasycznym
makijażu kathakali dominuje zieleń, w obliczu Bhimy zaś przeważają żółty i czerwony, które
obrazują złość Bhimy natchnionego przez Krisznę do pokonania demona. Postać, która nosi
czerwono-czarny makijaż nazywa się Dussassana i reprezentuje charaktery demoniczne. Jego twarz
ozdabiają powiększone elementy, a nos zwieńczony białym punktem wskazuje szlachetne
pochodzenie. Dla mnie rewelacja. Nie wiem gdzie uciekły te 2,5 godziny.
Jest już 19:30 więc idziemy na przystań, gdzie umówiliśmy się na kupno ryb. Nie
musieliśmy szukać owego sprzedawcy. Sam nas już zauważył i od razu zaczął wołać. Wybraliśmy
sobie dwie ryby o nazwie napa. W tym czasie już na nas czekał młody chłopak z restauracji, które
zapakowane ryby zabrał i zaprowadził nas do restauracji w której pracuje.
Postanowiliśmy, że chcemy te ryby grillowane i to tylko z czosnkiem, a do tego frytki oraz
sałatkę warzywną. Ryby są przyrządzane na naszych oczkach. Nawet frytki kucharz robi ze
świeżych ziemniaków. Efekt finalny jest smaczny. Niestety nie możemy kupić piwa... po raz
kolejny, tutaj podobno jest blisko szkoła więc mają zakaz. Jak już się uda znaleźć piwo to
najczęściej jest to o nazwie kingfisher czyli zimorodek.
Wracając do pokoju sprawdzam ceny na stoikach ceny bawełnianych indyjskich bluzek. Są
przystępne. Jutro coś zakupię, tym bardziej że wejście do sklepu jest 10 metrów od naszego home
staya. A teraz spać...
13.07.2010 (wtorek)
Noc mija niczym horror. Najpierw gdzieś w domku obok jego mieszkańcy oglądali na
maksa telewizję, tak aby pół miasteczka słyszało, a potem była kolejna mega ulewa. Normalnie nie
dało się spać. Wstaliśmy więc o 8:30 nie wyspani. Aby jakoś się obudzić idziemy najpierw na
śniadanie – dzisiaj do T-spot. Tutaj Pawłowi udaje się dostać na śniadanie naleśniki. Potem idziemy
na lokalny dworzec autobusowy, aby sprawdzić czy odchodzą stąd autobusy do Alapuzy. Ale
okazuje się, że nie. Trzeba jechać z przesiadką.
Z dworca idziemy na plac, na ktorym wczoraj nagabywał nas pewien rikszarz, który chciał
nas obwieźć po mieście swoim BiMdabliu, czyli BMW jak nazywał swoja rikszę. My wczoraj nie
chcieliśmy, a on powiedział, że będzie na nas czekał między 10-11, jak zechcemy jednak jechać to
mamy przyjść. Przy okazji dowiedziałam się, że w języku keralskim ana oznacza słonia. Tak więc
dzisiaj idziemy z ciekawości zobaczyć czy rzeczywiście ten rikszarz będzie czekał... i jest czeka!
Zresztą bardzo się ucieszył, jak tylko nas zobaczył zaczął machać i pakować do swojej rikszy.

Rikszarz zabiera nas w inna część Kochinu już bardziej tłoczną, nie tak cichą i spokojną jak
stare miasto. W tej poza centrum znajduje się mnóstwo sklepików i warsztatów. Roi się od składów
przypraw. Wchodzimy nawet do jednego z nich gdzie w kopcach i w workach piętrzy się imbir.
Kilku Hindusów siedzi przy stole i rozmawia przez komórki zapewne dobijając targu za ten właśnie
imbir. W całym magazynie czuć unoszący się zapach tego korzenia.
Jedziemy zobaczyć synagogę, bo tak jak już wcześniej wspomniano to jedyne miejsce w
Indiach, gdzie żyją Żydzi i mają czynną synagogę. Podobno są ich tu jeszcze tylko cztery rodziny.
Synagoga Paradesi jest najstarszą indyjską synagogą, która wznosi się przy końcu ślepej uliczki w
sercu Jew Town. Pierwsi żydowscy osadnicy dotarli do Indii w I wieku. Założyli osadę Singli, w
której przez wiele stuleci żyli w dobrobycie. Wskutek portugalskich prześladowań w XVI wieku
musieli się przenieść do Kochinu, gdzie osiedlili się na ziemi podarowanej przez władcę i w 1568
roku zbudowali synagogę. Społeczność żydowska w Kochinie dzieliła się na dwie grupy – czarnych
lub malabarskich, będących potomkami pierwotnych osadników, oraz – białych lub paradesim,
którzy przybyli tutaj z Bliskiego Wschodu. Od nich tez wzięła swoją nazwę synagoga. Trzecią
mniejsza grupę stanowili Żydzi brązowi lub meszuhurarum, pochodzący od nawróconych
niewolników, z których wielu zajęło się handlem korzeniami. W 1940 roku w Kerali było 2500
Żydów, obecnie zostało ich kilkanaście rodzin, reszta wyemigrowała do Izraela.
Synagogę z dachem krytym dachówkami i wieżą zegarową zburzyli Portugalczycy w 1662
roku a dwa lata później odbudowali Holendrzy. Tutejsze skarby – zdobione zlotem i srebrem zwoje
Tory i wiszące lampy oliwne oraz żyrandole olśniewają. Posadzkę pokryto ręcznie malowanymi
płytkami ceramicznymi z niebieskim worem, przywiezionymi z kantonu w połowie XVIII wieku.
Przy uliczkach wokół synagogi stoją rezydencje w stylu holenderskim z motywami gwiazdy
Dawida, w których obecnie mieszczą się antykwariaty i sklepy z pamiątkami.
Z synagogi zostajemy zawiezieni pod Pałac Mattanceri, który został zbudowany przez
Portugalczyków w połowie XVIwieku i podarowany władcy Kochinu w zamian za udzielenie praw
do prowadzenia handlu. Później odnawiali go Holendrzy, wskutek czego zyskał niesłusznie miano
Pałacu Holenderskiego. Dwukondygnacyjna budowla, otaczająca dziedziniec z niewielką świątynią
bogini Bhagawati, mieści obecnie muzeum z cennym zbiorem malowideł ściennych i przedmiotów
będących własnością dawnej rodziny królewskiej. W centralnie usytuowanej Sali Audiencji, gdzie
odbywały się ceremonie koronacji, znajduje się galeria portretów władców Kochinu. Eksponatami
są również palankiny i tkaniny, Przylegle sypialnie i komnaty mieszkalne słyną z pięknych XVII
wiecznych malowideł ściennych, reprezentatywnych dla sztuki sakralnej Kerali. Utrzymane w
tonacji czerwono-żółto-czarno-białej, przedstawiają sceny religijne i mitologiczne oraz epizody z
Ramajany.
Po półtorej godziny wracamy zadowoleni do centrum. Mamy jeszcze czas na to aby wejść
do kilku sklepów i kupić malowane obrazki, czy indyjskie tuniki. Wpadamy jeszcze do kawiarenki
internetowej i na ciastko do cukierni. Po 13:00 idziemy na dworzec autobusowy. Autobus okazuje
się być od razu, więc wsiadamy i jedziemy kwadrans do miejsca o nazwie New Bridge, które jest
dużym skrzyżowaniem dróg. Tutaj zostajemy wysadzeni. Mamy stanąć po drugiej stronie
skrzyżowania i czekać na jadący do Alapuzy kolejny autobus. I znowu mamy szczęście, bo po 5
minutach podjeżdża właściwy autobus. Teraz przed nami 60 kilometrów i około 1,5 godziny jazdy.
Po drodze widzę wypadek. Autobus z przeciwległego pasa przejechał przez pas zieleni, wyrwał
słup i leży na przeciwnym pasie.
Do Alepuzy docieramy koło 16. Wysiadamy, aby wyjąć Lonely Planet i z niego wybrać
jakieś lokum. Nie zdążamy tego uczynić, bo już dorwał nas lokales i pokazuje wizytówkę swojego
hotelu. Wygląda całkiem fajnie, nie jest daleko, a i cena 300 rupii kusi nas definitywnie. Na dodatek
zostajemy do hotelu zawiezieni na koszt właściciela. Zawsze trzeba było płacić. Pokój, który
dostajemy rzeczywiście jest bardzo fajny. Idziemy zobaczyć jak wygląda centrum, bo do
zwiedzania tutaj nic nie ma. Alapuza to miejsce wypadowe na kanały Kerali.
Idąc przez ruchliwe ulice Alapuzy wstępujemy do lokalnej świątyni. Natomiast w jednym ze
sklepików kupuję sobie indyjskie wdzianko, jakie noszą Hinduski. Krawiec nad sklepem doszywa
mi do tego rękawki, bo jak się okazuje, zawsze są one dodane osobno i potem trzeba je przyszyć.
W pokoju gdy przymierzam okazują się być ciut wąskie i będę musiała je przeszyć po powrocie.
Kupuje też szalik, taki aby pasował do wdzianka. Jedynie nie skuszę się na spodnie, bo wyglądają
pumpiasto niczym u Alibaby.

Idziemy uliczkami, gdzie wydaje się, iż zapomniano o chodnikach, bo takowe tu nie istnieją.
W ostatniej chwili łapię Pawła za ubranie inaczej potraciłby go skuter. Na ulicach bardzo dużo
stoisk z kolorowymi przyprawami, ale jeszcze więcej sklepów ze złotą biżuterią. Są też stoiska,
gdzie można kupić wory chipsów bananowych, które robi się na miejscu w gigantycznych wokach.
Paweł chodzi od stoiska aptecznego do kolejnego kupując pewne specyfiki z firmy Himalaya, które
w Polsce kosztują 10 razy więcej, a tu ok 3 zł. W żadnej aptece nie ma wielu sztuk, a mają tylko po
2-4 opakowań, więc chodzimy i zbieramy to co jest. Za chwilę obiegnie informacja że dwoje
obcokrajowców skupuje Himalayę. Paweł owe specyfiki kupuje nie tylko dla swojej rodziny, ale
jeszcze dla jakiegoś znajomego z pracy. W jednym ze stoisk zatrzymujemy się na świeży sok z
dziesięciu pomarańczy.
Czas na obiad. Wybieramy Kream Corner polecany przez przewodnik. Na dzisiejszy obiad z
karty wybieramy sok z limonki, ryż z kurczakiem i tybetańską potrawę z kurczaka i makaronu tzw.
czoumen. Uff wszystkie potrawy nie są ostre i można delektować się smakiem. Nareszcie!
Zachwyceni tym, że tutaj potrawy są smaczne zamawiamy jeszcze faludę, czyli lodowy deser z
lodów mangowych z musli i innymi cudami. Jest przepyszny. Wracając do hoteliku spotykamy dwa
sklepy tylko z samymi parasolkami. Dobre, ale jaki zysk mają poza sezonem monsunowym??? Oba
dwa salony wyglądają niczym ekskluzywne sklepy z biżuterią. Obsługa w uniformach z chęcią
pomoże w wyborze parasolki. Obok sklepow siedzą przy chodniku drobni naprawiacze parasolek.
W telewizji pokazują wiadomości z Puri– święto wozów.Rath Yatra Chariot Festiwal jest
jednym z największych festiwali w kulturze hinduskiej i nigdzie nie jest większa niż w uroczystość
świętego miasta Puri w stanie Orisa. Miliony wiernych z całego świata przybywają do świątyni Puri
Jagannath co roku do udziału w tej wielkiej imprezy. Przestrzeganie do rytuału, święte bożki Pana
Jagannath Puri, wraz z idoli jego starszy brat i młodsza siostra Subhadra Balabhadra, podejmowane
są w wielkiej procesji w dużych drewnianych wozów ze świątyni Jagannath Puri do świątyni
Gundicha, gdzie pozostanie przez dziewięć dni. Rath Yatra Festival obchodzony jest co roku w
drugi dzień miesiąca księżycowego (czerwiec / lipiec), a świętym mieście Puri przyciąga hordy
wielbicieli i gości z całego świata podczas uroczystości.
Hindusi wierzą Pana Jagannath jest ponowne goździka Pana Vishu i Kryszny, a więc istnieje
wiele legend związanych z Rath Yatra Festival. W Puri, uważa się, że Pana Jagannath wyraził
pragnienie odwiedzenia miejsca jego urodzenia Gundicha Ghar, co roku, a zatem Rath Yatra
zaczęło. Podczas gdy w Dwarace, uważa się, Subhadra chciał odwiedzić jej rodzinnym domu w
Dwaraka, i jej bracia eskortował ją tam. W Mathura, legenda mówi, że to jest dzień, w Sri Krishna i
Balram (Balabhadra) udała się na zaproszenie Kansa Mathura do wzięcia udziału w konkursie.
Oprócz wielu legend, Puri Rath Yatra Festival jest oznaczony jako humanizacji Boga w
którym podjęto próbę obniżenia Boga w Jego świętych cokole do poziomu bardziej ludzkie. Jest to
jedyny czas, kiedy wielbiciele, którzy nie są dozwolone na terenie świątyni, jak kasty niż Hindusi i
inne, mogą rzucić okiem bóstw i ofiarowują swoje modlitwy. Wyznawcy wierzą, że samo
spojrzenie Pana Jagannath w rydwanie jest bardzo pomyślny, podczas gdy faktycznie ciągnięcie
wozu da im zbawienie.
W tym dziesięciodniowego festiwalu, całe miasto Puri nosi świąteczny wygląd. Główną
atrakcją jest rydwanów, w którym bóstwa są podejmowane w wielkiej procesji. Są to nowo
wybudowane co roku, a preparat zaczyna się dwa miesiące przed Rath Yatra Festival. Każdy z tych
wozów 45-metrowego odzwierciedla osobowość bóstw. rydwan Pana Jagannath, w 16 kołach i
pokryta tkaniną czerwony i żółty, nazywany jest Nandighosa. Pan Balabhadra rydwan, w 12 kołach
i pokryty czerwoną i niebieską tkaniną z palmą na jego banderą, nazywa Taladhwaja. rydwan
Subhadra, 12 koła, czerwone i czarne pokrycie oznaczający "Shakti", nazywa się Dwarpadalana. Te
pięknie urządzone wozy są sporządzane przez wiernych z całej liny festiwalu, a procesja jest tak
wielka, że odwiedzający przyjeżdżają z całego świata świadkiem.
Puri to miejsce pielgrzymek hinduistów na wschodnim wybrzeżu Indii, i jest to jeden z
czterech najświętszych miejsc w Indiach dla Hindusów. Piękne miasto, jest również znany z
pięknych plaż i kurortów, a większość odwiedzających tutaj to pielgrzymów i turystów. Mimo, że
miasto zawsze jest tłumnie przez turystów przez cały rok, podczas Rath Yatra Festival, Puri dostaje
maksymalną odwiedzających. W kilkumilionowym tłumie zginęła tylko jedna osoba. W
wiadomościach podają, że w Bombaju prawie się zderzyły dwa samoloty na lotnisku.

I tak kończy się dzień. Zamawiamy na jutro łódkę na kanały Kerali. Jestem tak zmęczona, że
zasypiam z pilotem w ręce.
14.07.2010 (środa)
Wstajemy około 7:30, na ulicy kałuże. Nie słyszałam nocnej ulewy. O 8 właściciel hoteliku
zabiera nas na przystań statków. Jedziemy jego motorem – on, ja i Paweł. Jeszcze nigdy nie
jechałam na motorze w trzy osoby. Nie cierpię zakrętów. Przy trzech osobach na motorze, mam
wrażenie, że zaraz się wywrócimy. Jednak cali dojeżdżamy na przystań, gdzie zostajemy oddani
pod opiekę naszemu przewodnikowi i wioślarzowi w jednej osobie. Najpierw jednak płyniemy
łodzią publiczną, który jest niczym autobus. Płynie kanałami, a co jakiś czas ma swoje przystanki
na brzegu, do których cumuje. Dzieci jadące, a właściwe płynące do szkoły siedzą na przystani
statków i odrabiają zaległe prace domowe. Co chwilę przechodzi obok nas jakaś para, ale nikt tu nie
trzyma się za ręce.
Wsiadamy na nasz statek i płyniemy około kwadransa po czym wysiadamy z Hindusem,
który będzie dzisiaj z nami cały dzień. Saidzi, bo tak ma na imię wysadza nas na jednym z wielu
przystanków na brzegu kanału i prowadzi na śniadanie do domu swojej siostry. Dom to za dużo
powiedziane, bo jest cały z betonu położony tuż przy kanale. W środku ściany z betonu i takie same
podłogi. Bardzo skromne lokum. Zostajemy posadzeni przy stole, a siostra Saidziego przynosi nam
czaj, czyli herbatę z mlekiem, chlebki, pastę dal z soczewicy. No i możemy jeść. To bardzo proste
śniadanie bardzo nam smakuje. Gospodyni co chwilę sprawdza czy czegoś nam nie brakuje. Po
domku biega mały chłopiec, dość mocno umorusany i sika gdzie popadnie.
Po śniadaniu siedzimy sobie na betonowym tarasie, Saidzi poszedł po łódkę. A my w tym
czasie możemy podziwiać pojawiające się kolorowe zimorodki, czarnego pasiastego komara, który
może przenosić malarię. Z jednej strony domow jest kanał, a z drugiej ciągną się zielone pola
ryżowe. Ponadto kanałem obok domu siostry Saidziego przepływa cały sznur houseboatów. Łodzie
te wracają po całej dobie do Alapuzy wioząc hinduskich turystów. W tej chwili nie ma sezonu
turystycznego ilość turystów korzystająca z houseboatów nie jest duża. Też mieliśmy taką
propozycję, aby płynąc taką łodzią – mieszkaniem z kucharzem i różnymi wygodami i mogliśmy
być sami na całej łodzi i to za pół ceny. Woleliśmy jednak maleńką łódkę z wiosłami, aby popłynąć
małymi kanalikami, gdzie niestety duża łódź nie wpłynie. Taki houseboat to też niezła przygoda,
tylko co tam robić przez całą dobę.
Saidzi przypływa łódeczką, układa siedzenia, aby było nam wygodnie i możemy wsiadać.
Backwaters, to olbrzymie rozlewiska, wielki teren graniczący z oceanem, poprzecinany
setkami, albo i tysiącami kanałów, rzek (38 dużych, wiele małych) i jezior (5 dużych, wiele
małych). Sieć kanałów o łącznej długości ponad 1500 km, poprzedzielanych skrawkami lądu,
nierzadko o szerokości zaledwie kilku metrów, tworzy fantastyczny labirynt, w którym toczy się
normalne życie jego mieszkańców. Kanały są zupełnie normalnymi drogami, czasem nawet
autostradami, a na półwyspach, wyspach i innych fragmentach lądu stoją wioski, świątynie, pasą się
krowy, czy rośnie ryż. W połączeniu z tropikalną roślinnością, odgłosami ptaków, smakiem ryb,
całość tworzy fantastyczne wrażenie. Backwaters stanowią jedną z największych atrakcji
turystycznych Indii. Możliwości podróżowania po Backwaters jest wiele, w niektórych miejscach
oferowane są rejsy turystyczne, można skorzystać z publicznych promów, można wynająć prywatne
czółno z wioślarzem, albo cały HouseBoat, z kapitanem, nawigatorem i kucharzem, którzy w ciągu
kilkudniowego rejsu pokażą co trzeba i zadbają o jedzenie.
Sadzi wiosłuje, od czasu do czasu śpiewa. Co jakiś czas wychodzi słońce wtedy to Saidzi
zakłada na głowę małą żółtą parasolkę, która chroni go przed promieniami słońca. Gdy wpływamy
w małe kanały wydaje się jakby każdy tu się znał. Boczne kanały są rewelacyjne. Mieszkają przy
nich ludzie, a życie toczy się codziennym torem. Toteż mamy okazję zobaczyć, że kanały służą im
do wszystkiego. W nich się kąpią, robią pranie, myją naczynia. Co ciekawe woda nie śmierdzi, bo
caly czas jest w ruchu niczym rzeka. Mijają nas inne małe łódki. Przez pewien czas płyniemy w
niedalekiej odległości od innego miejscowego, który nawołując „oł...., oł....” obwieszcza, że płynie
z rybami na sprzedaż. Wtedy na brzegu pojawiają się kobiety z metalowymi miskami i biorą po
kilkanaście rybek na obiad.

