
 

 

 

 



 

 

 

  

SULAWESI 
 

Otok iskrivih ljudi in raznolike narave 
 
 
 

Na štiriindvajsetdnevno potovanje smo se odpravili 31. oktobra 2004. 
  



 

 

 

OSNOVNI GEOGRAFSKI PODATKI  

Sulawesi leži vzhodno od Kalimantana (Bornea). Je 
eden izmed večjih indonezijskih otokov. Razvejanost 
goratega otoka, močno poraslega z deževnim pragoz- 
dom, spominja na orhidejo. Nekaj je globokih, poveči- 
ni samotnih jezer. Obalo, ki meri okoli 5500 km, obda- 
jajo manjši otočki in koralni grebeni. Zaradi bližine pre- 
lomnih zemeljskih con je otok poznan po močnih, tudi 
katastrofalnih potresih in vulkanskih izbruhih.  
 

OPREDELITEV PODROČIJ 
Otok Sulawesi je po površini devetkrat večji od Slo- 
venije, po številu prebivalstva pa sedemkrat. Je eden 
večjih izmed 15.000 indonezijskih otokov. Tako kot ve- 
čina drugih otokov je tudi ta pretežno vulkanski – ima 
deset aktivnih vulkanov. Je gorat, hribovit otok z ozki- 
mi dolinami, ki so jih vklesale deroče reke. Poleg oz- 
kega obalnega pasu je še nekaj ravnin (npr. Tana Tora- 
ja). Ima dokaj uravnoteženo podnebje s sušno dobo od 
avgusta do septembra in deževno dobo od decembra 
do februarja, s povprečno letno temperaturo okoli 26 
ºC in z maksimalno dnevno temperaturo 35–36 ºC. Su- 
lawesi je upravno razdeljen na štiri teritorialne enote: 
Severna provinca, Centralna provinca, Južna provinca 
in Jugozahodna provinca. 
Severna provinca je poznana predvsem po vulkanih. 
Njihova aktivnost je po izlitju lave pripomogla k veliki 
rodovitnosti tal. Med vulkani sta najbolj znana Gunung 
Soputan in Gunung Ambang. Glavno mesto province 
je Manada. Severozahodno od tod so otoki Bunaken, 
znani po koralnih grebenih in bogatem podvodnem 
življenju. 
Centralna provinca je druga največja upravna enota 
Sulawesija. Združuje otoke na severu in polotoke na 
zahodu. Otočje Togian je na severu, otočje Banggai pa 
na jugu. Togiansko otočje ima veliko belih plaž in lepe 
kotičke za potapljanje. Višavje v nacionalnem parku 
Lore Lindu je izvrstno področje za pohodnike – tre- 
king. Petnajst kilometrov od tod, v dolini Bada, so zna- 
ni megaliti. Glavno mesto province je Palu. 
Južna provinca je najgosteje naseljena, tudi zato, ker 
je tod sorazmerno veliko ravnine. Glavno mesto je 
Makassar in je drugo največje mesto vzhodno od Jave. 
Severno od Makassarja je Parepare, drugo največje 
pristanišče Sulawesija in hkrati nakupovalno postaja- 
lišče popotnikov, namenjenih v znamenito Torajo, 
okoli 400 km oddaljeno od glavnega mesta te pro- 
vince. Obiskovalci se ustavijo v Rantepau, da bi bili 
priča pogrebnim slovesnostim, si ogledali lesene do- 
move in kašče – znamenite tongkonane ter grobove 
(viseče grobove, grobove v votlinah in vdolbinah kam- 
nitih sten). 
Jugovzhodna provinca je najmanj obiskano področje 
Sulawesija. Pokrita  je večinoma z  nižinskim deževnim 

gozdom in močvirjem, ki nudita izvrstne pogoje ko- 
marjem – prenašalcem malarije. Za obiskovalce so naj- 
primernejši otoki Butona in Nune, ob katerih je velika 
možnost za potapljanje. Glavno mesto je Tukangbesi. 
 

