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Pokorná služba bohom

Sarong, zvončeky, modlitba

Iba hodinu trajektom od Bali leží maličký ostrov Nusa Penida, kde
si prídu na svoje dobrodružné povahy. Nájdu tu nádherné
opustené pláže, útesy s výhľadmi na tyrkysový oceán, šnorchlovanie
s mantami pri farebných koralových útesoch a priateľských
obyvateľov. Okrem motorky neexistuje na ostrove iný spôsob
dopravy. Motorka v kombinácii s rozbitými cestami vás niekedy
vystaví skúške pevnej vôle, ale nevzdávajte to, na konci cesty
čaká odmena, ktorú veľa ľudí ešte nevidelo. Zažiť môžete
tradičný hinduistický očistný rituál, a to v jaskynnom chráme.
Povinnosťou pre mužov i ženy je sarong, zdobená šatka, ktorú
Balijčania nosia na obrady. So sarongom ovinutým okolo pásu
vstúpite cez úzku štrbinu dovnútra jaskyne, kde so zvončekom
v ruke kňaz odrieka modlitbu. Nezľaknite sa, pretože súčasťou rituálu
je obliatie hlavy svätenou vodou. Potom dostanete obetný košíček,
kľaknete si ku kňazovi a po sérii modlitieb odídete s požehnaním.

Ryža naša každodenná

Indonézia má asi 700 etník, ktoré si spoločne nažívajú na 17.000 ostrovoch.
Jedine Bali je zasvätené hinduizmu. Viera nie je niečo, čo si miestni ľudia
vyberajú, ale súčasť života od narodenia až po skon, od rána, kedy otvoria oči,
až kým opäť nezaspia. Ženy každé ráno pripravujú obetné košíčky Canang Sari,
ktoré plnia kvetmi, maškrtou a malou sumou peňazí. Kladú ich pred vchodové
dvere, na cestu alebo na iné miesta, kde by mohlo hroziť nebezpečenstvo. Veria
totiž, že keď pôjde okolo démon, ktorý bude chcieť spôsobiť niečo zlé, zoberie
si z košíčka a pôjde ďalej. Všetky obrady, ktorých sú stovky ročne, upravuje
špeciálny 270-dňový kalendár. Aktuálne je rok 1939. Vďaka tomu Balijčania
oslavujú narodeniny dvakrát ročne - raz podľa klasického, raz podľa svojho
kalendára. Nie je nič výnimočné, že ulice zablokujú sprievody, zastaví sa doprava
a Balijčania kráčajú oblečení v slávnostnom odeve Pakaian Adat do najbližšieho
chrámu. Odhadovaný počet chrámov na ostrove sa pohybuje okolo 13.000.

Všetci obyvatelia Bali sa
volajú takmer rovnako, a tak
prvý kontakt s miestnymi
môže byť jemne mätúci,
pretože spoznáte niekoľko
Wayanov, Komangov či
Ketutov. Ako je to možné?
Tradičné balijské mená sú
priradené k poradiu, v ktorom sa dieťa narodilo. Ak má rodina viac ako
4 deti, pokračuje sa odznova a zvyčajne sa použije iné meno z dostupných.
To, že sa niekto narodil prvý v poradí, spoznáte podľa mena Wayan, Gede,
Putu. Druhé dieťa sa volá Made alebo Kadek, tretí je Nyoaman alebo
Komang a najmladší je vždy Ketut. Samozrejme, mladé rodiny idú s dobou,
preto k tradičnému pridávajú aj stredné meno, ktoré často napomôže pri
rozlišovaní. Mená sú rovnaké pre mužov i ženy. Aby nevznikol ešte väčší
chaos, pred celé meno vkladajú písmeno “I” pre mužov alebo “Ni” pre ženu.

Keby sa v Indonézii minula ryža, nastal by pravdepodobne koniec
sveta. Dobre, preháňam, no ryža je nenahraditeľná surovina
v každej domácnosti. Ryža na raňajky, na obed i večeru, preto
neprekvapí fakt, že priemerný Indonézan skonzumuje ročne 140 kg ryže. Ryža má
v indonézskom jazyku dokonca až 4 názvy, ktoré závisia od stavu spracovania. Inak sa
povie ryža zasiata na poli, inak tá, ktorú si kupujú v obchode, v uvarenom stave či ryžová
kaša - obľúbená a výdatná pochúťka. Celá krajina má vyvinutý zavlažovací systém, ktorý
sa líši od ostrova k ostrovu. Balijčania svoj Subak systém vymysleli už v 9. storočí. Ide
o sieť kanálov, ktoré na ryžové terasy prinášajú vlahu z okolitých riek. Zavlažovací systém je
v súlade s hinduistickou filozofiou, aby bola zachovaná harmónia medzi človekom, zemou
a bohmi, a tiež súčasťou požehnania od kňaza. Najprv sa posvätí a po modlitbe ponúkne
veriacemu, ktorý si ju prilepí na čelo, hruď a zvyšok si dá do vlasov. Zrnká postupne samy
opadnú, no Balijci bežne s ryžou na čele chodia do práce či obsluhujú v reštaurácii.
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