Kiedy tak sobie płyniemy trafiamy na miejsce gdzie kobieta o betonowe schodki nad
kanałem trze dużą rybę. W ten sposób pozbawia ją łusek. Spotykamy też wodnego węża, który z
głowa nad wodą płynie niczym torpeda. Z wody wystają fajne zielone roślinki, które Paweł
upodobał sobie przesadzać. Wyciąga się taką kępkę z korzeniami i rzuca się kawałek dalej. Ot i całe
przesadzanie. Pawłowi bardzo się podoba.
W końcu wysiadamy. Saidzi zabiera nas na mały spacer. Trafiamy do ukrytego wśród pól
kościoła Eliasa Chevary. Ciekawostka jest taka, że 250 late temu był tu jego dom, kiedy stał się
święty, jego dom został obudowany kościołem. Wchodząc do kościoła jedna jego cześć to dom
owego świętego. Można nawet wejść do środka jego chaty. Nigdy nie byłam w miejscu gdzie chatę
obudowano nurami i to kościelnymi. Mijamy też szkołę. Podobno w klasach jest około 50 uczniów,
a ja narzekam że mam 35... w Indiach do szkoły idą już pięciolatki. Edukacja to 10 klas szkoły
podstawowej, potem dwa lata szkoły przygotowawczej i kolejne dwa lata szkoły średniej. W wielu
mijanych przez nas domach, na podwórkach stoją beczki z rozłożona płachtą. Kiedy pada deszcz po
płachcie woda spływa do baniaka. Ludzie dzięki temu mają słodką wodę.
Na tzw. lunch płyniemy do kolejnej osoby z rodziny Saidziego. Tym razem jest to jego
ciotka. Możemy zamówić u niej piwo kokosowe domowej produkcji. Niestety mnie nie smakuje.
Mam wrażenie jakby ktoś wziął łychę drożdży i je rozpuścił w wodzie. Tak właśnie smakuje piwo
kokosowe. Obiad dostajemy liściach bananowca. Na naszych „talerzach” lądują kupkami: ryż, sos
mango, rybka (jak się śmiał Saidzi – canal fish), sałatka z warzyw, papai i kokosa, pikantne
ziemniaczki. Jemy palcami, czyli po indyjsku. Strasznie to praktyczne. Po skończonym obiedzie nie
trzeba myć żadnych naczyń, bo po prostu składa się taki liść i wyrzuca.
Płyniemy sobie dalej. Wiele osób urządza pranie na brzegach. Żeby straciło brud, walą nim
o betonowe stopnie. Ciekawe jak długo wytrzyma to materiał. Inni jeszcze siedzą z żyłką w ręce i
łapią ryby. Zostajemy też zaprowadzeni, na kolejnym przystanku w miejsce gdzie pompuje się
wodę na pola z kanałów. Tutaj przy takiej pompowni siedzi Hindus, który co zarzuci żyłkę wyciąga
kolejną rybkę. Jak temu człowiekowi w tak mąconej turbinami wodzie, udaje się co chwile chwytać
te rybki, to naprawdę nie mam pojęcia. Kawałek dalej są małe wysepki. Tak małe, że każda może
zamieszkiwać tylko jedna rodzina. Ciekawe co robią w czasie jakiejś powodzi, bo niewątpliwe, że
ich zatapia.
Pora powoli wracać. Jeszcze oglądamy przepiękne sielankowe widoki, palmy z wiszącymi
gniazdami, które powiewają w zależności od wiatru. No i jak zwykle mamy szczęście, bo mimo
tego, że wybraliśmy się na cały dzień na taką wiosłową łódkę, to nie pada, a wręcz pięknie świeci
słońce.
Saidzi opowiada nam o zawodach wężowych łodzi. Kilkudziesięciu mężczyzn na takiej
łodzi ściga się z innymi osadami. Płynąć jednym z kanalików, słyszymy na głównym kanale
pokrzykiwania jednego ze sterników. Saidzi mówi, że to trening. Jednak zanim wypływamy na
główny kanał, łódź już zniknęła. Co się dziwić skoro kilkudziesięciu gości wiosłuje to i tempo mają
niezwykłe.
Kolo 17 wracamy pod dom siostry Saidziego. Siedzimy na tarasiku, a Saidzi, popłynął
oddać łódkę, bo to nie jego. Po powrocie, Saidzi wskakuje do kanału zażywając zasłużonej kąpieli,
bo tym całodziennym wiosłowaniem nie jeden by się zmęczył. Kiedy wychodzi z kanału zakłada
nową, czystą koszulę i „spódniczkę”. I tu pada kolejny mit o Indiach. Nie ważne jak jest brudno
dookoła, to sami Hindusi są bardzo czyści. Kąpią się ze trzy razy dziennie i tyle samo razy
zmieniają ubranie. Teraz już wiem czemu codziennie rzesze ludzie piorą od samego rana. Hindusi
nie mają dużo ubrań, a ze zużywają ich trzy komplety dziennie, to trzeba na okrągło prać. Hindusi
ludzi zachodu mają za brudasów, bo my nie myjemy się tak często jak oni. Nawet swoje zęby myją
gdzie tylko się da, czy to na dworcu kolejowym, czy w kanale.
Idziemy na przystanek w pobliżu domu siostry Saidziego i wracamy do Alapuzy. Tutaj przy
dużych kanałach, gdzie odbywa się ruch publicznych statków są umieszczone na brzegach
drogowskazy z kilometrami do kolejnych miejscowości np. z domu siostry Saidziego jest 28km do
Kotayam, a do Kollam aż 84. W Alapuzie na przystani żegnamy się z Saidzim, dając mu napiwek,
bo bardzo nam się wycieczka podobała. Po czym kierujemy się do Kream Corner na lody.
Wybieramy o smaku truskawki, wanilii i szkockiej wódki. Są kremowe i przepyszne. Po
wczorajszych nic nam nie było, więc dzisiaj tym bardziej pozwalamy sobie na takie lodowe
szaleństwo.

Jutro kolejny dzień. Jak pogoda będzie taka jak dzisiaj pojedziemy jeszcze na chwilę na
plażę. Potem czeka nas 2,5 godziny płynięcia publicznym statkiem do Kotayam i 4 godziny busem
do Kumily, które jest naszym kolejnym celem.
W wieczornych wiadomościach podają, że w Bombaju w porcie doszło do wycieku chloru,
ze starych beczek. 70 osób jest w szpitalu, a setki musiano ewakuować. Co wiadomości, to coś się
w tych Indiach katastrofalnego dzieje.
15.07.2010 (czwartek)
Rano, kiedy wstajemy na horyzoncie widać czarne chmury, toteż rezygnujemy z wypadu na
plażę. Tym bardziej, że w nocy również lało. Idziemy na śniadanie do Kream Korner. I już po
drodze zaczyna kropić deszcz. Natomiast po śniadaniu jest oberwanie chmury i musimy to chwilę
przeczekać w restauracji.
Wracamy po plecaki i ruszamy na przystań statków, aby dostać się do Kottayamu, jednak na
przystani okazuje się, że nasz stateczek z powodu remontu został odwołany. Hindusi tłumaczą nam,
jak mamy w takim razie dostać się tam, gdzie chcemy. Wszystko zapisują nam na karteczce.
Okazuje się, że o 11:15 jest statek do Kriszna Pura, a my mamy wysiąść w Thattashary, gdzie są
busy do Kotayamu. Czekamy więc na przystaniu ponownie obserwując młodzież odrabiającą prace
domowe na „przystanku”. Dodatkowo zainteresował mnie sposób trzymania pieniędzy przez
Hindusów. Kobiety bardzo często wyciągają zwitki pieniędzy z… biustonosza!!!
Punktualnie pojawia się statek do Kriszna Pura. Wsiadamy i płyniemy. Na początek
podobna trasą do wczoraj. Nawet mijamy dom siostry Saidziego – wczorajszego wioślarza. A już
śmiesznie jest, kiedy przepływając obok wodnego przystanku spostrzegamy Saidziego. On też nas
zobaczył i macha do nas, uśmiechając się przy tym od ucha do ucha. Dalsza droga wiedzie przez
liczne rozlewiska. Czasami nie wiem czy to jeszcze kanał, czy może zalane pola. Dookoła
właściwie woda, podzielona miedzami, na których rosną palmy. Wypogodziło się i widać teraz
błękitne niebo, które wraz z wodą i pięknymi palmami wpływa na nas bardzo sielsko. Na tych
rozlewiskach pomiędzy usypanymi miedzami są pola ryżowe lub całe połacie lilii wodnych.
Siedząc na staku przygladamy się lokalnemu sprzedawcy, który pasażerom proponuje… agrafki,
patyczki do uszu i… tabletki na… gazy!!!
Do Thattashary docieramy po godzinie i dwudziestu minutach. Nasz statek cumuje przy
brzegu i wysiadamy. Okazuje się, ze dworzec autobusowy jest po drugiej stronie rzeki. Za całą 1
(JEDNĄ!!!) rupię przepływamy promem na druga stronę. Ów dworzec autobusowy to niewielki
plac, na którym nic nie ma. Mieszkańcy każą nam usiąść przy sklepie i czekać na busa. Informacje
o czas przyjazdu są dość sprzeczne. Czekamy więc zajadając się bananami, które są po zdjęciu
skórki pomarańczowe.
Nie musimy długo czekać, bo autobus pojawia się po 20 minutach, a po kolejnych 30
odjeżdża. Wygląda jakby urwał się ze złomowiska. Stary, bez szyb. Krótko mówiąc gruchot.
Wyruszamy o 13:30. Po godzinie jazdy wąskimi drogami docieramy na dworzec do gwarnego
Kottayamu, gdzie dosłownie przesiadamy się na kolejnego busa jadącego do Kulimy, dokąd
zmierzamy. Fantastycznie mieszkać w kraju, gdzie nie ważne kiedy przyjdzie się na dworzec,
zawsze coś pojedzie w naszym kierunku.
Nie mijają trzy minuty, a autobus rusza w drogę. Mamy do przejechania 114 kilometrów i
podobno zajmie nam to trzy godziny. Droga masakra, dziury i wyboje na przemian. Na dodatek
zaczyna padać, a z braku szyb w oknach okropne przeciągi. Zaraz sobie znowu przeziębię węzły
chłonne. W oknach są tylko harmonijkowe ciężki rolety, ale jak Hindusi je zaciągną to nic nie
widzą, więc wolą być owiewani wiatrem, moczeni deszczem. Poza tym autobus wspina się cały
czas do góry, więc do busa wpada coraz to chłodniejsze powietrze. Zaczynam opatulać się kurtką,
bo długo tego nie wytrzymam. Droga robi się jeszcze gorsza, tak, ze na wybojach tracę
przyczepność z siedzeniem. Za oknem piękne zielone szczyty spowite mgłą, ale co z tego, jak mi
się zaraz oderwą wnętrzności. Mimo, ze nigdy nie mam choroby lokomocyjnej to zaczyna mi być
niedobrze. Droga jest tak wąska, że mieści się na niej tylko jeden pojazd, toteż co chwilę mamy
gwałtowne hamowanie, bo coś z przeciwka się wyłoniło. W pewnym momencie o włos mijamy się
z innym autobusem. Nie dotrwam tej jazdy w całości.

Ciekawostką w tutejszych autobusach jest to, ze oprócz kierowcy jest tu jeszcze gość który
sprzedaje bilety z bloczków, a także zajmuje się wysadzaniem ludzi z busa. Żeby nie wołać do
kierowcy, w busie u sufitu ciągnie się sznurek za który pociąga sprzedawca biletów, a na jego
końcu przy kierowcy znajduje się dzwonek, który brzęczy. To sygnał, że kierowca ma się
zatrzymać. Jeden dzwonek to zatrzymanie, kolejny dzwonek to kierowca ma ruszać.
Kobiety w busach zwłaszcza te starsze mają swoje miejsca, są one zlokalizowane na
początku pojazdu. Tam nikt inny raczej nie śmie zająć miejsca. Ponadto często starszym kobietom
ustępuje się miejsca. Kiedy jadą uczennice (a podczas dzisiejszej trasy w kółko wsiadały i
wysiadały kolejne) najczęściej stoją i to zbite dość mocno w jedną gromadę, blisko przodu
autobusu. Jak im tak wygodnie to naprawdę nie wiem.
Za oknem coraz więcej plantacji herbaty. Podziwiam widoki, aby na chwilę zapomnieć o tej
jeździe. Ale kiedy miejscowa kobieta zaczyna wymiotować, to mam pewne wątpliwości czy ja
również dojadę do celu, skoro tutejsi mieszkańcy też nie wytrzymują.
Kiedy docieramy do
Kumily wręcz wyskakuję z autobusu , aby jak najszybciej od niego uciec i nawet nie chce myśleć o
drodze powrotnej. Na stacji busów dopada nas naganiacz z hoteliku – Greek View, który mieliśmy
na liście, aby spędzić tam noc. Dajemy się od razu zabrać rikszą na miejsce.
Pokój bardzo fajny i z TV, ale sobie nie pooglądamy, bo wcześnie trzeba będzie iść spać,
gdyż na 5 rano wykupiliśmy sobie wyprawę jeepem do parku narodowego.
Rezerwat Periyar to jeden z większych w Kerali parków narodowych. Szczyci się tym, że
777 kilometrów kwadratowych powierzchni zamieszkuje w stanie naturalnym ponad 1000 słoni i
prawie 50 tygrysów. Ponadto są tu bizony, specyficzne czarne langury nilgirskie oraz wiele innych
rzadkich zwierząt.
Budowa tamy Mullaperijar na rzece Perijar koło Tekkady w 1895 roku spowodowała
zalanie dużych połaci gruntu i powstanie dużego jeziora. Jezioro, będące przez cały rok źródłem
wody i rozległa sawanna czynią z rezerwatu idealne środowisko dla słoni, których liczba zbliża się
do około 800 sztuk. Las liściasty, sawanna i las tropikalny w głębi rezerwatu są siedliskiem
zagrożonego makaka wanderu, a także niedźwiedzia wargacza. W parku można spotkać również
wielką indyjską wiewiórkę, która potrafi skakać na odległość 6 metrów. Perijar znany jest również z
wielkiej liczby roślin kwitnących, w tym ponad 150 gatunków storczyków.
Znajdujemy w pobliżu restaurację w 4 gwiazdkowym hotelu, gdzie Paweł skusił się na
steka, a ja na chińszczyznę – czyli wieprzowinę w sosie słodko-kwaśnym. Jak przystało na miejsce
wielogwiazdkowe obiad jest pyszny i wcale nie drogi. Po obiedzie trafiamy jeszcze na chwilę do
pobliskiego sklepu z pamiątkami, gdzie znajdujemy małe słonie w słoniu… Jutro trzeba będzie tu
przyjść po większą ilość. Będą fantastycznym prezentem dla rodziny i znajomych. I na pewno
wytargujemy zniżkę.
16.07.2010 (piątek)
Wstajemy o 4:50. Za oknem egipskie ciemności. Wychodzimy przed budynek i czekamy na
jeepa, który ma nas zabrać do parku. Zastanawiamy się czy w ogóle ktoś po nas przyjedzie… 20
minut po piątej podjeżdża jeep. Siedzi już w nim para Hindusów. Wyjeżdżamy poza Kulimy i
niestety ale zaczyna padać deszcz, a potem to już leje. Po pół godzinie jazdy samochód zatrzymuje
się przed barem, gdzie pijemy herbatę z mlekiem i ziołami – tak zwaną masala tea, gdzie
zatrzymują się też inne jeepy. Potem jedziemy jeszcze pół godziny do check pointu przy wjeździe
do rezerwatu. Nasz kierowca gdzieś znika na dłuższy czas i wraca dopiero po pół godzinie, mówiąc,
ze jest problem z naszym wjazdem, gdyż wjazd tego jeepa nie został zgłoszony dzień wcześniej.
Zawracamy w strugach deszczu. Po drodze kierowca cały czas gdzieś dzwoni i po chwili znowu
wracamy do rezerwatu. Znika w budce strażników i po paru minutach wraca zadowolony, ze
dostaliśmy zgodę na wjazd.
Od momentu wjazdu nasz kierowca staje się czujny i za oknem wypatruje zwierząt. Nie
wiem co on chce zobaczyć w tym deszczu i mgle. Na zobaczenie tygrysa nie mamy raczej szans,
ale zależy nam aby chociaż zobaczyć tak ulubione przez na słonie. Trasa ma wieść kilkanaście
kilometrów serpentynami przez teren parku do miejsca z którego mamy zacząć trekking. W pewnej
chwili pojawiają się nilgirskie langury – czarne mały z długimi ogonami.