VTISI S POTOVANJA 
Vtisi s potovanja po tem otoku so nepozabni. Neokr- 
njena narava s poraslo džunglo, prijaznost ljudi in nji- 
hove navade, segajoče v pradavnino, so nas nagovar- 
jale z globokim sporočilom. Videti pokop umrlega, ki 
ga k večnemu počitku pospremi sprevod ljudi v raznih 
nošah, in biti navzoč pri darovanju živali, katerih duša 
naj bi pomagala pokojni duši k zveličanju, je enkratno 
doživetje. Nepozabni so tudi sejmi, še posebej na se- 
veru otoka, kjer vidiš med bogato ponudbo tudi pse, 
netopirje in podgane. Pogled v žrelo delujočega vulka- 
na, poslušanje žuborenja vode v zalitem vulkanskem 
kraterju, vdihavanje z žveplom pomešanega zraka iz 
kadeče se zemeljske razpoke in jezero blata v bližini, 
pomešanega z žveplenim dimom, so nas navdajali z 
negotovim občutkom bivanja. Pri plavanju smo uživali 
ob pogledu na bogati svet morskih koral. Navdušil nas 
je tudi živalski svet. Videli smo pitona, krokodile, naj- 
manjšo opico na svetu, okoli 200 g težke tarsius spe- 
ctrum, udomačene črne opice vrste macaca nigra itd. 
O vsem tem in še marsičem drugem boste več izvedeli 
v nadaljevanju tega prispevka.  
 
 

ODPRAVIMO SE NA POT 
Z brniškega letališča smo poleteli proti Frankfurtu, od 
tam pa proti Kuala Lumpurju v Maleziji, kjer smo po 
dvanajsturni nočni vožnji pristali ob 7. uri.  
Iz Kuala Lumpurja smo nadaljevali let proti Denpasarju 
na Baliju – otoku bogov, kot mu pravijo nekateri. Zara- 
di vročine in vlage smo se po pristanku najprej osvežili 
v vodi Indijskega oceana. Ob njem je bila znamenita 

Hotel Dianapure Wine Cottage na Baliju, v katerem sva z 
Angelco prenočila, nama je nudil vse udobje 



 

 

 

široka plaža z mivko, v njenem zaledju pa smo srečali 
prijazne domačine – prodajalce spominkov. Med spo- 
minki, brez katerih ne gre, smo kupili tudi za to deželo 
značilen sarong. Nato smo odšli na sprehod po mestu, 
vendar ne za dolgo, saj nas je vročina, na katero še nis- 
mo bili navajeni, ponovno usmerila v morje. Malo, 
vendar ne dovolj ohlajeni smo proti večeru odšli v 
hotel Dianapure Wine Cottage. Zaradi obilne okusne 
hrane, ki smo jo použili med letom, smo si namesto 
večerje privoščili post. Zvečer smo še malo posedeli v 
odprti hotelski restavraciji, saj nam je hlad prav dobro 
del.   
Vstali smo že ob 6. uri. Po zgodnjem zajtrku smo se 
odpeljali na letališče Denpasar, od koder smo na- 
daljevali let proti Makassarju na otoku Sulawesi. Tam 
smo se srečali z našim krajevnim vodičem Daudom 
Rapo, ki je prevzel skrb za nas od Toraje proti sever- 
nemu delu otoka. Do Toraje smo potovali v skupini 
desetih Slovencev, ki jo je po programu »Indonezijski 