Nasz kierowca zobaczył na stoku góry kilka sztuk jakichś jeleniowatych i nagle mgła się
rozstępuje i na trawiastych zboczach gór, daleko od nas przemieszcza się stado sześciu dzikich
słoni. Niesamowite i bezcenne. Właśnie były na swoim śniadaniu. I tym samym padł kolejny mit.
Zawsze wydawało nam się, że słonie żyją na dość równinnym terenie. Słoń = sawanna w Afryce. A
tu jest trochę inaczej, bo słonie spokojnie pomykają w górskim terenie trawiasto-drzewiastym.
Przez tę część parku kierowca jechał wolno, jednak już nic więcej nie udało się zobaczyć.
Zwierzęta też czasem zaszywają się gdzieś, zwłaszcza w porze monsunowej. Zostaje w takim razie
podziewać z okien jeepa las deszczowy, który tonie we mgle.
O 8:30 dotarłszy do jeziora Peryiar jemy indyjskie śniadanie, nawet całkiem dobre. Jest to
indyjski chlebek, jajko i pasta.
Teraz czas na ok. 3 godzinny trekking po lesie deszczowym i to deszczowym dosłownie (!),
bo leje jak diabli. Dostajemy specjalne materiałowe ochraniacze na nogi, śmieszne, bo ze stopkami,
dopiero później okazuje się po co te stópki są. Ich zadaniem jest ochrona przed żyjątkami. Jakimi?
Ano las obfituje w olbrzymią ilość... pijawek!!! Nasz przewodnik co chwilę posypuje nam buty
solą, a pijawki i tak co chwilę się pojawiają. Nawet ciężko jest je odczepić od spodni. Toteż z
pijawkami co jadą na nas na gapę, w deszczu, gigantycznej mgle i totalnym błocie leziemy przez
las! Ktoś zapyta po co? Nie wiem... ale jest fajnie! A dodatek na trawiastych wierzchołkach
wzniesień wiatr wieje i siecze wiatrem. Widoki marne, bo wszystko zasnute mgłą, chyba, ze wiatr
na chwilę ją przepędzi. Para Hindusów jest niezła. Dziewczyna idzie w klapkach i ma torebkę.
Przypomina mi turystyki niedzielne w naszych tatrach. W końcu klaki pękają, a przewodnik daje jej
swoje. Wszystko mam na sobie mokre. Nie ma nic suchego. Czas w końcu wracać. Oczywiście
jedyne zwierzęta które podczas tego trekkingu spotykamy to owe pijawki, które najbardziej
polubiły skórzane buty Pawła. Ale sobie zafundowaliśmy wycieczkę.
Po 3 godzinach wracamy brudni, mokrzy i zmęczeni. Dobrze że pali się ognisko i można
przy nim siąść i wysuszyć ubrania. Jedyny problem to taki, ze ognisko pali się… w baraku. Na
dodatek obok podpalane są stosy plastikowych butelek. Nie wiem czy lepiej dusić się w tym
smrodzie przy ognisku, ale wyschnąć, czy może nie wdychać tych bądź co bądź trujących
substancji i zostać przemoczonym do suchej nitki. Mimo mojego przygotowania podeszwa adidasa,
nie wytrzymała ilości wody i mi prawie odpadła, co i tak nie najgorzej, bo sznurówką udało mi się
ją przywiązać. I takim sposobem w końcu moje stare adidasy Voyager zostaną w Azji… Jest z nimi
ciekawa historia, gdyż były ze mną w Maroku, miałam je tam wrzucić, ale opuszczając Maroko
zaczęło padać i jednak zrezygnowałam. Potem były ze mną w Chinach i… ostatniego dnia stały już
przy śmietniku, ale zaczęło padać i… ponownie zabrałam je ze sobą w drogę powrotną. Od tamtego
czasu już ich nie próbowałam wyrzucać. Jednak tym razem dobił je monsun.
Ale wracając... uwędziliśmy się zdrowo przy ognisku (choć jesteśmy susi), potem zjedliśmy
obiad i z żalem (ha ha ha) zrezygnowaliśmy z pływania łódką po jeziorze, gdyż wody mieliśmy na
dziś dosyć.
Postanowiliśmy wracać do Kumily i to był strzał w dziesiątkę. Tym razem widzieliśmy
czarną gigantyczną wiewiórkę (podobno rzadką), całe stadka szalejących czarnych langurów i na
koniec znowu zobaczyliśmy stado słoni. Tym razem przy wierzchołku wzniesienia majestatycznie
szły 4 słonie i to nie całkiem daleko... piękny widok.
Słoń indyjski. W literaturze, sztuce i kulturze Indii słoń otoczony jest czcią. Ganesa, bóg z
głową słonia, syn Siwy i Parwati, traktowany jako Ten, który Usuwa Przeszkody, a jego imię
przywołuje się przed przystąpieniem do każdej ważnej czynności. Słonie są bardzo ważne w życiu
codziennym, jak i podczas świat. Mieszkańcy Kerali mają z nimi wyjątkowo bliskie i ciepłe
kontakty. Chociaż są to głownie zwierzęta pociągowe, to jednak biorą udział w ceremoniach
świątynnych, przenoszą bowiem bóstwa podczas procesji. Podczas takich okazji stroi się je w
czapraki zdobione złotem. Natomiast bogatsze świątynie mają swoje własne słonie. Słoń Indyjski
zamieszkujący lasy i równiny Indii nie jest tak wysoki jak afrykański i ma mniejsze uszy. Słonie
świątynne mają specjalne względy. Poganiacz poświęca wiele godzin dziennie na pielęgnację i
tresurę swojego zwierzęcia. Wszystkie komendy wydaje w języku malajalam.
Ganesa jest strażnikiem progu. Jego podobizna znajduje się nad drzwiami wejściowymi do
każdego domu, a także przy schodach wiodących do świątyni, zawsze po lewej stronie. Po wejściu
do świątyni, także po lewej stronie znajduje się zwykle świątynia lub ołtarz jemu poświęcony i
hindusi tam kierują swe pierwsze kroki. Ganeśa zawsze jest przywoływany jako pierwszy przed

rozpoczęciem każdego rytuału, przed podróżą, przed pracą — jest bogiem dobrego początku, usuwa
wszelkie przeszkody mogące pokrzyżować plany i przedsięwzięcia. Bardzo szanują go bankierzy i
kupcy.
Uosabia mądrość i spryt życia codziennego, dawania sobie rady w drobnych sprawach, to on
podsuwa tymczasowe, niebanalne, czasem humorystyczne rozwiązania — jest od „wiązania
trampka gąsienicą, kiedy nie ma sznurówek”, zresztą wiąże koniec z końcem i skleja beznadziejne
sytuacje, zapewniając ludziom choć odrobinę sukcesu. Bez jego błogosławieństwa nikt nie może
dopiąć celu. Słoń potrafi przedzierać się przez dżunglę, więc wskazuje drogę podróżnikom, a jego
szczurek przeciska się przez każdą dziurę i szczelinę, zawsze znajdując wyjście. Kochają go więc
podróżnicy, kupcy, złodzieje, ludzie nauki i literatury. Jako opiekunowi sztuk pięknych, artyści
składają mu ofiarę z kwiatów, pushpanjali.
Jest bogiem obfitości, ale nie tyle materialnej (pieniędzmi sypie bogini Lakszmi), co
sprawiającej elementarną frajdę, na przykład dzieciom przynosi duże ilości słodyczy, frykasów i
zabawek. Dba o to, by każdy miał drobne przyjemności. Jest strażnikiem swastyki, znaku
graficznego symbolizującego szczęście i pomyślność, a także świętej zgłoski om.
Opowieść mitologiczna wyjaśnia dlaczego ten korpulentny chłopczyk ma głowę słonia.
Parwati poszła kąpać się do stawu i poprosiła synka, by pilnował jej szat, ale kiedy zażywała kąpieli
nadszedł zazdrosny Śiwa. Tak bardzo się zdenerwował widząc młodzika, który ośmielił się
podglądać boginię, że odciął mu głowę. Zrozpaczona Parwati poprosiła Śiwę o uratowanie synka.
Śiwa nie miał takiej mocy, by przywrócić chłopczykowi pełną postać, gdyż bogowie nie są
cudotwórcami i czarodziejami, muszą podporządkować się podstawowym prawom biologicznym.
Śiwa obiecał, że przytwierdzi głowę pierwszej istoty, jaka wyjdzie z lasu — to był słoń.
Ganeśa nie jest synem Śiwy i Parwati. Jest synem Parwati. Bogini, nie mogąc doczekać się
aktu zapłodnienia przez Śiwę, ulepiła go z woskowiny usznej i tchnęła weń życie. Synem Śiwy jest
Skanda, powstały bez udziału kobiety.
Według opowieści mitologicznej, kiedyś gdy spadł z drzewa owoc manga, Śiwa postanowił
dać go temu z synków, który najszybciej okrąży świat. Skanda natychmiast wybrał się w długą
drogę, ale sprytny Ganeśa obszedł swoich rodziców siedzących pod drzewem mango i powiedział:
„Jesteście całym moim światem”. Otrzymał owoc mango.
Przedstawia się go jako miłego tłuściocha o okrągłym, wzbudzającym zaufanie brzuszku,
siedzącego na różowym kwiecie lotosu, na huśtawce lub tronie. W dolnej lewej ręce zawsze trzyma
miseczkę z ladu — są to słodkie kulki z cukru i mąki ryżowej, którym kurkuma nadaje kolor żółty,
prawą ręką czyni gest opieki i pozdrowienia. W górnych rękach trzyma toporek i szpicrutę na
słonia. Jego wierzchowcem jest szczurek, muśaka. Toporek służy mu do odcinania więzów z
rzeczami doczesnymi. Niekiedy ma sznur, na którym wyciąga ludzi z dna rozpaczy i kieruje ku
prawdzie, czasem też otwartą książkę.
Ganeśa zapisał ponoć całą Mahabharatę, którą Brahma dyktował mu na jednym oddechu
(inni mówią, że był to Wjasa). Kiedy złamał mu się rysik, nie mogąc przerwać zapisywania odłamał
sobie kieł i pisał dalej. Nosi więc imię Ekadanta, o jednym kle. Czuwa nad przepisywaniem
tekstów, do niego składają inwokacje skryby i pismaki, a pewnie też grafomani (i dziennikarze!).
Jest opiekunem ksiąg i zapisanej w nich mądrości praktycznej, a książki te są zazwyczaj
jemu dedykowane. Zawsze i wszędzie jak Indie długie i szerokie obecny w szkole, zwłaszcza w
klasach podstawowych, gdzie dzieci stawiają pierwsze litery. Dopiero po wyrecytowaniu mantry
Om Śri Ganeśaja Namah, cześć świętemu Ganeśowi chwała, nauczyciel zaczyna uczyć dzieci
alfabetu. Ganeśa pomaga dziś dzieciom klikać na komputerze i układać pierwsze programy
komputerowe. Jest nie tylko opiekunem dzieci, ale przekazuje im swoją radość życia, pozytywne
myślenie i brak strachu przed usuwaniem przeszkód (usuwa u dzieci przeszkodę strachu przed
strachem), a także buduje pozytywny obraz świata i zaufanie do życia.
W filozofii, Ganeśa symbolizuje jedność człowieka z całym kosmosem — przez jego
kręgosłup przebiega oś świata i przedstawia on widzialną formę Zasady wszechświata.
Pewien bramin opowiedział mi w świątyni Śiwy w Kańczipuram historię Ganeśi: Duże uszy
służą do słuchania, trąba zamyka usta, by mówić niewiele, małe oczy symbolizują patrzenie na
świat najbliższy, ten, w którym żyjemy. Okrągła kulka ladu, często umieszczana w trąbie, oznacza
umiejętność szybkiego znajdowania, „namacania” dobrych małych rzeczy dla siebie w najbliższym
otoczeniu. Postać szczurka symbolizuje zwrócenie uwagi na rzeczy drobne, pozornie banalne, gdyż

one mogą również czegoś nauczyć, także na osoby nie wyróżniające się, gdyż mają nam zawsze coś
do powiedzenia.
Ganeśa umówił się z bratem Karttikeją, że ten, kto pierwszy obieży świat dookoła, ten
weźmie za żony Siddhi, osiągnięcie i Buddhi, inteligencję (gdzie indziej Riddhi, bogactwo).
Podczas gdy Karttikeja ruszył w świat, Ganeśa usiadł sobie spokojnie pod drzewem i czekał. Gdy
brat powrócił, opisał mu wszystkie miejsca, w których nie był, ale które świetnie znał z książek,
posiadł bowiem całą wiedzę encyklopedyczną.
Występując pod liczbą trzy jako Śiwa-Parwati-Ganeśa, przynosi szczęście rodzinne, a jako
Parwati-Ganeśa-Lakszmi — duże pieniądze.
Para Ganeśa-Skanda ukazuje symbolicznie kompletne przeciwieństwo charakterów dwóch
braci, przejmujących cechy po jednym rodzicu i nie mających sobie nic specjalnego do
powiedzenia. I oczywiście unaocznia jeszcze wyraźniej spryt Ganeśi w porównaniu z niezbyt
rozgarniętym bratem. A dzieci uczy niebanalnego rozwiązywania problemów.
Na południu Indii nazywany jest Ganapati, gdyż jest przywódcą ganów, drobnych
pośrednich bogów, czy karłów (to zazwyczaj „upadli” bogowie ludów podbitych). Orszaki ganów
są jako element dekoracyjny przedstawiane na fryzach i zwieńczeniach kolumn.
Subrahmanjan, syn Śiwy o imieniu Skanda, przedstawiony jest jako wieczny chłopiec z
dwoma ramionami (nie cztery), który siedzi na pawiu. Karttikeja (Skanda) przedstawia wojowniczy
aspekt syna Śiwy, jest bóstwem wojny i planety Mars.
Murugan, inne imię brata Ganeśi, to tamilskie bóstwo młodości, piękna i wojny, przywódca
zastępów niebiańskich. Jest władcą świata Drawidów, walczył z Kaurawami i znana była jego lanca
Welan, siedzi na pawiu i trzyma łuk.
Ganeśa Czaturthi — jego urodziny wypadają w sierpniu/wrześniu i są uroczyście
obchodzone w całych Indiach, ale najhuczniej w stanie Maharashtra. W każdym domu
przygotowuje się figurki i posągi Ganeśi z wszelkich możliwych materiałów, czasem te z gipsu są
wysokie na 8 metrów, maluje się je na wszystkie kolory, stroi girlandami z kwiatów, ofiaruje orzech
kokosu i adoruje przez parę dni. Jest to bardzo ważne święto dla dzieci, które utożsamiają się z
grubaskiem-słonikiem, przebierają się za niego i biegają szczęśliwe po ulicach miast i miasteczek,
korzystając z wyjątkowej swobody i objadając się słodyczami. Podczas święta nie wolno spoglądać
na księżyc, gdyż raz wyśmiał on Ganeśię, kiedy spadł niezdarnie ze szczurka i rozpruł sobie brzuch.
Wysypały się wszystkie słodkie kulki ladu, ale szybko zebrał jedną po drugiej i wcisnął ponownie
do brzucha, zawiązując go szybko wężem, który wcześniej przestraszył szczurka. I wtedy właśnie
księżyc w pełni roześmiał się. Ganeśa, któremu sprawiło to przykrość, cisnął w niego kłem. Stracił
go na zawsze. A Ganeśa dba o to, by nikt nikomu nie sprawiał przykrości. Unikanie patrzenia na
księżyc oznacza symboliczne unikanie kontaktu z osobami, dla których Ganeśa nic nie znaczy. W
ostatnim dniu święta wszystkie rzeźby, statuetki i obrazki topi się w wodzie.
Posąg boga czy obraz, któremu podczas święta oddaje się kult, jest rozbijany, topiony,
niszczony, by ukazać efemeryczność danej formy. Podobnie, potężne rzeźby Durgi czy Kali są
niszczone w ostatnim dniu ich święta, a rydwany ze świątyni Jagannath w Puri są corocznie palone.
Kiedy forma odegrała swą rolę, należy ją zniszczyć. Forma boga jest tymczasowa i nie posiada
mocy, jest tylko narzędziem pozwalającym utworzyć trwały obraz mentalny… I to byłoby chyba na
tyle na temat słoni indyjskich.
W Kumily jesteśmy koło 16:00. Idziemy przejść się po miasteczku w deszczu oczywiście.
Nie ma tu nigdzie chodników, więc trzeba co chwilę uważać na kałuże i jeżdżące pojazdy.
Wchodzimy do widzianego wczoraj sklepu z pamiątkami i kupujemy osiem słoni i kolczyki. Potem
czas na dobre jedzenie w restauracji czterogwiazdkowego hotelu – czyli chiński kurczak słodkokwaśny. Tu przynajmniej Hindusi nie zaostrza potrawy.
Wracamy do hoteliku i pakujemy się, bo jutro wstajemy po szóstej i jedziemy do Munnaru i
aż nie chce myśleć jak będzie wyglądała droga.
Przy pakowaniu odkryliśmy, że torebka w której są słonie jest zrobiona gazety z
ogłoszeniami, wśród których dominują te matrymonialne. Z racji tego, że dalej dużo małżeństw jest
aranżowana, to i takie są ogłoszenia. Można przeczytać, ze rodzice zamożnego lekarza, pracującego
za granicą szukają mu żony również lekarki. Inne z kolei mówi o tym, że szukają żony, która może
mieć pewne braki… hmmm czyżby przyszły mąż był jakiś nie do końca normalny? I mnóstwo tego
typu ogłoszeń….

17.07.2010 (sobota)
Wstajemy, zbieramy nasze rzeczy i wsiadamy do rikszy, która wiezie nas do centrum
Kulimy, na autobus zmierzający do Munnar. Na „przystanku” jesteśmy jednymi z pierwszych, a
autobus już stoi wiece siadamy maksymalnie na przedzie, aby nam nie wiało przez okna
pozbawione szyb. Niestety tubylcy otwierają wszystkie rolety więc chcąc nie chcąc w całym busie
jest przewiew. Na dodatek to chłodne górskie powietrze.
Wyjeżdżając z dworca mamy już pierwszy przystanek i wsiada kilka osób. Nie rozumiem
czemu nie byli 100 metrów dalej na dworcu tylko musieli zatrzymać autobus zaraz za dworcem. Od
tej chwili autobus przez kolejne kilometry zatrzymuje się milion razy, ilekroć ktoś chce wsiąść czy
wysiąść. Nie ma ustalonych przystanków. Wystarczy zamachać ręką. Jeden dzwonek w autobusie –
to stop, po nim następuje trzaśnięcie drzwiami, dwa dzwonki i jedziemy dalej. Wnętrze autobusu
pęcznieje od ludzi. Dużo dziewcząt jadących do szkoły, bo pomimo soboty w Indiach ten dzień jest
normalnym dniem szkolnym. Bus jedzie wolno, ze względu na stan drogi. Nie to co do Kulimy,
gdzie kierowca wydawał się mieć za nic wertepy i jechał jak oszalały.
Droga 105 kilometrów zajmuje nam 4,5 godziny oczywiście w deszczu, który pada z
większym i mniejszym natężeniem. Droga prowadzi raz w górę, raz w dół tysiącami zakrętów. Na
jednym z niewielkim przystanków jemy nasze śniadanie, na które składają się pyszne maślane
ciasteczka.
Okolice Munnaru witają nas oczywiście we mgle, ale dookoła widać same wzniesienia
pokryte plantacjami herbaty. Na dworcu rikszarz chce nas zawieźć do JJ Cottage. Jest fajnie
opisany w przewodniku więc postanawiamy tam pojechać. Rzeczywiście bardzo ładne miejsce, a
właściciel naprawdę sympatyczny. Nawet biegnie do nas z gorącą herbatą.
Munnar jest małym miasteczkiem położonym pośród gór na wysokości ponad 1800 metrów
nad poziomem morza w Ghatach Zachodnich. Ghaty Zachodnie to krawędziowe pasmo górskie w
Azji Południowej, w Indiach, ciągnące się wzdłuż zachodniego brzegu Półwyspu Indyjskiego. W
przekroju poprzecznym są asymetryczne; od strony Dekanu ich stoki są łagodne, natomiast na
zachodzie opadają stromą krawędzią w stronę Morza Arabskiego. Średnia wysokość 1800m n.p.m.
Długość 1800 km. Najwyższym szczytem jest Anai Mudi (2695 m n.p.m.) – dosłownie głowa
słonia. Munnar znajduje się w części Ghatów Zachodnich zwanej High ganges, co po tamilsku
oznacza „trzy rzeki”. Pochodzi to od usytuowania Munnar u zbiegu trzech rzek. Munnar otoczony
jest 24 tysiącami hektarów plantacji herbaty. Został założony przez Brytyjczyków w 1878 roku jako
letnisko władz brytyjskich w południowych Indiach. Dzisiaj największa plantacja należy do Tata
Tea, firmy kontrolującej niemal całą infrastrukturę publiczną w okolicy. Zresztą weźcie do ręki
pudełko herbaty Tetley i poczytajcie na spodzie kto ją wyprodukował.
Tata jest potentatem wszystkiego w Indiach. Będąc w Indiach, produkty TATA spotykamy
niemal na każdym kroku. Poniżej lista przypadków:
•
ciężarówki - 2/3 ciężarówek w Indiach wozi na masce logo TATA.
•
autobusy - w dziedzinie autobusów popularnych (z reguły w ogóle nie mają one
bocznych szyb, ani klimatyzacji) przodującym producentem jest Ashok Leyland, TATA jest
zaraz po nim.
•
samochody dostawcze - większość na indyjskich drogach to TATA. Wszystkie do
złudzenia przypominają modele Mercedesa sprzed 20-30 lat.
•
samochody osobowe - co prawda Hindustan Motors cały czas produkuje swojego
słynnego Ambasadora, TATA staje się jednak wiodącym producentem samochodów osobowych
rodzimej konstrukcji i jego modele Indigo (kompaktowy sedan i kombi) i Indica (kompaktowy
hatchback - dostępny również w Polsce).
•
TATA nano - TATA zapowiedział, że wyprodukuje samochód, który będzie
kosztował poniżej 2500$ i wyprodukował 'nano'. Jest to pięciodrzwiowe, pięcioosobowe autko
wielkości smarta. Kierowcy ryksz zapytani, dlaczego nie przesiądą się na nano, skoro jest od
rykszy tańszy i oszczędniejszy (nowa ryksza kosztuje ok 3000$) z pogardą mówili, że nano jest
też zdecydowanie mniej odporny na zderzenia i mniej trwały (co na indyjskich drogach jest
bardzo ważne). Dlatego też model póki co nie cieszy się dużą popularnością - w ciągu miesiąca
widzieliśmy ich zaledwie kilka.

•

komfortowe samochody terenowe typu SUV - tutaj prym wiedzie
Mahindra&Mahindra, TATA jest na drugim miejcu.
•
sieć hoteli Taj - sieć ma hotele w 12 krajach w tym USA, Wielkie Brytanii, Bliskim
Wschodzie, Malediwach. Słynny bombajski hotel Taj Mahal zaatakowany przez terrorystów w
2008 roku.
•
sieć komórkowa TATA Indicom.
•
telewizyjna platforma cyfrowa TATA sky.
•
TATA AIG Insurance - widywaliśmy bilboardy towarzystwa ubezpieczeniowego.
•
herbata - tak jak pisaliśmy we wpisie o Munnarze, plantacje po których chodziliśmy
w całości należały do TATA. W sklepach są herbaty granulowane jak i rozpuszczalne z logo
TATA. No i wspomniana herbata Tetley...
•
ogólnie przemysł spożywczy - oprócz herbaty natknęliśmy się jeszcze na herbatniki:)
oraz ekskluzywną butelkowaną wodę z Himalajów z logo TATA.
•
przemysły chemiczny, metalurgiczny, IT, medyczny.
Czy to dobrze, że taka duża część indyjskiego przemysłu znajduje się w rękach jednej
korporacji? Obecny prezes firmy pan Ratan Naval Tata uchodzi za skromnego kawalera, filantropa
znanego z działalności charytatywnej i edukacyjnej, a Hindusi są dumni, że ich rodzima firma tak
wiele osiągnęła w świecie (2/3 kapitału TATA ulokowane jest poza Indiami) i pewnie im wszystko
jedno czy ta sama firma produkuje samochody i ciasteczka. Ekonomiści pewnie mają inne zdanie,
ale przecież Indie to dziwny kraj...
Munnar jest dość przyjemne, choć nie jakoś szczególnie porywające. Ciekawostką jest fakt,
że znajdują się tu trzy wzgórza, na jednym stoi świątynia hinduistyczna, na drugim meczet, a na
trzecim kościół katolicki. Rześki, górski klimat na pewno docenią osoby podróżujące po
południowych Indiach, zwłaszcza w porze gorącej. Największą atrakcją Munnar jest uroda
okolicznych gór, zwłaszcza, że wiele z nich pokryta jest magicznie malowniczymi plantacjami
herbaty. Chyba żadna inna roślinność nie robi takiego wrażenia, jak krzaki herbaciane pokrywające
całe wzgórza i doliny.
Trochę odpoczywamy i postanawiamy podjechać rikszą do mieszczącego się tutaj muzeum
herbaty przy jednej z fabryk, ale niestety okazuje się być zamknięte z powodu remontu. Wracamy
do centrum i włóczymy się po sklepikach bazaru, gdzie kupujemy herbatę, czy krem z drzewa
sandałowego, ale i po raz kolejny pyszną domowej roboty czekoladę.
Zaczyna padać więc czas zaszyć się w restauracji, ale niestety ta do której chcieliśmy pójść
jest w remoncie. Stoimy wiec pod wiatą, bo rozpadało się na dobre. Obserwujemy jak wałęsająca
się krowa zżera girlandę kwiatów, w które przystrojona jest maska samochodu stojącego obok.
W końcu zauważamy naprzeciwko restaurację Silver Spoon. Przebiegamy szybko przez
ulicę i siadamy przy stoliku. Zamówione jedzenie jest okropne. Zupa wstrętna, nawet chlebki
ciapati gumiaste.
Wracamy rikszą do hoteliku. W telewizji leci polski Reksio!!! I nawet jest reklama Bolka i
Lolka. Czego to nie ma w tej hinduskiej telewizji.
Rodzina właściciela hoteliku, to chrześcijanie, dzieci obwieszone są różańcami. W głównym
pokoju oczywiście obrazek Jezusa. W Kerali jest dużo katolików. Dzisiaj jadąc w busie był obrazek
Jezusa cały w migających światełkach. Ilekroć Paweł schodzi na dół to mieszkańcy rodzinnie
odmawiają różaniec.
W Munnar jest nawet chłodniej niż w Kumily. Najmłodsze dziecko właścicieli ma na sobie
kombinezon niczym miś. No jest tu chłodniej, ale nie kila stopni powyżej zera!!! Kobiety mają na
sobie stare, grube swetry. Miejscowi mężczyźni chodzą tutaj w kurtach, czapkach, ale…. w swoich
spódniczkach, gołych nogach i w klapkach… W sumie ja też chodzę w gołych stopach, bo leje i nie
ma sensu ubierać innych butów aby je przemoczyć, a poza tym innych niż sandały już nie mam , bo
przecież od adidasów odpadła podeszwa. Teraz w plecaczku noszę skarpetki, bo jak siadam w
restauracji to mi chłodno w stopy. Wyciągam więc skarpetki i je zakładam.
W pobliskiej restauracji jemy kurczaka w makaronie. Mniam, to lubię. Chińszczyzna górą!

18.07.2010 (niedziela)
Wyspani do granic możliwości wstajemy o 9 i sprawdzamy co dzieje się za oknem. Niestety
pada, ale nie leje, a to już jest dobra wiadomość. Pytanie tylko jak będzie dalej. Czas zacząć od
śniadania, a potem zobaczymy co będziemy robić. Idziemy do pobliskiej restauracji SN Restaurant
tradycyjnie na omlety i tosty.
Po śniadaniu deszcz pada dalej tak samo, czyli nie najgorzej. Postanawiamy się poubierać w
przeciwdeszczowe rzeczy i ruszyć mimo wszystko na plantacje wokół Munnar.
Znaleźliśmy ciekawą trasę i ruszyliśmy uzbrojeni w parasolki i kurtki przeciwdeszczowe.
Docieramy na punkt widokowy, z którego rozciąga się imponujący widok (w momentach kiedy
rozstępuje się mgła) na okoliczne wzgórza pokryte krzewami herbaty. Z punktu widokowego
docieramy do pobliskiej wioski, gdzie okazuje się, że aby dojść do wodospadu trzeba było przy
punkcie widokowym skręcić w dróżkę na plantacje. Zawracamy więc, po drodze robiąc zdjęcia
kwitnącej herbacie. Nigdy wcześniej nie widziałam kwiatków herbaty. Na dodatek w rowach
pięknie rosną paprotki, które miałam w doniczkach w domu i oczywiście uschły. Tu, w klimacie
monsunowym mają się fantastycznie. Znajduję drzewa, które mają kolczaste liście. Kolce wyrastają
od góry, jak i od spodu każdego liścia.
Dochodzimy z powrotem do punktu widokowego, pijemy herbatę od sprzedawcy, pytamy
raz jeszcze o drogę i schodzimy na drogę kluczącą między krzewami herbacianymi. Trasa jest
fantastyczna, choć początkowo nie wiemy czy dobrze idziemy, bo co chwilę się od rzeki i
wodospadu, pod który chcieliśmy dojść, po prostu oddalamy. Momentami przestaje padać i wtedy
wyciągamy aparaty i robimy zdjęcia. Również sobie, bo jak tu nie sfotografować się wśród
krzewów herbaty? Nawet z parasolką.
Krajobraz jest świetny, wszędzie krzewy, a wśród nich pojedyncze drzewa chyba
kardamonowa, a także rozsypane licznie czarne głazy, które kontrastują z zielenią krzewów.
Droga między krzewami wiedzie serpentynami, w sumie to nie wiemy gdzie dojdziemy, ale
mamy cały dzień więc możemy sobie na to pozwolić.
W pewnej chwili dogania nas inna turystka, jak się okazuje Francuzka - Poulin samotnie
podróżująca po Indiach. Ona też chce dojść pod wodospad, toteż dalej idziemy razem.
Magii krzewom herbaty i licznym wzgórzom dodaje spowijająca je mgła. Mijamy dwie
malutkie wioski, a ludzie pokazują nam jak mamy iść dalej, aby dojść pod wodospad. Wioski te to
ludzie, którzy pracują na owych plantacjach, a mieszkają w domkach ustawionych niczym baraki,
pomalowane na dość jaskrawy niebieski kolor.
Po dobrych 4 godzinach spaceru docieramy pod wodospad. W ogłuszającym huku
wypijamy gorącą herbatę w kawiarence i mostem prowadzącym nad przepływającą wodą
przechodzimy na druga stronę. Teraz musimy dojść do głównej drogi, aby wrócić do Munnar.
Serpentyny skracamy dróżką biegnącą w poprzek przez krzewy herbaty. Jest szybciej, ale za to
bardziej stromo. W końcu spoceni docieramy na główną drogę, gdzie po chwili łapiemy autobus za
5 rupii do miasteczka. Możemy sobie teraz my zamachać na autobus, mimo, ze tu nie ma żadnego
przystanku. Wysiadamy w pobliżu hotelu, oczywiście uprzedzając biletera, a ten zatrzymuje
specjalnie dla nas autobus. Jak fajnie. Francuzka jedzie do centrum.
W hoteliku zamawiamy u naszego właściciela gorącą herbatę na rozgrzanie się. Przy okazji
dowiadujemy się, ze w tym roku monsun to nie monsun. Rok temu w tym czasie to lało jak z cebra.
To dobrze, ze przyjechaliśmy tu w tym roku.
Dzisiaj po plantacjach przeszliśmy w sumie z kilkanaście kilometrów, ale było naprawdę
cudownie, mimo tego, że niemalże cały czas padał deszcz. I tak pogoda była dla nas dzisiaj
łaskawa.
Na obiad idziemy znowu do tej samej restauracyjki. Po takim spacerze jesteśmy głodni.
Najpierw jemy zupę pomidorową, natomiast na drugie danie Paweł zamawia kurczaka w
kukurydzy, a ka kurczaka w czosnku. Jeszcze tyle czosnku w potrawie to ja nie widziałam, poza
tym dało się czuć spora ilość imbiru. W tym czasie w restauracji spotykamy kilka hinduskich
wycieczek, bo przecież to niedziela, a mieszkańcy lubią wtedy udawać się na wycieczki.
Oczywiście wszyscy w czapeczkach i nausznikach.
Są tu też inni obcokrajowcy i tak jak my wyciągają z kieszeni skarpetki, które zakładają pod
stołem, co wprawia w śmiech lokalnych Hindusów.

Obok restauracji jest sklep z pamiątkami. Kupujemy tu trochę herbaty i przypraw, również
mieszankę masali do herbaty. Na taką masalę składa się milion sproszkowanych przypraw. Słowo
masala w języku hindi oznacza przyprawę. Najbardziej znana to garam masala. Garam masala w
hindi dosłownie "gorąca mieszanka" jest nieodzownym elementem wedyjskiej sztuki kulinarnej.
Prażone przyprawy są następnie drobno mielone (prażone osobno, mielone razem). Mieszanki tej
używa się pod koniec gotowania, a w jej skład najczęściej wchodzą: kmin rzymski, kolendra,
czarny pieprz, kardamon, liść laurowy, goździki, cynamon, chili, gałka muszkatołowa (tej ostatniej
się nie praży). Znana jest też masala czaj, która jest spotykana powszechnie również w świecie
zachodnim, forma przygotowania aromatycznej indyjskiej herbaty ćaj o ostrym smaku.
W Indiach każda rodzina kultywuje swoją własną metodę przygotowania masala ćaj. I
chociaż nie istnieje jeden precyzyjny przepis, bazę stanowią:
•
czarna, mocna herbata, której smaku nie zniszczą liczne aromatyczne dodatki,
•
mleko,
•
słodycz uzyskiwana na przykład poprzez dodanie białego lub czarnego cukru,
miodu, czy melasy,
•
przyprawy: kardamon, cynamon, imbir, pieprz, goździki i inne.
Przykładowy sposób przyrządzenia:
Składniki:
2 szklanki wody,
2 szklanki mleka,
3 łyżeczki herbaty Assam lub Darjeeling (najlepiej sypana),
łyżeczka kardamonu sypkiego bądź parę ziaren lekko zmielonych,
6 goździków,
pół łyżeczki cynamonu,
szczypta imbiru,
8 łyżeczek cukru (według gustu 1-2 łyżeczki na 1 szklankę).
Mleko i wodę wlać do garnka, wsypać herbatę i wszystkie wymienione przyprawy oraz
cukier. Wszystko razem doprowadzić do wrzenia (uwaga, żeby nie wykipiało). Po zagotowaniu,
zmniejszyć ogień i jeszcze poczekać 2 do 5 minut aż herbata nabierze aromatu. Przed podaniem
należy przelać przygotowany napój przez drobne sito, aby pozbyć się fusów i przypraw.
Również sam proces przygotowania może być różny. Zazwyczaj jednak polega on na
doprowadzeniu do wrzenia zestawu przypraw z dodatkami słodzącymi, a następnie dodaniu herbaty
i mleka oraz ponownym doprowadzeniu do wrzenia, po czym pozostawieniu całości na kilka minut
do zaparzenia.
Proporcje składników mogą być zmieniane według indywidualnych gustów. Niektórzy
wzbogacają smak tej herbaty dodając również takie przyprawy jak czarny pieprz w całości, czy
kolendrę.
Na koniec dnia trafiamy jeszcze do kafejki internetowej. W takiej jeszcze nie byłam. Jest to
zwykły blaszak – barak. Z przodu jest sklepik, a na tyłach za zasłonką pięć (!) stanowisk
komputerowych. Niesamowite, ze im to w tak wilgotnych warunkach działa. Na dodatek trzeba się
wysmarować specyfikiem na komary, bo lata ich tu całe mnóstwo. W ogóle kafejki w Indiach są
specyficzne. Dba się o prywatność. Komputery są za zasłonkami, czy też w drewnianych boksach.
Nikt obok nie zobaczy co robisz.
Wieczorem postanowiło lać. Wracam do hoteliku w strugach deszczu marząc o gorącej
kąpieli i wyszorowaniu stóp. Od dzisiejszej ilości wody skórzane czarne paski sandałów zmieniły
mnie w czarną stopę. Nie wiem jak to doszoruję. W telewizji film z Shah Rukh Khanem.
Paweł idzie do właściciela odebrać pranie i buty, które dał wczoraj do wysuszenia. Same po
trekkingu w Kumily nie dałyby radę wyschnąć. Okazuje się, ze znowu wlazł właścicielom podczas
rodzinnego odmawiania różańca.
19.07.2010 (poniedziałek)
Poranek znowu zaczynamy w restauracji SN Restaurant i oczywiście omlet. Po powrocie do
domu na jajka chyba długo nie spojrzę. Ten sam młody kelner dwoi się i troi. Co chwilę do ans