trojček« (Java, Bali, Sulawesi) vodil Brane Čampa. 
Okoli 400 km dolgo pot, za katero smo porabili dobrih 
osem ur, smo premagovali po dobro vzdrževani ovin- 
kasti asfaltirani cesti prek hribovja, gora in dolin. Vozili 
smo se po džungli, kjer se nam je pogled spočil na raz- 
nolikem bujnem zelenju, in nato dalje skozi vasice, 
sem in tja pa se nam je odprl tudi razgled na sinje mo- 
dro morje. Med potjo smo se ustavili v majhnem lokalu 
ob morju – v slogu bambusovih kolib. Po okrepčilu smo 
nadaljevali pot proti Toraji (Toradži), kamor smo 
prispeli pozno ponoči. Namestili smo se v lesenem 
hotelu Toraja Tor- sina blizu mesta Rantepao.  
Za Tano Torajo, 800 m visoko planotasto pokrajino, 
pravijo, da tamkajšnji ljudje tam živijo zato, da bi umr- 
li. Brane, ki je vodil do tu obe skupini slovenskih popot- 
nikov, nam je dal napotek: »Pustite se presenetiti. Z 
mislimi se ne obremenjujte, saj ste na dopustu.« Prav 
je imel. Dogodki so se odvijali kot v filmu, katerega 
igralci smo bili; prevevali so nas občutki, da smo 

postali del tamkajšnjega življenja. 
Po zajtrku smo se odpravili po okoliških krajih, kjer so 
med skalami in riževimi polji čudovite vasice. Lesene 
stavbe (stanovanjske hiše in kašče) so tam tradicio- 
nalni tongkonani s streho v obliki narobe obrnjenih 
čolnov oziroma bivolovih rogov. Hiše stojijo na lesenih 
kolih, naravnane v smeri sever–jug. Spodnji del stavbe 
med koli služi za hlev. Strme zunanje stopnice vodijo v 
tridelni bivalni prostor tongkonanov. Znotraj je na se- 
vernem delu spalni prostor z velikim lesenim pogra- 
dom za starše, na južnem delu za otroke, v sredini pa 
je dnevni prostor, kjer imajo s kamnom obloženo og- 
njišče – prostor je brez mize in stolov. Kurijo s posu- 
šenimi lupinami kokosovih orehov, ki gorijo brez dima. 
Vhod v stanovanjski prostor zaprejo z močnim, lepo 
izrezljanim pokrovom oziroma vrati. Namesto oken 
imajo majhne line z zapahi. Tako je poskrbljeno za var- 

Medtem ko v ostalem delu Indonezije živi več kot 195 mil. 
muslimanov, na otoku Bali prevladujejo hindujci, kar je izrazita 

posebnost za to državo 

Med potjo proti Tano Toraji smo se ustavili v majhnem lokalu 
ob morju - v slogu bambusovih kolib, kjer smo obedovali 

Znamenite tongkonane s streho v obliki narobe obrnjenih 
čolnov so značilnost Toraje Torsina. V njih so bivanjski prostori 

in kašče 



 

 

 

nost družine in tudi za obrambo proti mrčesu. Ostrešje 
je sveti del tongkonana, zato je okrašeno z barvnimi 
ornamenti. Na osrednjem sprednjem stebru tongkona- 
na – na duši hiše – so nameščeni rogovi bivolov, ob 
strani stavbe pa spodnje čeljusti prašičev, vseh daro- 
vanih za umrle iz hiše. Na pročelju stanovanjskega dela 
stavbe sta simbolno upodobljena dva petelina. Njun 
pomen je naslednji: če pride do spora in ga sprti strani 
ne moreta zgladiti, se najprej posvetujeta s starešino v 
vasi. Če tudi ta ne more odpraviti nesoglasja, se v borbi 
pomerita njuna petelina, ki določita zmagovačlca in 
poraženca, tako je spor rešen.  
Ob tongkonanu je označen prostor, kjer je pokopana 
placenta (posteljica novorojenčka). V okolici vasi raste-  
jo palme, drevesa  mange, papaje, avokade, kakavov- 
ca, džekfruta itd. Sanitarije imajo v naravi.  
V te kraje je prvič prišel misijonar leta 1906. Toraja je 
sedaj krščanska, a se njihovo krščanstvo močno pre-
pleta s starim animističnim verovanjem.  