podchodzi sprawdzając czy wszystko jest w porządku. Za oknem dzisiaj pogoda jeszcze gorsza niż
wczoraj. Leje bardziej. Dobrze wiec że plantacje odwiedziliśmy wczoraj, bo dzisiaj nic już by się
nie dało. Znowu mieliśmy szczęście.
Riksza wiezie nas na dworzec autobusowy, który okazuje się być zwykłym przystankiem.
Czekamy pod wiatą w ulewnym deszczu, obserwując przemykających co chwilę poubieranych
Hindusów z gołymi stopami i w klapkach. Podmuchy wiatru, który siecze deszczem są dzisiaj
niemożliwe. Mieszkańcy biegnąc uliczkami miasteczka co chwilę walczą z parasolkami.
Autobus ma być koło 11:30. Przyjeżdża w końcu, ale staje za przystankiem. Na dodatek ma
okna!!! Hurra!!! Pakujemy się, ale innych chętnych brak, czyżby jechał później. Tym bardziej że
kierowca i bileter poszli w siną dal zostawiając nas samych w autobusie. Okazuje się że wyjazd
zaplanowany jest na 12:00 no to ok. W południe ruszamy i okazuje się, że jedziemy na inny
przystanek, gdzie dosiadają się pozostali podróżni, w tym inni obcokrajowcy wraz z poznaną
wczoraj przez nas Francuzką Poulin. Jak się okazuje musiała zmienić plany i też jedzie do
Maduraju. Początkowo miała jechać do Ooty, ale z powodu silnych deszczy kolejka zębata nie
kursuje. Znowu w takim razie mieliśmy szczęście jadąc nią kilka dni temu.
W drogę do Maduraju ruszamy o 12:30. Bus trochę przecieka i to przez lampki, które mimo
tego działają. Z sufitu też cieknie woda. My żegnamy się zostawiając za sobą pięknie zielone
plantacje herbaty.
W autobusie czas umilają nam teledyski przerywane krzykliwymi reklamami , a to jedzenia,
a to uniwersytetu, czy zakładu optycznego, który według tej reklamy czyni cuda.
Przed nami 160 kilometrów i około 6 godzin jazdy. Mimo, że to podobno Ekspres Bus, to
niewiele to daje, bo najpierw trzeba wyjechać z gór i pierwsze 60 kilometrów zajmuje nam
dokładnie 3 godziny. Drogą ponownie jest pełna zakrętów i momentami trzeba dobrze trzymać się
siedzenia, by nie spaść. Mgła za oknem taka, że nic momentami nie widać. Co zakręt, to autobus
niemiłosiernie trąbi, aby w tej mgle z innym się nie zderzyć. Parę razy jednak musi bardzo
gwałtownie hamować, gdy z przeciwka coś nagle wyjeżdża. Do tego jeszcze dochodzi cały czas
mocno padający deszcz.
W górach na przełęczy, z której roztacza się widok na równinę i miasto Theni, mamy chwilę
postoju. Wszyscy rozchodzą się do małych baraków, w których mieszczą się małe sklepiki. Czas na
drobny posiłek. Można tu kupić coś, co przypomina nasze pączki, ale nie wszystkie są słodkie.
Część nadziewana jest ziołami i warzywami. Kosztuje to 3-4 rupie za sztukę. Trochę takie
zapychacze, ale smaczne.
W końcu zjeżdżamy z gór i lądujemy na rozległej równinie, Dookoła porozrzucane głazy.
Zniknęły gdzieś lasy, a pojawiły się skąpe krzaki. Przy drodze, co chwilę mijamy wypalanie cegieł i
szałasy, w których cegły są składowane.
Koło 18 dojeżdżamy do Maduraju. Z dworca, który znajduje się poza miastem jedziemy
rikszą do Lodge Selection. Pokój mały, lekko obskurny i z komarami, ale co tam nie chce nam się
już niczego innego szukać. Okna wychodzą niestety na ulicę i jest trochę głośno.
Idziemy do restauracji na obiad – kolację. Restauracja nazywa się Taj Mahal, cokolwiek
chcemy zamówić z karty, to tego nie ma. Na szczęście w końcu coś się dla ans znajduje. Potem w
kropiącym deszczu, idziemy po ciemku zobaczyć tutejszą świątynią Minakszi. Nie możemy jednak
wejść, bo Paweł ma za krótkie spodenki. Nie szkodzi i tak przyjdziemy tu jutro za dnia.
Przyjechaliśmy do Maduraju, aby zobaczyć świątynię Sri Minakszi. Tak jak Taj Mahal jest
wizytówką północy Indii, tak madurajska świątynia Minakszi jest wizytówką południa.
Maduraj jest dość dużym miastem słynącym z imponującego kompleksu świątynnego
Minakszi i należy do wielkich ośrodków sakralnych południa Indii. To wiekowe miasto nad rzeką
Wajgaj stało się skarbnicą tamilskiej kultury. Przed około 2 tysiącami lat odbywały się tu
zgromadzenia pisarzy i poetów. W VII-VIII wieku, kiedy miasto było we władaniu Pandanów
rozwinęła się tu sztuka, a także kwitł handel z Rzymem i Chinami. Świątynia Minakszi jest bardzo
duża, posiada cztery bardzo bogato zdobione wieże oraz plątaninę ciemnych korytarzy wewnątrz.
Tłumy pielgrzymów ciągną tu, by oddać hołd swoim bóstwom, więc okazji do podpatrywania życia
religijnego Hindusów na pewno nie zabraknie.
Maduraj nazywa się czasem miastem krawców ze względu na bardzo rozwinięty ten rodzaj
usług. W okolicy świątyni, głównie w budynku targowiska, znajduje się podobno 1000 stanowisk,
gdzie w ciągu kilku godzin sprawni krawcy są w stanie uszyć dowolny strój za zupełnie śmieszną

cenę. Wybór dostępnych materiałów jest równie oszałamiający. Co chwilę ktoś nas zaczepia i chce
skopiować koszulę, czy też spodnie. No tak jesteśmy przecież w mieście krawców. Co sklep, to
wypełniony jest tysiącami materiałów w jednym kolorze, czy też we wzory. Wszystkie zwoje
materiałów są tak poukładane, że sklep wygląda niczym tęcza. Atrakcje krawieckie zostawiamy
sobie na jutro. Teraz trzeba wrócić do pokoju i wymordować wszystkie komary. W telewizji podają
właśnie, że w Asamie wykoleił się pociąg i zginęło 50 osób
A my mordujemy komary….
20.07.2010 (wtorek)
Wstajemy o 8:30, niestety pogryzieni przez komary i… mrówki. Takie to ledwie widoczne,
a tnie, ze szkoda gadać. Idziemy na śniadanie – ja na omlet, a Paweł na tosty z dżemem. Niby
proste i nieskomplikowane śniadanie, ale musimy na nie czekać ponad 15 minut. W miedzy czasie
przez salę restauracyjną przenoszą ze 20 sztuk żywych kur.
W końcu najedzeni idziemy do świątyni Minakszi. Po drodze pijemy smakowity sok z
trzciny cukrowej, limonki i imbiru. Zaglądamy do dwóch zakładów krawieckich, gdzie najpierw
pokazują swoje wzory, a potem chcą nas oskubać. Niby tzw. „Indian style” tańszy, ale dosłownie o
jakieś grosze. Potem zostajemy skierowani do sklepu z pamiątkami, ze niby z dachu jest super
widok na świątynie. Widok marny, ale przez sklep trzeba przejść. Dobry sposób na turystę, przy
okazji można mu coś wcisnąć. Jesteśmy z Pawłem niechętni zakupom, więc abyśmy coś jednak
kupili, to proponują, ze możemy zostawić u nich sandały i po zobaczeniu świątyni po nie wrócić. A
nóż coś wtedy kupimy??? Szkoda stracić klienta w porze deszczowej.
Boso idziemy wiec do świątyni, w której znajduje się kolejny słoń, błogosławiący trąbą
ludzi i pobierający za to opłatę.
Świątynia Minakszi w Maduraju - to hinduistyczny kompleks obiektów sakralnych w
Maduraj w stanie Tamil Nadu w Indiach.
Główne obiekty kompleksu powstały w latach 1560-1680. Artystyczny kunszt nadano jej za czasów
Najaków, gubernatorów Widźajanagaru. Znaczący wkład wniósł Tirumala (panujący w latach
1623-1660). Świątynia reprezentuje styl drawidyjski (południowo indyjski). Tradycyjnie mury
zewnętrzne posiadają cztery gopury. Kompleks znajduje się na opasanym wysokim murem
dziedzińcu w którego centrum stoją dwie świątynie Minakszi i Sundareśwara, otoczone licznymi
kaplicami oraz wspaniałymi salami kolumnowymi. Niestety do tych dwóch najważniejszych
świątyń mają wstęp tylko wyznawcy hinduizmu. Wielkie wrażenie robi 12 gopur. Gopura to
piramidalne wieże bramne mające nawet 50 metrów wysokości i wznoszą się nad wejściami do
kompleksu świątynnego, usytuowanymi z czterech stron świata. Mniejsze natomiast prowadzą do
sanktuariów głównych bóstw. Wieże wznoszą się na masywnych granitowych cokołach, które są
zdobione jaskrawo pomalowanymi posągami bóstw - mitycznych zwierząt i potworów. Groźne
potwory z wyłupiastymi oczami i rogami zdobią łuki sklepionych dachów. Są one wyobrażeniami
bóstw opiekuńczych. Te kolorowe figury bóstw na gopurach są naprawiane i malowane co 12 lat.
Mandir centralny poświęcony jest formie bogini Parwati w aspekcie Minakszi (której oczy
mają kształt ryby, o trujących oczach), będącej córką Kubery, przywódcy istot podziemi i
ciemności. Jej małżonkiem pozostaje Śiwa Sundareśwara, drugie pod względem ważności bóstwo
tej świątyni. Legenda mówi, że dziewczynka od urodzenia miała trzy piersi, a jedyną szansą na
pozbycie się dodatkowej jest spotkanie swojego przyszłego męża. Stało się tak, gdy księżniczka
spotkała i poślubiła boga Siwę, który przybrał postać Sundareśwary.
Historię tę przytacza się jako objaśnienie pochodzenia tego kompleksu świątyń, w którym znajdują
się kultowe budowle Minakszi i Sundareśwary. Obu tym postaciom poświęcone są dwa oddzielne
zbiory obiektów sakralnych i dedykowane im wewnętrzne pawilony.
Jest to zarazem jedno z najokazalszych miejsc pielgrzymek. Teren świątyni ma wymiary
259 na 223 m. Wiele budowli pochodzi z czasów miejscowego władcy Tirumala Najaka (lata 16231655), lecz świątynia została podobno założona w XII wieku, zaś nadzwyczajna Sala Tysiąca
Filarów (których według niektórych obliczeń jest tylko 997) pochodzi z XVI wieku. Podobno każdy
filar jest inny a obejrzenie wszystkich podobizn mężczyzn, kobiet, bogów i bogiń zajęłoby

miesiące. Jest to tętniąca życiem świątynia, która wciąż przyciąga pielgrzymów w dzień i w nocy.
Można spotkać tam wiele procesji i sporo obrzędów odprawianych przy muzyce.
W kompleksie jest mnóstwo miejsc wartych zobaczenia. Znajduje się tutaj Sala Ośmiu
Bogiń, Staw Złotego Lotosu, otoczony schodami prowadzącymi nad wodę. Obok zbiornika
znajduje się świątynia Minakszi, z wieloma galeriami i salami, a także dwoma koncentrycznymi
obejściami. To tu znajduje się łoże, do którego każdego wieczoru przybywa małżonek Minakszi
pod postacią wizerunku przynoszonego ze świątyni Sundareśwary. Jest też XVI wieczna Sala
Masztu Flagowego, w której mieści się pawilon siedzącego Nandinowa (byk) i złotym masztem
flagowym oraz kolumnami, ma których przedstawiono 24 postacie Siwy. Interesująca jest sala
Tysiąca Kolumn, choć jest ich podobno 985 i znajdują się tutaj kamienne kolumny muzyczne, które
po uderzeniu wydaja dźwięki.
Cały kompleks to niezła gmatwanina korytarzy, barwnych sufitów z kolorowymi rzeźbami,
aż cud, ze człowiek się tu nie gubi. Poza tym widać, że Hindusi traktują to miejsce szczególnie.
Ilość osób odwiedzających jest bardzo duża, wszyscy się modlą. Pięknie to wygląda, bo kobiety
niezwykle odświętnie są ubrane. Chyba założyły swoje najlepsze sari. Ich kolory są cudowne.
O 13 kompleks zostaje zamknięty na kilka godzin więc wszyscy musza to miejsce opuścić.
Wychodzimy i my również. Czas odwiedzić bazar krawców.
W wielu miejscach są rozstawione punkty z maszynami do szycia, gdzie krawcy szyją
wszystko co sobie zażyczymy. Przechadzając się uliczkami bazaru, który znajduje się przy świątyni
Minakszi (podobno jest tu ponad tysiąc sklepików) co chwilę jesteśmy zatrzymywani przez
tutejszego krawca, który chce nam SKOPIOWAĆ koszulę, czy spodnie, w które jesteśmy ubrani
(zaczynają rozmowę: Hello sir, I am a tailor, I can copy your shirt). W końcu dajemy się namówić i
zostajemy wciągnięci do stoiska z materiałami, gdzie wybieramy sobie gatunek oraz kolor no i
negocjujemy cenę. Mnie mają uczyć czerwoną tunikę – czyli Indian Style, natomiast Paweł
zdecydował się na skopiowanie swojej koszuli, którą najpierw bacznie krawcy obejrzeli, aby
wycenić wszystkie lamówki itp. Oczywiście Pawła koszula będzie droższa, bo to nie Indian Style.
Ha ha ha. Po zakupie materiału, trafia on ze stoiska z materiałami do krawca obok, który zabiera się
od razu do roboty. Jeszcze tylko miarka idzie w ruch aby mnie pomierzyć. Mamy przyjść za 3
godziny bo odbiór rzeczy. Ciekawe co tam nam uszyją...
Spacerujemy po bazarze, a tam wśród różnych stoik szyją krawcy. Każdy szyje co innego. O
dziwo są to sami mężczyźni. Dookoła ich stanowisk pracy plączą się dziesiątki skrawków
różnobarwnych materiałów. Z małych resztek tworzą mniejsze lub większe sakiewki. Kupujemy
różne szale i poszewki na poduszki w słonie. Wracamy pod nasze stoisko, gdzie chwilę temu
kupowaliśmy materiał. Pawła koszula właśnie się kroi u pobliskiego krawca.
Na uliczkach strasznie tłoczno, oprócz riksz motorowych są tu też riksze rowerowe, które
trąbią na wszystkich dookoła. Każdy zaułek to jakiś zakład krawiecki. A jak się nie szyje to z kolei
prasuje się pod gołym niebem. Są tu takie punkty prasowalnicze. Przychodzi się do gościa i oddaje
swoje ubranie do wyprasowania. Do tego służy często ogromne żeliwne żelazko z duszą. Poza tym
mnóstwo straganów z owocami, ciuchami, zegarkami. Kłębowisko ludzi i każdy kawałek ziemi jest
zajęty. Czego skuterkiem jest to, że znowu nie ma chodników. Trzeba uważać na ruch uliczny.
Wszędzie w Indiach można natknąć się na sklepy Baty, sprzedające buty. Jak to ja zawsze mówię –
klapkoland. Bo tutaj w Azji sklepy te sprzedają głównie klapki.
Koło 16 wracamy do hotelu odpocząć i wziąć prysznic, bo mamy wrażenie jakby cały kurz
w tej duchocie osiadł na nas. Kiedy chwile odpoczywamy, czas udać się na obiad. Tym razem po
porannych kurach i długim czasie czekania na śniadanie w Taj Restaurant idziemy do innej.
Zamawiamy kurczaka słodko-kwaśniego z ryżem oraz zupę kantońską i rybę. Po obiedzie idziemy
na bazar krawców po nasze rzeczy. Wszystko zgodnie z zamówieniem już na nas czeka.
Przymierzymy już w hotelu.
Teraz możemy przejść się na nocne zwiedzanie świątyni. Dochodzi już powoli 20:00, a w
świątyni niesamowite tłumy ludzi. Trafiamy na wieczorne przenosiny posągi Siwy, przez wszystkie
pomieszczenia, aby w końcu dotarł do łoża Minakszi.
Figura Siwy jedzie na złotym koniu, który jest niesiony na lektyce przez kilkunastu
mężczyzn. Jest i zespół który gra niemożliwie głośną muzykę. Za posagiem przemieszcza się tłum
ludzi. Niektórzy SA jak w transie, płaczą, krzyczą. Normalnie kosmos jakiś.