Po ogledu tongkonanov smo se napotili proti grobni- 
cam Lemo, ki so vklesane v skalnato steno, povečini z 
lutkami Tau-Tau. Lutke so narejene in debla džekfruta, 
oblečene pa so v sarong. Pod grobovi so nosila za krsto 
(sarigo), izdelana v obliki malega tongkonana. Odrasle 
pokopavajo v skopane skalne votline, otroke, dokler 
jim ne zraste prvi zob, pa v debla dreves. Čaščenje 
prednikov (Aluk) ima še vedno velik pomen. 
V Rante Tayu smo se udeležili pogrebne slovesnosti za 
pokojno ženo ravnatelja osnovne šole. Pokojnica je 
čakala na pogrebno slovesnost eno leto in pol. Razpa- 
danje njenega trupla so preprečili z balzamiranjem. 
Nekoč so v ta namen uporabljali rastlino guava, s ka- 
tero so zapolnili vse telesne odprtine, danes pa upo- 
rabljajo formaldehid. Sicer pa truplo pokojnika čaka na 
pokop toliko časa, dokler svojci ne zberejo dovolj 
sredstev za slavje, kar navadno traja od nekaj tednov 

do nekaj let. V tem času je krsta s pokojnikom nameš- 
čena v posebni sobi tongkonana, če te ni, pa v prostoru 
skupaj z živimi.  
Pogrebna slovesnost je odrešenjsko dejanje bližnjih za 
dušo umrlega. Verujejo, da gredo po slavnostnem po- 
grebu vse duše umrlih v Puyo (nebesa). Na tej pogreb- 
ni slovesnosti se je zbralo okoli 2000 ljudi: svojci, pri- 
jatelji, sosedje, sovaščani in med njimi tudi mi.  
Prostor, kjer je potekala pogrebna slovesnost, je bil 
takšen: v sredini je bil tongkonan s sarigo in krsto, pod 
njo, v spodnjem nadstropju, pa so bili najbližji sorod- 
niki in napovedovalec, ki je po mikrofonu vodil obred. 
10–20 m stran so bili postavljeni lepo izdelani, pobar- 
vani in z ornamenti okrašeni tongkonani, v drugem 
polkrogu pa so bile improvizirane lože iz bambusa. 
Lesena tla smo bila pogrnjena z rogoznico, streha pa je 
bila pokrita s palmovimi vejami. Lože so bile oštevil- 
čene, da so vanje laže usmerili povabljene pogrebce. 
Varovale pa so tudi pred žgočim soncem ali morebit- 
nim dežjem. V ložah so ljudje kramljali, igrali karte ter 
hkrati spremljali darovanje živali in ples Bero s pogreb- 

 Na vseh pogrebnih slovesnostih si udeleženci v znak 
spoštovanja do pokojnega nadenejo tradicionalno oblačilo 

sarong 

Lože so bile za povabljene goste, eno izmed njih smo dobili 
tudi mi. Levo od Angelce sedi najina hči Maja (v zelenem) 

Ker je bil to pogreb žene iz pomembne družine, so sorodniki in 
prijatelji darovali okoli trideset vodnih bivolov in več kot sto 

prašičev ter jih nato žrtvovali duhovom 



 

 

 

no glasbo. V počasnem ritmu so v krogu plesali le moš- 
ki, njihove korake in vzklike pa je vodil »dirigent«  .  
Ker je bil to pogreb žene iz pomembne družine, so so- 
rodniki in prijatelji darovali okoli trideset vodnih bivo- 
lov (med njimi so bili štirje lisasti, natančneje belo-
temnosive barve, ki imajo najvišjo ceno) in več kot sto 
prašičev ter jih nato žrtvovali. Darovane živali žrtvujejo 
zato, da bi njihove duše pomagale duši pokojnika na 
prehodu v Puyo. Vodne bivole so zaklali na osrednjem 
prostoru, pripravljenem za obred, prašiče pa v ozadju 
za hišo. Vsem so nad ognjem v bližnjem gozdu osmo- 
dili dlake, medtem ko so jih razkosali v osrednjem 
obrednem prostoru na palmovih listih. Meso so nato 
pokuhali z zelišči in potem še popekli.   
Posebna skupina lepo oblečenih strežnikov je gostila 
pogrebce po ložah. Pomembnejši so dobili več slanine, 
manj pomembni več mesa. Ob mesu so postregli riž, 
kuhan z dodatkom krvi, testenine z zelenjavo, mešano 
zelenjavo, pripravljeno v voku, sladice, betlove liste za 
zvečenje, riževo vino Tuo, nalito v votle bambusove 

palice, kavo in čaj. Kar je ostalo, so porazdelili ljudem 
po vaseh. Nič se ni zavrglo. Tako je vsaka hiša prišla do 
mesa, ki je bilo ob skromni in enolični prehrani revnej- 
ših zanje bogata pojedina.    
Pred jedjo si je na prizorišču slavnostnega pogreba 
vsak umil prste v skodelici vode, da je potem lahko s 
čistimi prsti jemal hrano s povoščenega papirja ali 
bambusovega lista.    
Pogrebna slovesnost je trajala tri dni. Pogrebni obredi 
revnejših so skromnejši. Potekajo ob enem darovanem 
in žrtvovanem prašiču z dvema petelinoma.  
Na vseh pogrebnih slovesnostih si udeleženci v znak 
spoštovanja do pokojnega nadenejo tradicionalno 
oblačilo sarong. Tudi mi smo si ga nadeli. 
Po pogrebni slovesnosti smo se odpravili do vasice 
Kete Kesu iz šestnajstega stoletja. V njenem ozadju 
smo si nato ogledali še staro pokopališče, kjer so bile 
na skalni steni na konzole položene lesene krste. 
Zaradi starosti je bilo več krst že precej razpadlih, zato 

je ležalo po tleh veliko kosti pokojnih. Pod njimi je bilo 
nekoliko stran od stene novejše pokopališče. Pokojniki 
so tu pokopani v sarkofage v obliki soda. Iz spošto- 
vanja do pokojnih ljudje polagajo ob grobove cigarete, 
bombone, stekleničke z vodo in tudi cvetoče vejice. 
Na ekvatorju in ob njem se zelo hitri stemni (noč in dan 
trajata približno po dvanajst ur), in ker tega nismo 
navajeni, nas je noč ujela v vasi Kete Kesu. Morali smo 
pohiteti, saj nas je večerja v hotelu Toraja Torsina že 
čakala. Ker smo ponočnjaki, smo nekateri odšli še na 
»karaoke« v ne preveč oddaljen lokal. Za tamkajšnje 
mlade je bil to velik praznik. Ob pitju piva Bintang so 
po televiziji spremljali angleške pesmi. Pogumnejši so 
ob televiziji nastopili. Prepevali so tudi naši sopotniki. 
Lokal je bil odprt do polnoči. Pametno! 
V hotelski sprejemnici je našo pozornost pritegnila 
roža Flower Banana, ki je bila videti v vazi z listom kot 

V ložah so ljudje kramljali, igrali karte ter hkrati spremljali 
darovanje živali in ples Bero s pogrebno glasbo 

Po pogrebni slovesnosti smo se odpravili do vasice Kete Kesu iz 
16. stol., ki slovi po številnih muzejskih tongkonanami 

V oozadju Kete Kesu smo si ogledali še staro pokopališče, kjer 
so bile na skalni steni na konzole položene stare, večinoma že 

razpadle lesene krste 



 

 

 

umetniško izklesana. Ker je semanji dan v mestu Ran- 
tepao enkrat na teden, smo se napotili tja. Najprej smo 
videli živinski sejem vodnih bivolov in k bambusovim 
palicam privezane prašiče, nato ribe, najrazličnejšo ze- 
lenjavo, tropsko sadje, kokosovo in riževo moko, kavo 
itd. Res prava paša za oči. 
Sredi dneva smo se napotili do gorske vasice Batutu- 
monga (1600 m). Hodili smo prek riževih polj, pose- 
janih z zaobljenimi skalami – »bombami« iz ognjenika 
Batutumonga, ki ga je pred davnimi časi razneslo. Ker 
je dež zamujal že skoraj mesec dni, riževa polja še niso 
prav ozelenela. Ta ležijo na pobočju v terasah, kjer so 
tudi bazenčki z vodo in redka drevesa. Žal je tu večina 
hiš – tongkonanov pokrita s pločevino namesto s pre- 
klanimi bambusovimi palicami, kar je bilo nekoč v 
navadi in usklajeno z naravo. Po hoji v breg smo po ne- 
kaj urah prispeli do gostišča. Tam smo se najprej od- 
žejali z džusom iz tamarile in poskusili pasijonke, ki 
rastejo ob hiši, ter se okrepčali s testeninami v omaki. 
V tem gorskem gostišču, od koder se nudi čudovit 
pogled prek riževih polj do nižjega planotastega sveta 
Tane Toraje, dobijo gosti celo prenočišča.  