Na jednym z placów świątynnych ludzie czekają na figurę a wraz z nimi przystrojone w
odświętne szaty słoń, dwa wielbłądy i wół. Zwierzęta te poprowadzą w orszaku posąg Siwy do
Minakszi.
Wracamy do hoteliku i po przymierzeniu naszych ubrań od krawca (super!!!) zaczynamy
walkę z komarami. Trwa to w nieskończoność i mam wrażenie, iż mimo tego, że je mordujemy to
wcale ich nie ubywa…
Czeka nas wiec kolejna noc z komarami i maluśkimi mrówkami.
21.07.2010 (środa)
Ociągając się wstajemy. O 9 jesteśmy już spakowani i idziemy na śniadanie do najbliższej
taj Restaurant – tej od żywych kur. Najpierw przez 10 minut siedzimy przy stoliku, ale nikt nie
raczy przyjąć zamówienia. W najlepsze trwa sprzątanie restauracji, a do kuchni co chwilę ktoś
wchodzi, to znowu wychodzi donosząc kolejne towary. W końcu jednej osobie przypomniało się, że
czekamy. Postanawiam dzisiaj zjeść jajka na twardo, bo omlet wychodzi mi bokiem. Ponadto jakoś
po tych żywych kurach wyobrażam sobie jak wygląda kuchnia i nie bardzo mam apetyt na omlet
robiony w takich warunkach. Po 25 minutach od złożenia zamówienia kelner mówi do nas, że nasze
śniadanie już jest prawie zrobione… hmmm… ile czasu potrzeba na przygotowanie 3 jajek na
twardo, tostów, 2 herbat i soku z limonki?????? Czas zabijamy obserwując biegającą mysz…. Mija
kolejne 10 minut (!!!) i nasze śniadanie się pojawia, ale nie w całości, bo pierwszy jest sok z
limonki, potem tosty. Zaczynam jeść suche tosty, bo jestem głodna i już nieźle wkurzona. Po
kolejnych minutach pojawiają się 2 jajka zamiast 3. może kury miały dopiero je znieść??? I stąd to
oczekiwanie? Jakby tego było mało to herbata się już nie pojawia. Nie czekamy na nią, bo w sumie
mija godzina od naszego przyjścia tutaj i już dość cierpliwości wykazaliśmy. Zjedliśmy co było,
zapłaciliśmy za to i wyszliśmy. Dość mamy restauracji Taj.
W hotelu bierzemy bagaże, schodzimy na recepcję oddać klucz i zapłacić. I tu nagle
niespodzianka. Recepcjonista wszczyna z nami awanturę, bo każe sobie zapłacić za 3 doby a nie 2,
a przecież tyle tu byliśmy. Nie potrafią przeliczyć, ze pomiędzy 19, a 21 lipca są dwie a nie trzy
doby!!! Wyszukujemy w księdze wpis meldunkowy z 19 lipca, gdzie mowa jest o 2 dobach i
kwocie zapłaty. Zostawiamy pieniądze i wychodzimy, słysząc pokrzykiwania recepcjonisty i jego
pomocnika.
Bierzemy rikszę i jedziemy na oddalony od miasta o 6 kilometrów dworzec autobusowy. Tu
zaczyna się kolejny etap niemiłych wydarzeń. Trafiamy w łapy jakiegoś gościa, który prowadzi ans
do agencji, w której można zakupić bilety autobusowe. Nie wiem czemu idziemy do tego punktu,
zamiast do oficjalnych kas autobusowych, to chyba ta awantura w hotelu przyćmiła nam zdolność
jasnego myślenia. Sprzedają nam bilety za 80 rupii do Tanjavuru. Wsiadając do autobusu upieram
się, żeby mi gość dał bilet, skoro zapłaciliśmy. I nagle rzestaje być miły i chce od nas po 30 rupii za
bagaż. Oszalał chyba. Wywiązuje się kłótnia, bo nie chcemy mu nic dać, ale zależy nam na bilecie.
W końcu wciskamy mu 10 rupii i zabieramy bilety. Wtedy odczytujemy że kosztowały po 51 rupii.
Koleś znalazł parę turystów, czyli nas i naciągnął – zresztą na własne życzenie. Wystarczyło pójść
kilkadziesiąt metrów dalej i normalnie kupić bilet. No ale co tam, 30 rupii na bilecie do 2 złote.
Dobrze przynajmniej, że dostaliśmy bilety. Przed nami 170 kilometrów jazdy. Na podatku jazdy
bileter zaczyna sprawdzać czy każdy ma bilety. Uff, ciekawe co byłoby gdybyśmy ich nie odebrali?
Zapewne teraz musielibyśmy zakupić nowe!
Za oknem krajobraz sawanny. Kierowca z upodobaniem nadużywa klaksonu i co chwilę, w
mój mózg wwierca się ostry dźwięk. Zwariować można. W połowie trasy mamy postój na dworcu.
Od razu pojawiają się krążący sprzedawcy drobnego jedzenia, na które składają się głownie samosy
– czyli pierożki smażone w głębokim oleju. 3 sztuki za 10 rupii. Kupujemy – raz są z nadzieniem
ziemniaczanym i przyprawami, wiec są dość ostre, a potem raz jeszcze od innego sprzedawcy i te
nadziewane są cebulą. Są przepyszne.
O 15:10 docieramy na dworzec w Tanjavur, gdzie wsiadamy do rikszy i każemy się wieźć
do hotelu Maneec’e Residence. Ten w porównaniu do tego z Maduraju jest wręcz wypasiony.
Tanjavur leży na żyznym terenie delty rzeki Kawern, często zwanym miską ryżową
Tamilnadu. Przez niemal tysiąclecie to wspaniałe miasto wiodło prym w historii politycznej regionu
jako stolica trzech potężnych dynastii: Ćolów, Najaków i Maratów. Okazała świątynia Brihadisvary

to najważniejszy zabytek pozostały po Ćolach, a pałac królewski jest spuścizną po Najakach i
Marathach.
Po godzinnym odpoczynku idziemy zobaczyć tutejszą świątynię. Miasto jest jakieś szalone.
Łomot i huk jest jakiś nad wyraz głośny. Zaraz za rogiem mamy dworzec kolejowy, może to
dlatego tak mi się wydaje. Idziemy w kierunku świątyni. Mam wrażenie, ze nie ma tu toalet.
Wszędzie śmierdzi sikami. Co chwilę spotykamy kogoś , kto pod murem załatwia swoje potrzeby.
Ohyda. Doczłapujemy się po świątynię, gdzie posiedzimy do 18, bo już zdążyliśmy się przekonać,
iż restauracje otwierają to koło 18:30 – 19:00. Przed świątynią sporo sprzedawców świecidełek,
którzy za wszelka cenę chcą coś nam upchnąć. Ale nie dajemy się. Wchodzimy na teren świątynny i
wita nas kolejny błogosławiący słoń.
Świątynia Brihadisvary, to monumentalna granitowa budowla poświęcona Siwie. Została
wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Jej budowę ukończoną w 1010
roku zlecił Radźaradźa Ćola I, chcąc stworzyć symbol potęgi dynastii. Cokół świątyni pokryty jest
inskrypcjami, informującymi o szczegółach zarządzania świątynią i jej funduszami, stanowi źródło
cennych informacji o społeczeństwie i sprawowaniu władzy w czasach Ćolów.
Świątynia Brihadisvary stoi pośrodku prostokątnego dziedzińca otoczona sanktuariami
pomocniczymi. Znajduje się tu również mandapa nankinowa – wykuta z pojedynczego bloku
granitu ważąca 25 ton figura byka ma 6 metrów długości i jest zwrócona przodem ku sanktuarium.
W licznych niszach sanktuarium umieszczone są granitowe bóstwa. Całe obejście zdobią również
liczne freski. Przy wschodnim wejściu znajdują się rzeźby dwóch gigantycznych dwarapalów
(strażników), którzy wysuniętymi palcami wskazującymi kierują wyznawców do sanktuarium.
Nad sanktuarium góruje wimana – czyli wieża w kształcie piramidy o wysokości 66
metrów, mająca 13 kondygnacji. Zwieńczona jest ośmiokątnym hełmem wyrzeźbionym z jednego
bloku granitowego o masie 80 ton!!! We wnętrzu świątyni znajdują ogromnych rozmiarów posąg
linga. W przyległych do sanktuarium krużgankach dziesiątki posągów lingi, tyle, ze znacznie
mniejszych.
Zapada powoli zmierz, więc postanawiamy iść coś zjeść. Znajdujemy restaurację przy
głównej ulicy, polecaną przez przewodnik Lonely Planet. Zjadamy bardzo dobry makaron z
kurczakiem i na koniec zamawiamy lody, które nie nadają się do jedzenia. Na pierwszy rzut oka
wydają się być zważone. Chyba kilka razy się rozmrażały i zamrażały. Tego nie da się zjeść. Kelner
oczywiście nie widzi problemu. Kłótni na dzisiaj mamy dość i odpuszczamy.
Wracamy do hotelu. W indyjskiej telewizji właśnie mignęła nam Angelina Jolie i… Daniel
Olbrychski, gdyż zbliża się premiera amerykańskiego filmu Salt, gdzie Olbrychski gra rosyjskiego
szpiega.
Czas dzisiaj iść już spać, bo jutro zamiast hotelowego łóżka czeka nas noc w pociągu i jak
zwykle wysiadka o 4 rano…
22.07.2010 (czwartek)
Ups… wstajemy o 10. Tak dobrze spało się w czystym i miękkim łóżku i nawet te diabelne
klaksony było słynąć mniej. Jednak to zasługa tego, że okno pokoju wychodzi na jakiś szyb
wentylacyjny, a do ulicy tym samym daleko. Jednak w Tanjavur jakoś nad wyraz często używają
klaksonów. Nie ma sekundy, aby skądś nie dobiegał ich wwiercający się dźwięk. Tak na marginesie
na tyłach pojazdów często jest napis „saund horn” trąb głośno – gdy zamierzasz wyprzedzić,
wyprzedzasz lub już wyprzedziłeś.
Słońce świeci, jednak dzisiaj mocno wieje, a my idziemy na śniadanie. Dzisiaj wybieramy
restaurację hotelu Tamilnadu. Zamiast jednego zamówionego omleta dostajemy… dwa, no niech im
będzie. Jednak Hindusi coś mają na bakier z przyjmowaniem zamówień. Po śniadaniu wsiadamy do
rikszy i śmigamy pod świątynię, bo już 11, a o 13:00 znowu zamkną obiekt na przerwę.
Tłum ludzi zmierzających do świątyni jest znaczący, nawet sporo wycieczek szkolnych,
którym i z którymi robię sobie zdjęcia. Koło 13:00 nawet słoń idzie na zasłużoną przerwę. My też
zmierzamy do wyjścia. Jednak nie jest to takie prosto. Słońce grzeje tak silnie, że kostka brukowa
jest tak gorąca, że przejście przez plac graniczy z cudem. Zatrzymanie się grozi poparzeniem stóp.
Nie ma to jak pokonać plac biegiem.

Postanawiamy rikszą podjechać pod tutejszy pałac, ale tutejsi rikszarze coś przesądzają z
ceną i postanawiamy pójść tam piechotą przez ruchliwe uliczki miasta. Dokoła jada bardzo
chaotycznie riksze, motory, autobusy, czy też idą ludzie popychając wózki z dobrami. Wszystko to
jak tak niezwykłe, ze przez kwadrans stoję przy skrzyżowaniu kręcąc film. Gdyby taki chaos był na
skrzyżowaniu w Polsce, połowa ludzi by się pozabijała, a tutaj nie… wszystko toczy się normalnie,
tylko to ogłuszające trąbienie daje się we znaki. Jest tak gorąco, ze wypijamy cały litr lodowatej
wody.
Dochodzimy do pałacu, który w większości jest raczej zdewastowany. Przy okazji jakiś
napotkany Hindus chce nam sprzedać marihuanę i w najlepsze zachwala swój towar.
Pałac królewski został zbudowany jako królewska rezydencja Najaków, a jego przebudowy
dokonali Maratowie. Z dużego prostokątnego dziedzińca wchodzi się do kompleksu pałacowego,
zwieńczonego w jednym z krańców, piramidalną wieżą. Poza zespołem znajduje się tutaj 7kondygnacyjna wieża obserwacyjna. We wspaniałej Sali Audiencji (kiedyś) zbudowanej w 1684
roku, można obejrzeć piękne malowidła i zdobienia na kolumnach, ścianach i stropie. Drewniany
baldachim udekorowany kawałkami barwionego szkła, wsparty na czterech kolumnach znaczy
miejsce nad zieloną granitową płytą, na której stał tron. Jest tu też straż pożarna, ale jak mówi nam
„strażak” jeszcze nigdy nic się nie paliło… A wóz strażacki stoi.
Wchodzimy na wieżę, z której roztacza się widok na całą okolicę… Równina jak okiem
sięgnąć. Dochodzi 14:30 bierzemy rikszę pod dworzec, bo wiatru brak, a słońce grzeje
niemiłosiernie. Na niebie brak chmur. Mamy dość gorąca i wolimy pod hotel podjechać niż iść taki
kawał piechotą.
Kupujemy kolejny litr napoju i wypijamy go w zaciszu pokoju przy włączonym na Maksa
wiatraku. Jemy też kupionego na bazaru melona.
Krykiet to narodowy sport Indii. Co prawda niedawno były mistrzostwa w piłce nożnej i
Hindusi na chwilę przeprosili się z krykietem na rzecz piłki właśnie (co było widać w burzliwych
dyskusjach w pociągach i autobusach) ale mistrzostwa się skończyły i krykiet wrócił na salony... W
telewizji (w większości hoteli mamy tu kablówkę z ponad 40-toma indyjskimi kanałami) są dwa
kanały sportowe poświęcone jedynie krykietowi, które na okrągło pokazują to ważniejsze, to mniej
ważne rozgrywki.
Dzieciaki popołudniami dla zabicia czasu też grają, nie w piłkę, a właśnie w krykieta. Grają
na boiskach, placach, a nawet w świątyniach, czy ruinach wpisanych na światową listę zabytków
UNESCO.
Dzisiaj największym niusem we wszystkich informacyjnych kanałach telewizyjnych jest
niejaki Murali (Muttiah Muralitharan)- lankijski gracz krykieta który dzisiaj ogłosił, że idzie na
emeryturę. Zwą go tutaj królem lub magikiem podkręcania (the wizard of spin) bo słynie z tego, że
po jego rzucie przeciwnik ma duże problemy z odbiciem piłki. Dzisiaj rano telewizje martwiły się,
że Murali odejdzie z bardzo nieciekawą liczbą 799 rzutów eliminujących przeciwnika, ale kiedy
wróciliśmy do pokoju po południu, to w telewizji panuje euforia, bo Murali zdobył swój 800-tny
rzut, czym stał się najbardziej utalentowanym krykiecistą na świecie (jak twierdzą hinduskie kanały
informacyjne...).
O 17:00 musimy opuścić pokój. Zostawiamy bagaże w recepcji i postanawiamy udać się do
kawiarenki internetowej. Rety jest tu Klima. Zostajemy przez całą godzinę, bo tak jest przyjemnie.
Jednak nastawiona jest na tak niska temperaturę, że aż zimno mi w stopy. W pobliskim budynku, w
podziemiach odkrywamy supermarket. Całkiem pokaźny sklep, w którym można kupić wszystko –
poczynając od artykułów spożywczych, a kończąc ma sprzęcie kuchennym.
Idziemy w końcu na kolację. Ponownie do tej restauracji co wczoraj dali nam nieświeże
lody. Dzisiejszy obiad jest bardzo smakowity. Jemy kurczaka w czosnku (i to jakie ilości!!! Czemu
tylko nie czuć jego zamachu?) oraz chlebki parotty. Tak czas schodzi nam do 19:30. Na ulicach
ludzie się kłębią, bo zrobiło się chłodniej. W sklepach ze złotą biżuterią istny najazd kobiet, które
siedząc na krzesłach, czy fotelach wybierają kosztowności. Chodniki pozastawiane są motorami.
Wieczorny szał zakupów i biesiadowania.
O 20:00 zabieramy plecaki z hotelu i idziemy na dworzec. Jest czysty!!! I są krzesełka.
Teraz dwie godziny czekania i o 22 będzie nasz pociąg do Madrasu, ale mamy wysiąść w
Chengalpattu, aby dojechać do Mamalapuram.

Siedzimy sobie wraz z Hindusami na dworcu w oczekiwaniu na pociąg, przyglądając się jak
kolorowy tłum kobiet ubranych w sari przemieszcza się przez salę, lub tez zasiada grupkami na
posadzce.
Pociąg jest nad wyraz punktualny. Znajdujemy swoje miejsca. Układamy się do snu, ale
ciężko zasnąć od tego gorąca. Wagon jest niczym puszka. Lepię się i przylepiam do łóżka, byle
wytrzymać do 4 rano…
23.07.2010 (piątek)
O 4:10 pociąg dociera do Chengalapattu. Pół godziny wcześniej budzą nas nastawione
budziki w komórkach. Wychodzimy na przed dworzec kolejowy w poszukiwaniu transportu.
Rikszarz mówi, że dworzec autobusowy jest 200 metrów dalej. Fajny gość. Nawet nie próbował nas
wieźć i na naszej niewiedzy zarabiać.
Mimo wczesnej pory na dworcu sporo ludzi. Już o piątej mamy nasz autobus, który zawiezie
nas do Mamallapuram. Autobus jest prywatnej linii z miękkimi siedzeniami, ale podczas jazdy
siedząc na tyłach przezywamy katusze, bo Bus traci przyczepność, a my podskakujemy w górę. Jest
to dość nieprzyjemne. I takie atrakcje za 9 rupii. Przesiadamy się na przód.
Dojeżdżamy do Mamallapuram, które jeszcze śpi. Znajdujemy hotelik Lakshmi. Trochę
obsurnawy, ale co tam. Najlepsza jest łazienka w pokoju. Są w niej 34 różne rodzaje kafelek!!!!
Widział ktoś, coś podobnego? Na razie w całej miejscowości nie ma prądu. Grunt, to po nocnej
jeździe wykąpać się i jeszcze pospać, mimo kraczących za oknem wron.
Ponownie budzę się o 10. Znowu kąpiel, bo niestety człowiek w tym klimacie poci się nawet
nic nie robiąc. A teraz czas na śniadanie, bo już solidnie jesteśmy głodni.
Naprzeciwko hoteliku jest ładna restauracyjka - Nautilus. Zamawiamy naleśniki. W końcu
nie jem omleta!!! Po drodze co chwilę przechodzą zagraniczni turyści. Przez cały pobyt w Indiach
aż tylu nie widzieliśmy. Po naleśnikach idziemy na plażę. Jesteśmy na wschodnim wybrzeżu, toteż
stoimy nad Zatoka Bengalską. Fale duże, a ja zbieram muszelki.
Śmieszna sprawa, bo na plaży w najlepsze leżą pomiędzy łódkami i sieciami rybackimi lub
spacerują… krowy! Ponadto zaczepiają nas sprzedawcy lokalnego badziewia. Ale nic nie
kupujemy. Czas na zwiedzanie.
Mamallapuram to miasto z VII wieku wpisane na Listę UNESCO. Zbudował je król
Narasinha Warman I, znany jako Mamalla, czyli Wielki Zapaśnik. Na Mamallapuram składają się
wykute w skale groty, a także świątynie z bloków kamiennych i olbrzymie reliefy uważane za
najdoskonalszy przykład sztuki Palladów.
Najpierw idziemy pod świątynię na cyplu, ale nie wchodzimy bo wstęp 250 rupii, a
doskonale widać ją zza ogrodzenia. Ta malownicza świątynia Nadbrzeżna (Shore Temple) położona
na przylądku opiera się niszczącej sile czasu i erozji. Mamalla zbudował ją ku czci Wisznu. Niski
mur świątynny otaczają posągi siedzącego byka Nankinowa. Wewnątrz znajduje się wizerunek
półleżącego Wisznu, lingę i reliefy przedstawiające wyobrażenie Siwy i Parwati z synami Skandą i
Ganesą.
Przechodzimy przez kilkadziesiąt stoisk z rupieciami. Na ich tyłach rzemieślnicy tłuką
młoteczkami i dłutami w bloki skalne tworząc rzeźby od malutkich po gigantyczne, ważące wiele
ton.
Idziemy plażą, bo widać w oddali jakiś wrak i na dodatek coś tam wybucha. Gdy podchodzimy
bliżej okazuje się być planem filmowym tutejszego centrum tzw. Hollywoodu. Drzewka, paliki,
wrak, dużo samochodów ekipy… Mają właśnie przerwę. Tak na marginesie… to w Kerali, czy
Tamilnadu jest całkiem inny typ macho filmowego niż w Bombaju. Tutaj jest to najczęściej dość
grubawy Hindus około 40-tki o kręconych włosach i koniecznie z wąsem. Natomiast w Bombaju na
pewno musi być szczupły, młodszy, prosto ostrzyżone włosy i nie ma wąsów.
Stąd idziemy do Five Rathas. To pochodach z VII wieku kompleks składający się z pięciu
monolitycznych świątyń w formie wozów procesyjnych (ratha). Choć niedokończone, świątynie te
są wymownym świadectwem kunsztu kamieniarzy, którzy wykuli je w pojedynczych blokach
skalanych. Pomiędzy świątyniami znajduje się naturalnych rozmiarów słoń wykuty w skale.