S kombijem smo se nato odpeljali v dolino po strmi in 
zaradi močnih nalivov uničeni gorski cesti do hotela 
Toraja Torsina, kjer nas je po večerji presenetil orke- 
ster Bambo. Sestavljajo ga otroci iz bližnje sirotišnice. 
Njen ustanovitelj in vodja je bil nemški misijonar. Po 
smrti je njegovo vlogo prevzel domačin Bambo, po 
katerem se sedaj imenuje orkester. Osirotelim otro- 
kom je Bambo oče in mati ter učitelj. Nastopilo je 
dvajset mladih glasbenikov: igrali so na piščali iz bam- 
busa, tolkli po malih bobnih in brenkali. Razveseljevali 
so nas s pesmimi: Srečo nam želijo, Mojster Jaka, Kako 
smo srečni, da smo se rodili tu, Toraja marš itd. Za- 
plesala so tudi dekleta v narodni noši. Po nastopu so 
nam ponudili kasete z njihovo glasbo – niso prosjačili, 

skušali so le zaslužiti. Ob slovesu so vsakemu izmed 
nas podarili bambusovo piščal. Po njihovem odhodu 
smo tudi mi zapeli nekaj slovenskih pesmi, tako iz do- 
bre volje kot za slovo, kajti naslednje jutro je skupina 
desetih sledila programu indonezijskega trojčka (Java, 
Bali, Sulawesi), ostalih šest, poleg mene še Angelca, 
Maja, Mojca, Aleš in Mitja, pa nas je nadaljevalo pot 
proti severnemu delu Sulawesija.  
Še nekaj statistike: v Toraji, ki šteje okoli 500.000 pre- 
bivalcev, smo izvedeli, da na Sulawesiju živijo ženske 
povprečno petinšestdeset in moški triinšestdeset let, 
da obstajajo trije socialno-ekonomski sloji: bogati, 
srednji in revni, da so slednji povečini Bugiji (bygis),  
ljudje okoli mest, navadno muslimani. Spoštovanje 
slojev izhaja iz lastništva dobrin, čeprav si Bugiji, ne 
glede na to, kako jim ekonomsko  uspeva,  težko  pri- 
dobijo  ugled. Bugijev je na Sulawesiju okrog 3,500.000  
kar predstavlja četrtino vsega prebivalstva  na tem in- 
donezijskem otoku.   
Iz Toraje smo pot v glavnem nadaljevali po gorski cesti 

Po vrnitvi iz vasice Batutumonga nas je zvečer presenetil 
orkester Bambo, ki so ga sestavljali otroci iz bližnje sirotišnice 

Ker je dež zamujal že skoraj mesec dni, riževa polja po večini še 
niso prav ozelenela 

Pravijo, da svedrasta palma raste samo na Sulawesiju 



 

 