Na kompleks obowiązuje ten sam bilet co w świątyni na cyplu. Toteż nie wchodzimy, bo
oczywiście widać wszystko przez otaczający płot. Słońce grzeje jak w piekarniku. Dopadamy
stoiska z napojami i wypijamy w trzy sekundy cały litr wody.
Potem ścieżynką idziemy przez szereg małych świątynek, obok latarni, po niedużych
wzniesieniach, co w tym słońcu jest wręcz mordercze. Dochodzimy do głazu zwanego Gomółką
Masła, a potem do płaskorzeźby Pokuta Bhagirathy zwanej Spłynięcie Gangesu z Nieba. Wykuty w
olbrzymiej skale, z naturalną pionową szczeliną symbolizującą Ganges. Przedstawia dzieje
spłynięcia świętej rzeki na ziemię. Świadkami tego aktu boskiej łaski, który stał się możliwy dzięki
pokucie świątobliwego Bhagrathy. Symbolizm dzieła najpełniej uwidacznia się podczas monsunu,
gdy woda spływa szczeliną i gromadzi się w zbiorniku poniżej. Tutaj robimy kolejną przerwę i
wypijam kokosa (70 groszy!!!)
Wleczemy się do hoteliku, bo tylko tak to można nazwać. Słońce nas zdrowo przyprażyło.
Idziemy coś zjeść na plaży na dachu jednej z restauracji. Paweł je rybę, a ja kurczaka. Mamy
widok na plażę, fale i łódki, między nimi są krówki.
W całej osadzie pootwierane są stoiska z pamiątkami. Jest tu dość spokojnie, ale wystarczy
wyjść poza centrum turystyczne, a zaczyna się zgiełk i SA uliczki dla miejscowych z targiem
rybnym, który czuć na kilometr.
Czas na Internet, a potem idę na plażę pozbierać sobie muszelki. Podczas mojego zbierania
muszelek trafiam na zdechłego półmetrowego żółwia i kolczastą nadymkę z kolcami. Szybko się
niestety ściemnia. Miejscowi siedzą na plaży, a turyści zażywają kąpieli walcząc z falami.
Już po zapadnięciu zmroku spacerujemy z Pawłem uliczkami, którymi wałęsają się również
krowy. Wchodzimy do sklepu gościa z himalajskiego Ladhaku. Sprzedaje rzeczy, które jego
rodzina w Himalajach ręcznie wytwarza – dywaniki, obrazki, torebki, jednak dość drogie. Kupują u
niego fantastyczną sukienko-tunikę. Właściciel opowiada o swoim regionie i pracy rodziny. Zna
indyjski film Fanaa, ale jest zdziwiony tym, gdy mówimy, ze górski Kaszmir w filmie to polskie
Tatry.
Wracamy o 20 do hotelu i wykończeni długim dniem i upałem padamy do łóżka.
24.7.2010

(sobota)

No i zaspałam, a chciałam iść na plażę zaraz po przypływie morza. Jemy śniadanie w
Moonrakers. Z racji tego, ze wczoraj dostaliśmy po jednym naleśniku teraz zamawiamy tak by były
dwa. Kenler przynosi nam 4 talerze!!! Na każdym znajduje się jeden naleśnik. Wychodzimy na
strasznych żarłoków. A naleśniki mam różne, jeden z ananasem, drugi z papają.
Po śniadaniu idziemy na dworzec autobusowy, aby dojechać nim 14 kilometrów poza
miasteczko do Crocodile Bank. Trafiamy na świetny autobus z Klimą, co widać po bilecie, bo
kosztują AŻ 25 rupii. Dla nas to dalej bardzo tanio, ale nie dla wszystkich Hindusów. Stad w
autobusie raczej pustki. Jedziemy drogą wzdłuż której ciągną się rozlewiska i kurorty indyjskie –
Oil Beach, Coco Beach, Golden Beach itd…
Wysiadamy dokładnie pod wejściem do Krokodylowego Zoo. Pierwsze nasze zdziwienie to
bilet. Nie ma osobnego biletu dla zagranicznego turysty, kosztuje 35 rupii tyle samo co dla
lokalnych mieszkańców. Jedyne co, to musimy zakupić jeszcze bilety na aparaty. Wchodzimy. Już
po pierwszych krokach widać, ze było warto tu przyjechać. Podobno jest to największe takie zoo na
świecie. Jest tutaj 2500 krokodyli głownie indyjskich, ale są też okazy z innych kontynentów.
Krokodyle siedzą w swoich wybiegach. Albo na piasku leżą jeden obok drugiego albo w bajorku.
Na jednym takim wybiegu jak głosi napis jest ich 430 sztuk. Makabryczne kłębowisko tych
potworów. Z bajorka tylko oczy im wystają. Kiedy pojawia się ktoś z obsługi z wiadrem i macha do
krokodyli, ona wyłażą z wody i pędza do kamiennego ogrodzenia. Jedne depczą po drugich. Każdy
chce coś uszczknąć dla siebie. Opiekun rzuca im kawały mięsa z kośćmi, które krokodyle połykają
w locie. Część z nich siedzi z otwartymi paszczami i chłodzi się. Jest tu też podwodny trzymetrowy
krokodyl z Gangesu. Jak mówi jego opiekun jest rybożerny. Można go oglądać w basenie z góry,
jak i zanurzonego w wodzie, gdy wejdzie się do wydrążonego pomieszczenia ze szklaną szybą
pokazującą wnętrze basenu. Jest całkiem inny. Ma długi pysk zakończony śmieszną naroślą. koło
niego buszują 3 żółwie. Jednego z nich ma nawet pod pachą. Razem z krokodylem pływa jeszcze 6

małych takich krokodyli. Fantastyczne miejsce. Poza tym są tu komiczne plansze porozstawiane po
całym zoo, o krokodylach, że są szybkie, ze nie można ich dokarmiać.
Po ponad półtorej godzinie łażenia po zoo, czas wracać. Stajemy przy drodze i czekamy aż
coś będzie jechało to zamachamy i się zatrzyma. Po paru minutach jedzie. Machamy i wsiadamy.
Tym razem jest to zwykły Bus za 9 rupii.
Po powrocie zabieramy kąpielówki i idziemy wykąpać się w wodach Zatoki Bengalskiej.
Woda jest super ciepła, choć fale są niezłe. No i w miedzy czasie można wyłowić muszle, ale to
bardzo krótka chwila pomiędzy jedną, a druga falą. Czasem tak szybka, że nie jestem w stanie
złapać ładnej muszelki. Co chwilę ktoś chce nam sprzedać wisiorki, chusty itp. Musimy jak zwykle
się od tych wędrownych plażowych sprzedawców oganiać.
Wracamy do hotelu po plecaki i w Moonrekarze jemy na obiad makaron z kurczakiem. Paweł
od rana źle się czuje. Niedobrze…
Potem łapiemy zwykłego busido Madrasu. Te 54 kilometry mamy jechać dwie godziny. Już
30 kilometrów przed Madrasem zaczyna się miasto. Strefa firm i budowy ogromnej ilości
gigantycznych blokowisk to właśnie przedmieście Madrasu, a po indyjsku Chennaiu. Po półtorej
godzinie jazdy jesteśmy we właściwym Madrasie, jednak teraz dopiero zaczynają się schody. Ruch
i korki ogromne. Miasto śmierdzi. Przejeżdżając mostem nad rzeką czuć jak śmierdzi ściekiem,
chodzą krowy. Dużo jest tu chałup z dachem zrobionym z liści bananowców. Ot i slumsy.
Trafiamy na dworzec i przesiadamy się w miejski autobus 27B z klimą za 23 rupie (!!!), ale
warto, bo mało kto takim autobusem tutaj jedzie. A nam przynajmniej jest przyjemnie, tym bardzie,
ze Paweł ma chyba gorączkę. Ludzie w autobusie nie wyglądają na tych co jeżdżą zwykłymi
autobusami, to bogatsi ludzie, których stać na podróż po mieście w lepszych warunkach. Korki
niemiłosierne, a policja steruje ruchem. Mija nas kondukt pogrzebowy. Na wozie w kwiatach wiozą
starszą kobietę. Widać tylko jej twarz, bo reszta przykryta jest kwiatami. Kondukt też przedziera się
przez korek.
Madras – miasto w płd. Indiach, nad Oceanem Indyjskim, liczące 7,6 miliona mieszkańców
(2006), wielki ośrodek przemysłowy (głównie bawełniany), handlowy, naukowy i kulturalny w
regionie. Zabytki architektury XIX w. w stylu klasycystycznym po obiektach rządowych władz
kolonialnych.
Miasto zostało założone w 1639 r. jako faktoria handlowa przez Brytyjską Kompanię
Wschodnioindyjską. Rok później Brytyjczycy zbudowali Fort Św. Jerzego, który stał się rdzeniem
przyszłego miasta. W 1746 r. Madras został zdobyty przez wojska francuskie pod dowództwem
generała Bertranda Le Bourdonnais'a. Trzy lata później jednak, Brytyjczycy odzyskali kontrolę nad
miastem w wyniku postanowień traktatu pokojowego z Akwizgranu z 1748 r. 22 września 1914
niemiecki krążownik Emden ostrzelał brytyjskie instalacje. Choć zniszczenia były stosunkowo
niewielkie, w mieście wybuchła panika i epizod był ciosem w brytyjskie morale.
W 2000 roku zmieniono nazwę miasta w języku angielskim z Madras na Chennai, a w języku
hindi z Madras na Ćennaj. Nie zmieniano zaś nazwy tamilskiej, która i wcześniej brzmiała Sennaj.
Zgodnie z ustaleniami Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych dotychczasowa angielska
nazwa miasta Madras pozostaje w użyciu w Polsce jako polski egzonim.
Chennai jest czwartym, największym miastem Indii, mieszka w nim ponad 6 milionów ludzi.
Praktycznie nie ma tu żadnych większych atrakcji turystycznych wartych odnotowania, z
interesujące miejsc można odwiedzić wytwórnię filmową (Chennai, obok Mumbaju i Kalkuty,
należy do największych centrów produkcji filmów w Indiach) oraz ogrody Towarzystwa
Teozoficznego z jednym z największych na świecie drzew Banyan. Większość podróżnych
przyjeżdża tu jedynie ze względu na duże, jedno z ważniejszych w Indiach, międzynarodowe
lotnisko oraz wygodne połączenia kolejowe z resztą kraju.
Po 50 minutach docieramy w okolice dworca Egmor. Szukamy hotelu w pobliskiej
„hotelowej” uliczce zaczepiani przez naciągaczy, którzy chcieliby nam wymienić pieniędzy, czy
wynająć rikszę. Hotelik, który wcześniej upatrzyliśmy sobie w przewodniku jest pełny. Idziemy w
takim razie do znajdującego się obok - Masa, bo Paweł nie ma chęci szukania czegoś innego, a
wolałby się położyć.
W takim razie idzie do pokoju, a ja melduję nas w recepcji. Ależ biurokracja. 4 gości jest
potrzebnych, aby nas zameldować w hotelu. Jeden pisze coś w komputerze, drugi wystawia

rachunek, trzeci kseruje paszporty, a czwarty wypisuje dwie płachty papieru formatu A3 (nie
przesadzam!!!) naszych danych. Mam wrażenie, że już się nie uwolnię od recepcji.
Kiedy się udaje, wyskakuję jeszcze na ulicę, aby kupić na kolację papaję i limonki. Paweł ma
gorączkę i niestety nie chce mu się nic jeść. W nocy budzę się wiele razy sprawdzając jego stan.
Gorączka oscyluje w granicach 37,5 – 38. Nie jest dobrze. Całe szczęście jutro lecimy samolotem
do Bombaju, to jakby co pójdziemy do jakiegoś lekarza.
25.07.2010 (niedziela)
Wstajemy o 5:30 i wychodzimy na pobliski dworzec kolejowy, skąd podmiejską kolejką
jedziemy około 35 minut na lotnisko w Madrasie.
Do odlotu samolotu mamy prawie dwie godziny więc szybko nadajemy bagaż aby się go
pozbyć i siadamy w pobliżu naszego wyjścia do samolotu. Zaczynam być głodna. Paweł dalej ma
gorączkę, Kupuję na lotniskowym bufecie herbatę i podejrzane kanapki. Są okropne. Kto widział
kanapki z serem, marchewką i kapustą!!!??? bleee...
8:30 zostajemy zapakowani do samolotu indyjskich linii lotniczych Kingfisher, z
zimorodkiem na ogonie, Przed nami dwie godziny lotu. Dostajemy śniadanie – indyjskie.
Niesmaczne. Składają się na nie bułeczki rozmoczone w sosie. Paweł nawet nie próbuje tego jeść.
W samolocie gubię kolczyk, a gdy otwieram torbę z aparatem w im mnóstwo szkoła. Okazuje się,
że poszedł filtr założony na obiektyw. Dobrze, ze to tylko to szkiełko. Reszta nie uległa
uszkodzeniu. Musiałam o cos uderzyć.
O 11:00 lądujemy w Bombaju. Najpierw rikszą jedziemy na stację Ville Park, potem 40
minut kolejką do Church Gate. Podczas jazdy kolejką wsiada dwóch Hidźra. Podróżni od razu
szukają drobnych. Gość obok nas daje jednemu z ich banknot 10 rupii. Hidźra całuje go w czoło.
Dwie stacje dalej wsiada dwóch kolejnych hidźra, ale ludzie już nic im ie chcą dać, bo mówią, ze
dali poprzednim. Na Church Gate bierzemy taksówkę i jedziemy do hotelu. Na schodach w hotelu
Lawerence ci sami bezdomni co miesiąc temu. Właśnie są w trakcie gotowania obiadu, chyba
niedzielnego. Na półpiętrze pichcą coś w garnku gotując na butli gazowej, a na parterze na
deseczkach kroją się warzywa.
Z racji tego, ze z Pawłem nie jest dobrze, postanawiamy zameldować się w hotelu i pojechać
do szpitala. Bierzemy taksówkę do Bombai Hosptial.
Wchodzimy do głównego budynku szpitala, gdzie kierują nas do jakiegoś pokoju przyjęć,
Przechodzimy korytarzykiem. Po jego prawej i lewej stronie za kotarkami gabineciki, w których
siedzą pacjenci. Wchodzimy do głównego gabinetu, a tam na kilku metrach kwadratowych, kręci
się kilka osób przy biurku i podsuwa papiery Hindusowi, który chyb musi być lekarze. Czekamy
chwilę i sami zaczynają się nami interesować. W końcu zaczyna rozmawiać z Pawłem i każe mu
przejść do jednego z pomieszczeń z kotarką. Po chwili przechodzi wraz z drugim lekarzem. Mierzą
Pawłowi ciśnienie, temperaturę i wypytują o różne rzeczy. Jak dobrze, że w Indiach mówi się po
angielsku. W okienku recepcji muszę iść wyrobić kartę pacjenta i zapłacić za nią 10 rupii. Lekarz
wypisuje tam różne zalecenia. Chcą wykluczyć malarię Toteż Paweł dostaje skierowanie na
laboratorium na badania. Zostajemy zaprowadzeni do innego budynku, który jest dość obskurny.
Jednak kiedy trafiamy na piętro, gdzie mieszczą się gabinety, to jest jak w normalnym szpitalu i
bardzo czysto. Pacjentów brak. Po jakimś czasie przychodzi jeszcze jeden gość. Płacimy w okienku
za badania około 1000 rupii czyli jakieś 70zł. Paweł znika na pobranie krwi. Mamy usiąść i
poczekać na wyniki badań. Po godzinie przychodzi Hinduska, która wręcza nam cztery strony
wyników. No tempo mają niezłe. Z wyników wygląda że wszystko jest w porządku, więc musi to
chyba być udar słoneczny. Malarii an pewno nie ma. Bierzemy owe wyniki i wracamy do lekarza,
który przyjmuje nas w sali zabiegowej, która wygląda dość spartańsko, bardziej jak gabinet
weterynarza. Daje zalecenia na karcie pacjenta, z którą mamy udać się do pobliskiej apteki i
wykupić leki. Lekarz na pytanie Pawła ile należy się za wizytę mówi, ze 100 rupii. Płacimy, choć
spodziewaliśmy się z dziesięć razy więcej. 100 rupii, które bierze lekarz do kieszeni za przyjęcie
obcokrajowca to nic. W Bombaju tyle kosztuje zupa w restauracji.
Idziemy do apteki, która jest ladą wychodzącą na chodnik, a za nią jest bałagan totalny. Jak ci
farmaceuci w tym totalnym bałaganie się odnajdują?