 

in skozi džunglo, kjer rastejo znamenite svedraste pal- 
me – pravijo, da rastejo samo na Sulawesiju. Srečali 
smo tudi nekaj »sulaweških hipijev – ljudi ljubezni«, ki 
taborijo in menda kradejo orhideje, zato jih matično 
prebivalstvo ne mara. Cesto so tu skozi pragozd načr- 
tovali Danci in vodili delo na njej, pripelje pa do Pen- 
dole ob jezeru Poso.   
Pred  prihodom  v  džunglo smo  se ustavili  na zasebni 
plantaži s krokodili. Ob našem prihodu jih je oskrbnik 
ravno hranil s kosi presekanega pitona, ki je najpo- 
gostejša kača na Sulawesiju. Povedal nam je, da so 
prav na Sulawesiju našli največjega pitona na svetu, 
dolgega 12 m. Opazovali smo tudi iguane, ki plavajo 
bliskovito hitro – v vodi imajo le rep, telo pa je obr- 
njeno poševno navzgor.   
Na poti skozi džunglo smo se ustavili ob slapu Kayu- 
lani, ki služi bližnjim prebivalcem za pralnico in kopal-  
nico. Sicer pa ob tej samotni cesti nastaja vse več no- 
vih naselij. Ne glede na strma pobočja krčijo pragozd s 
sežiganjem in postavljajo lesene hiše na kolih, v katere 
se naseljujejo večinoma ljudje z Jave, kjer prebiva na 1 

km² več kot 1000 prebivalcev (v Sloveniji nekaj pod 
100). Na ozemlje, kjer živijo predvsem kristjani – prote- 
stanti, se priseljujejo tudi muslimani, kar je pred dobri- 
ma dvema letoma v Tenteni povzročilo nemire oziro- 
ma verske spopade. Ob naseljih v pragozdu smo opa- 
zili več novih nasadov bananovca, ki tam izvrstno 
uspeva. Po približno devetih urah vožnje smo prispeli 
do jezera Poso, ob katerem smo se namestili v 
bungalovih hotelskega kompleksa Bundoberi. Večerne 
kopeli si v toplem jezeru zaradi komarjev nismo 
privoščili, čeprav jih je v sušnem obdobju zanemarljivo 
malo. Za večerjo smo si v gostišču v mestu Pendolo 
privoščili obilno jed: juho s koruzo, riž z zelenjavo, piš- 
čanca z ananasom in paradižnikovo omako, piščanca s 
sojino omako in banane. Ponoči smo slišali iz bližnje 
džungle različne glasove, iz mesta pa vsako uro musli- 
mansko molitev. 
Še pred zajtrkom smo se namakali v topli vodi jezera 
Poso. Ob bungalovih hotela je namreč čudovita plaža z 
mivko. Vendar pa smo bili edini kopalci, saj tujih turis- 

tov med našim bivanjem v hotelu praktično nismo vi- 
deli.  
Jezero je dolgo 52 km in široko 12 km. Je kristalno čis- 
to in privlačno toplo. Pravijo, da je globoko okrog 500 
m. Je bogato z ribami, a kljub temu ni opaziti ribičev. 
Je rezervat za poznejše rodove. Do botaničnega vrta 
orhidej Bancea, oddaljenega okoli 30 km, smo se od-
peljali z leseno barkačo, ki je suvereno z dvema pripe- 
tima debloma ob strani (za ravnotežje) gladko zarezo- 
vala v površino jezera. Sicer pa pravijo, da se zna jeze- 
ro ob vetru razhuditi in povzročiti visoke valove.  
Pred vhodom v botanični vrt nas je pozdravil oskrbnik 
– samotar. Je zanimiv mož, ki piše pesmi, jih uglasbi, 
brenka na kitaro, ki si jo je sam naredil, rad tudi poje. 
Povedal je, da je včasih veliko kadil in bil nervozen, 
sedaj ne kadi več in je srečen. Razkazal nam je botanič- 
ni vrt, ki pa je precej zapuščen. Zaradi suše smo videli v 

Iguan plava bliskovito hitro - v vodi ima le rep, telo pa je 
obrnjeno poševno navzgor 

V botaničnem vrtu Bancea, poznanem po orhidejah, zaradi 
dolgotrajne suše teh rož skoraj ni bilo videti 

Mošejo v Tenteni so v spopadu z muslimani pred dvema 
letoma razdejali kristjani - protestanti 



 

 