Wracamy do hotelu. Jest już 16:00. I tak o to zamiast grać w bollywodzkim filmie, dzień
spędzamy na wizycie w szpitalu. Paweł zażywa leki i idzie do łóżka, a ja znikam na miasto aby coś
zjeść. Bo oprócz z tej wstrętnej lotniskowej kanapki z marchewką porządny obiad jadła wczoraj w
Mamalapuram. Wychodzę na ulicę, a tu klapa. Jest niedziela i większość restauracji między 15-19
jest zamknięta. Będą otwarte później. Drałuję więc pod Gate of India, a tam Hindusów cała masa.
Wszyscy wylegli na niedzielny spacer. Robią sobie zdjęcia, które od razu fotografowie na swoich
drukarenkach zostają im wydrukowane. Największym zainteresowaniem cieszy się stoisko z
lodami. Kolejka nieziemska. Mnie również dopadają naganiacze, którzy usilnie chą namówić na
wycieczkę na wyspę Elefantynę. Idę na Kolabę, do znanej już sprzed miesiąca Leopold Cafe z
wizją jedzenia. I masakra. Wszystkie stoliki zajęte i jeszcze kolejka czekających. Mnóstwo
turystów. A miesiąc temu ze stolikiem nie było problemu. Teraz jakiś najazd nastąpił. Idę do
kolejnej restauracji i niestety to samo. Jestem już niebywale głodna... nie pozostaje nic innego do
wyboru więc trafiam do Mac Donalda. Nie ma miejsc oczywiście, ale mogę zjeść na stojąco.
Kupuję hamburgera z kurczakiem. Uff nareszcie. Potem po półtorej godzinie samotnego łażenia
wracam do hotelu. Niestety Pawłowi mimo leków gorączka nie spadła. Na dodatek gdzieś
zgubiliśmy termometr (chyba w samolocie), więc nie mam możliwości sprawdzenia ile ma
gorączki. Robimy okłady. Lecę znowu w okolice Gate of India, bo tam widziałam aptek i udaje mi
się kupić termometr. Niestety Paweł ma 38 stopni gorączki. Bierze kolejne leki, a gorączka po
pewnym czasie zaczyna lekko spadać. Idę znowu po coś do jedzenia i picia. Moje wyjście z hotelu
trwa ponad 45 minut. Chciałam kupić banany, ale sprzedawcy owoców gdzieś zniknęli, a ich
miejsce zajęli sprzedawcy prażonych kolb kukurydzy. W końcu kupuję banany na stoisku z sokami,
a także suche ciasteczka. Może to uda się zjeść Pawłowi.
Idziemy spać. Nocą strasznie wieje, a potem co chwilę słyszę ulewy deszczu. Sprawdzam,
czy Pawłowi nie powiększa się gorączka. Za ścianą cały czas ktoś strasznie kaszle. Te kilka pokoi
w Hotelu Lawerence, które miesiąc temu były wolne, dzisiaj wszystkie zajęte.
26.07.2010 (poniedziałek)
O 8:30 zostajemy obudzeni przez Hindusa, który puka ze śniadaniem. Za oknem co chwilę
leje. Paweł gorączkę mam niewielką i cały czas mu powoli spada.
Postanawiamy w hotelu posiedzieć do 12, czyli do chwili, kiedy musimy się wymeldować i
oddać pokój. Potem pójdziemy do centrum, bo to już nasz ostatni dzień w Indiach. Samolot mamy
po północy więc dzień długi przed nami. Na dodatek wszystko uzależnione jest od tego jak będzie
czul się Paweł.
Jemy więc śniadanie i nieśpiesznie przepakowujemy plecaki już na powrót do domu.
Ponadto wyciągam rzeczy, które będą mi już niepotrzebne, a mogę zanieść je biednym Hindusom
mieszkającym na schodach hotelu.
W południe przenosimy plecaki na recepcję, gdzie postoją do wieczora. Całą reklamówkę
ubrań zostawiam biednym na półpiętrze.
Na początek idziemy pod Gate of India. Dzisiaj nie ma tu takich tłumów jak wczoraj.
Fotografowie ze swoimi aparatami i drukarkami bez celu plączą się po placu, próbując kogoś
zachęcić do zdjęcia. Potem spacerkiem kierujemy się do Kolaby, gdzie na straganach z pamiątkami
widziałam wczoraj torebki. Chwila targowania i już mam zakup.
Idziemy jeszcze do pobliskiej dzielnicy Parsów, ale niestety wstęp jest tam zabroniony.
Możemy zobaczyć tylko z zewnątrz. Stąd Paweł idzie do kafejki internetowej, i na zupę do Leopold
Cafe, a ja na bazar. Umawiamy się za dwie godziny.
Bazar byle jaki w porównaniu do tych które widziałam w Indiach do tej pory. Zjadam tu
jednak pikantną samosę. No i mam spotkanie z 3 bombajskimi krowami. A jednak mimo, ze to 16
milionowe miasto, krowy są tu na ulicy!!! Tylko przeraźliwie chude. Nieopodal można natkać się
na spacerujące kury, czy kozy.
Wracam na pamiątkarską uliczkę Kolaby, aby uszczuplić raz jeszcze ostatnie finanse.
Kupuję poszewki na poduszki w słonie, obrus i bluzkę. Wszystkie rzeczy w jakichś śmiesznych
cenach i wcale nie musiałam się długo targować. Tym bardziej, że finansowo w portfelu już prawie
pusto. Mimo tego opierałam się przy najniższych cenach i w końcu o dziwo mi wszystko
sprzedawano za tyle ile ja dawałam. Tłumaczę, ze to już ostatni mój dzień w Indiach, więc w

portfelu pustka i więcej dać nie mogę. Kiedy nie chcą mojej ceny to odchodzę, po czym mnie
wołają i sprzedają za 100 rupii, czyli 7 zł. He he trzeba było wszystkie pamiątki tutaj kupić, a nie
wlec je przez polowe Indii, gdzie i tak wcale najtaniej za nie, nie zapłaciliśmy. Poza tym cały czas
zaczepia mnie sprzedawca bębenków, których nie chcę oraz kobiety z dziećmi, które chcą parę
groszy. Jakby tego było mało to każdy ze sprzedawców mijanych stoisk chce mi sprzedać kolejne
szale z paszminy, obrusy, zegarki, lampy, bluzki, figurki, torebki, szkatułki... oszaleć można.
Wracam pod Gate of India, gdzie znowu ludzie robią mi z przyczajenia zdjęcia. Jak to widzę
to macham do nich, aby przyszli do mnie i sobie zrobili porządnie zdjęcia. Ja natomiast czaję się na
trójkę osobliwych ludzi. Jeden gość jest w cudnej pomarańczowej szacie, ma długą, siwą brodę. Z
nim jest dużo młodszy Hindus i kobieta. Kombinuję, jak im zrobić dobre zdjęcie. Po czym w
pewnej chwili okazuje się, że oni czają się na mnie z aparatem. Macham więc do nich nich przyjdą i
zrobią sobie ze mną zdjęcie, to potem ja ich obfotografuję. Normalnie ekstra. Okazuje się, że
starszy Hindus jest jakimś „świątobliwym” człowiekiem z jakieś Złotej świątyni.
Potem jeszcze trochę spaceruję po placu przed Gate of India, zaczepiana przez fotografów,
którzy usilnie chcą obejrzeć mój obiektyw z dużym zoomem. Też mają nikony, ale nie tak dobre
obiektywy.
Wracam na ulicę Kolaby pod Leopold Cafe, gdzie umówiłam się z Pawłem. Mówi, że w
restauracji przez ten miesiąc ceny podskoczyły i zupa kosztuje aż 100 rupii. A my cały czas
płaciliśmy po 30-50 rupii. Sprawdzam w swoim zeszycie i co widzę? To, że miesiąc temu zupa w
Bombaju też kosztowała 100 rupii, a danie 250! to tyle ile płaciliśmy za nas dwoje w porządnej
restauracji! Z perspektywy miesiąca podróży Bombaj okazuje się być drogi, choć i tak tańszy niż w
Polsce. Ceny poza Bombajem były niskie. Idziemy do McDonalda, gdzie zjadam Mc Aloo Tikka,
czyli wegetariańskiego hamburgera, gdzie kotlet zrobiony jest z mielonych ziemniaków i groszku.
Całkiem smaczne i to za 2,5 złotego. W ogóle w menu całkiem inne rzeczy niż w spotykanych do
tej pory McDonaldach w innych krajach. Za oknem kolejny shower deszczu. Siedzimy tu do 17:00.
Spacerkiem po raz ostatni idziemy na Gate of India. Atakują tutaj nas sprzedawcy gigantycznych
balonów. Niektórzy bogatsi Hindusi wynajmują srebrne karoce i objeżdżają nimi centrum Bombaju,
tak jak w Krakowie dorożkami.
Wracamy do hotelu Lawerence, gdzie sprawdzamy cenę naszej zamówionej taksówki, aby
nie okazało się, że mamy za mało pieniędzy. Teraz wiemy ile jeszcze ostatnich rupii możemy
wydać. Czas zabijamy siedząc w fotelach na korytarzu hotelu. Co chwilę ktoś przychodzi w
poszukiwaniu pokoju i niestety zostaje odprawiony z kwitkiem jeśli nie miał zrobionej
wcześniejszej rezerwacji. Wolnych pokoi brak.
Zagaduje nas dziewczyna z Francji – Isabel. Dopiero przyleciała do Indii na 4 tygodnie. Od
niej dowiadujemy się dlaczego w Indiach w czasie monsunu jest tylu Francuzów. We Francji z racji
sezonu urlopowego większość firm pracuje na pół gwizdka i stąd łatwiej o urlop. Isabel korzysta z
tego, że my już wyjeżdżamy i wypytuje o różne rzeczy. Paweł opowiada o swojej wizycie w
Bombaj Hospital, na co odzywa się inny turysta, który właśnie przechodził obok. Wygląda bardzo
nieciekawie – kaszle i jest blady jak ściana. Już teraz wiem, kogo słyszałam w nocy przez ścianę.
Okazuje się, że sporo czasu spędził w indyjskiej dżungli i chyba złapał malarię. Paweł opowiada
mu o szpitalu i ten postanawia się tam wybrać.
Chcemy z Pawłem wyjść jeszcze coś zjeść i wydać ostatnie rupie w markecie, ale co chwilę
leje jak z cebra. Ale mieliśmy szczęście z tym monsunem przez cały miesiąc. W końcu koło 19
idziemy do McDonalda. Schodząc po schodach widzę, że ktoś z biednych Hindusów obejrzał całą
zawartość zostawionej przeze mnie rano reklamówki. Teraz rzeczy są ułożone w kąciku.
W McDonaldzie znowu jem Mc Aloo Tikka, a Paweł normalnie z kurczakiem. Do tego
frytki i... coca-cola z gałkami lodów!!! to jest dopiero hit.
Po kolacji idziemy do marketu, gdzie kupujemy ostatnią Maazę – sok z mango oraz tutejsze
ajurwedyczne ziołowe i sandałowe mydełka. Po czym wracamy do hotelu. Myjemy się,
przebieramy i wychodzimy o 20:30 z hotelu zostawiając jeszcze biednym ręcznik. Pod hotelem
czeka na nas już zamówiona taksówka.
Taksówka jedzie ulicami Bombaju, co chwilę kolejna ulewa monsunowa. Stąd woda
rzekami leje się po ulicach i od razu robią się gigantyczne korki. Podłoga w taksówce jest dość stara
i ma dziury więc co chwilę czuję na swoich stopach wodę, która owymi dziurami dostaje się do
samochodu.

Na jednych ze świateł ulicznych podchodzi do nas Hindus – sprzedawca róż, ale niestety my
nie chcemy, bo właśnie wyjeżdżamy. Daje mi więc jedną różyczkę, życząc udanego lotu do domu i
abyśmy kiedyś wrócili do Indii. Strasznie to miłe.
Po prawie dwóch godzinach jazdy udaje nam się pokonać 30 kilometrów do lotniska.
Mijamy po raz ostatni slamsy z domami – gołębnikami, zamieszkanymi przez bombajską biedotę.
Pod mostem śpi całkiem spora ilość osób, tu przypędził ich padający monsun. Zawsze to jakieś
schronienie. Na lotnisko docieramy o 22:20. Dobrze, że postanowiliśmy wcześnie na nie jechać.
Inaczej stalibyśmy nerwowo w jakimś korku ulicznym.
Swoją różę oddaję napotkanej Hindusce która wychodzi właśnie z lotniska. Bardzo cieszy
się z prezentu.
Pora pozbyć się bagaży. Nadajemy je w hali odprawy, gdzie wypijamy nasza cudowną
mangową Maazę, po czym trafiamy do hali kontroli bagażu osobistego. Dostajemy pieczątki, ze
bagaż jest bezpieczny. Kobiety mają tu swoją osobną kolejkę, gdyż za parawanami są poddawana
kontroli.
Idziemy pod nasze wyjście. Jest już 23:20, za niespełna godzinę powinniśmy wsiadać do
samolotu. Obok nas większość czekających na samolot to Hindusi. Na chwilę przed boardingiem,
małżeństwo hinduskie bierze swoje dziecko do kocyka i zaczyna zamaszyście nim kołysać.
Dokładnie po 8 minutach kołysania dziecko śpi. Pakują je do wózeczka i wjeżdżają na pokład
samolotu. Całkiem sprytna sprawa.
Na lotnisku oczywiście żegna nas padający monsun. Szybko wpadamy w gęste chmury i o 1
w nocy opuszczamy Bombaj. Na początek mamy lekką zmianę trasy lotu, bo musimy ominąć
szalejącą na trasie burzę i turbulencje. W kabinie pojawia się dziwny zapach, jak zapewni pilot
samolotu to zapach spowodowany padającym deszczem i jakimś zjawiskiem. O 2 w nocy pojawia
się jedzenie – dwa gorące rogale z nadzieniem kurczakowym i napoje. Zjadam i zasypiam
opatulona kocem. Mój polar mimo prania śmierdzi tak, że wstyd w nim siedzieć w samolocie. Tutaj
jest czysto i pachnąco więc tym bardziej mój wędzony polar jest doskonale czuć. Nad ranem budzę
się gdy samolot wlatuje nad Morze Czarne. Już jesteśmy prawie w Europie.
27.07.2010 (wtorek)
Nad ranem śniadanie w samolocie. Wybieramy tzw. western czyli zachodnie, które okazuje
się być daniem składającym się z jajka na twardo, ziemniaka, pomidora i szpinaku! Do tego bułka,
serek, dżem i jogurt, a po zjedzeniu tego wszystkiego czekałby mnie chyba bieg do toalety. Są tu
znowu niemieckie stewardessy. Jedna szczególny ma humor i dowcip. Jednego Hindusa pyta czy
che jej może sprzedać paszminę? A może jest sprzedawcą paszminy?
Do Monachium dolatujemy o 5:30 czasu lokalnego (w Indiach byłaby punktualnie 9). Nad
miastem unosi się mgła i kropi deszcz. Wysiadamy z samolotu i przechodzimy przez halę
lotniskową, na której z racji wczesnej pory jeszcze nie ma wielu podróżnych. Do wylotu mamy całą
masę czasu, gdyż samolot do Krakowa odlatuje dopiero 11:10.
Znowu odprawa bezpieczeństwa. Niemcy są skrupulatni. Musimy włączyć kamerę i aparaty.
Potem siadamy przy naszym gate’cie i zabijamy czas oglądając filmy z laptopa. Od czasu do czasu
korzystamy z darmowych automatów wydających napoje.
O 10:50 pakują nas do samolotu. Do Krakowa lecą głównie obcokrajowcy i to na dodatek
krawaciarze. Przed nami 1 godzina i 40 minut lotu.
Siedzimy w 16 – przedostatnim rzędzie. Paweł patrzy jak stewardessy roznoszą kanapki od
przodu samolotu – kanapki z serem lub szynką. Skoro siedzimy na końcu czy trafią się nam kanapki
z szynką? Udaje się zajadamy się po miesiącu szynką. Smakuje wybornie, tym bardziej, że w
kanapce z ciemnego chleba znajduje się kilka cieniutkich plastrów szynki parmeńskiej. Po
kwadransie stewardessy przechodzą z koszykiem i pytają czy ktoś nie chce jeszcze kanapki z
szynką. No i mamy niebo w gębie. Tym razem Lufthansa stanęła na wysokości zadania i Paweł
może puścić im w niepamięć lot, gdy dostał kanapkę z tak grubym żółtym serem, że było go więcej
niż chleba.
W Krakowie lądujemy o 12:20. Pilot mówi, że w Krakowie jest 16 stopni, a ja w samych
klapeczkach. Rety ja zimno. Odbieramy bagaż i wsiadamy do autobusu wracając po miesiącu do
domu…

Podsumowanie
Indie… Ktoś kiedyś powiedział, że Indie albo się kocha, albo nienawidzi. Nam przypadło w
udziale to pierwsze, pomimo tego, ze jechaliśmy z bardzo mieszanymi uczuciami. Mam nadzieję,
że gdy pojedziemy zobaczyć Indie Północne to też tak będzie i nic nie przyćmi nam tego obrazu.
Indie są fantastyczne, bo mimo, że są biedne i ludzie mieszkają byle gdzie, to jakoś sobie z
tym radzą. Wynagradzają sobie trochę tę szarość swoimi kolorowymi strojami – zwłaszcza kobiety.
Często całym ich dobytkiem jest jedna siatka, która na cały dzień zostawiają gdzieś wciśniętą pod
ławką i o dziwo nikt jej nie ukradnie.
Hindusi różnych religii, których spotkaliśmy okazali się bardzo miłymi ludźmi i
pomocnymi. Ponadto kochają robić zdjęcia z obcokrajowcami i nie widzą żadnego problemu aby
robić zdjęcia im. Co było naprawdę wielkim plusem tego kraju.
Hinduski, to piękne kobiety o długich i grubych warkoczach, aż zazdrość nas bierze. Choć
może przesądzają z olejkami do włosów.
Indie są głośne – miliony ludzi i pojazdów, z których te ostatnie nieustannie trąbią. W
porównaniu do zeszłorocznego Laosu to, jak pobyt na zatłoczonej autostradzie a nie w lesie na
pustkowiu. W Indiach usłyszysz huk, a nie śpiew ptaków i owadów. Jednak wiesz, że kraj żyje.
Indie to kraj pociągów. Są wszędzie i jeżdżą co chwilę pokonując setki kilometrów za
niewielkie pieniądze. Szkoda, że tak nie jest u nas.
Indie to kraj krawców i materiałów, ale i pięknych figurek czy wyrobów artystycznych. To
miejsce gdzie na każdym rogu znajdziesz warsztacik, który coś tworzy.
Indie to świat aranżowanych małżeństw, o których pisze się nawet w ogłoszeniach
matrymonialnych zamieszczanych w prasie.
Indie mają podobno fantastyczną kuchnię, czego ja niestety powiedzieć nie mogę. Wszystko
lub prawie wszystko było za ostre… Na szczęście dział u nich kuchnia chińska…
Tylko tutaj można zobaczyć jak w kilkunastomilionowym mieście ulicami wałęsają się
krowy, lub środkiem ruchliwej ulicy idzie żałobny kondukt ze zmarłą osobą. Tutaj można wejść do
świątyń hinduistycznych, w których w większości siedzi świątynny słoń, który błogosławi ludziom
trąbą po głowie.
W Indiach, będąc Polakiem możesz żyć niczym basza… tu nawet dla nas wszystko jest
bajecznie tanie. I aż strach myśleć ile ludzie zarabiają.
Dzięki temu, że Indie były kolonią angielską, większość ludzi mówi po angielsku. Nie
ważne ile ma lat. Mówią i już. Polacy mogliby się dużo od nich nauczyć.
Indie Południowe, to góry, wyżyny, lasy, rozlewiska, to zapach świeżej smażonej ryby na
morskim nabrzeżu, to smak miliona przypraw, nawet w indyjskiej herbacie. W końcu to również
smród rzek, zamienionych na ścieki, czy wysypiska.
Mogłabym tak pisać bez końca jakie są Indie i ich mieszkańcy. Jednak Indie to Indie…
kolorowe czy szarobure, z wałęsającymi się krowami, czy bez, głośne czy ciche, pachnące czy
śmierdzące… pozostawiają w człowieku niezapomniane wrażenia... kiedyś wrócę do Indii…