 

njem le redke orhideje. V polnem razcvetu so le, če je 
dovolj dežja v oktobru, decembru in marcu. V botanič- 
nem vrtu rastejo tudi drevesa nageljnovih žbic – po- 
znane dišave. Izogibati pa smo se morali rdečih mra- 
velj, ki so v tropskih gozdovih precej napadalne, njihov 
pik pa pekoč. Pred odhodom s tega »nebeškega« kraja 
smo v kristalno čistem in toplem jezeru malo zaplavali, 
da smo se ohladili in znebili znoja.  
Z džipi smo se odpeljali do znanih džungelskih slapov 
Saluopa. Po spolzki in slabo vzdrževani poti smo do 
slapov bolj plezali kot hodili. Ko smo vstopili v njihovo 
kristalno čisto in svežo vodo, ki žubori v menjajočih se 
slapovih 30 m visoko in se umiri šele v tolmunih, pa 
smo spoznali nov svet. Od veselja smo čofotali v 
prijetno sveži vodi kot otroci v enem izmed večjih 
tolmunov. Okretnejši so splezali po grobih vulkanskih 
skalah skoraj do vrha.  
Ko smo se vračali, smo se ob vznožju ustavili v manj- 
šem lokalu, kjer smo si naročili juho z rezanci in za 

podkrepitev še čilije, seveda pa nismo pozabili niti na 
kavo in čaj. Za popotnico smo kupili tudi nekaj trdo ku- 
hanih kurjih jajc. Domačini so izredno prijazni in nevsi- 
ljivi, za vse, kar kupiš, se z nasmeškom zahvaljujejo. 
Imeli smo občutek, da jim redki turisti popestrijo dan 
in jih razveselijo. V potok ob lokalu priteka voda iz sla- 
pov Saluopa, v njem pa delavci namakajo palice lesa 
ratan, ki ga uporabljajo kot nadomestek bambusa. Iz 
ratana je večina izdelkov, ki jih v Sloveniji kupujemo 
kot izdelke iz bambusa.  
Pot smo nadaljevali do Tentene, kjer smo se namestili 
v bungalovih manjšega hotela Victory Tentena, po- 
lepšanega z lepo urejenim cvetličnim parkom. Zaradi 
varnosti je ograjen z visoko zidano ograjo. V takem 
preprostejšem hotelu je cena za dvoposteljno sobo 
16.000–20.000 indonezijskih rupij (3–4 dolarjev). Pred 
večerom smo si ogledali še osrednji del mesta z ba- 
zarjem. 

Kot se spodobi za nedeljo, smo se ob 6. uri odpravili k 
bogoslužju v protestantsko cerkev. Lepo ljudsko petje 
in ognjevita beseda duhovnika, ki ga žal nismo razu- 
meli, sta nas popeljala v nov svet. Pravijo, da je jezik, ki 
ga uporabljajo na otoku Sulawesi, mešanica ma- 
lajskega, latinskega, portugalskega in nizozemskega 
jezika ter domačih narečnih oblik. 
Po zajtrku smo pot nadaljevali po slikoviti pokrajini 
skozi džunglo ter se vozili po vedno bolj naseljeni in 
urejeni pokrajini. Očarala nas je lepota sinje modrega 
Tominskega zaliva, na mnogih mestih obdanega z na- 
sadi kokosovih palm. Ker je bila ta nedelja zadnji dan 
ramadana, ki je za muslimane velik praznik, se v no- 
benem muslimanskem lokalu nismo mogli okrepčati, 
smo si pa privoščili ananas in mango ob lepi peščeni 
obali pod kokosovimi palmami. Daud nam je te dobro- 
te postregel na palmovem listu.   
Že malo lačni in sitni smo se ustavili pred majhnim     
lokalom Sahabat, ki je v lasti kristjanov. Naročili smo si 

Pod slapom Saluopa sta poleg mene zaplavali v prijetni hladni 
vodi tudi Angelca in Maja 

Lepota sinje modrega Tominskega morskega zaliva nas je v 
ozadju kokosovih palm očarala 

Tudi ob večernem pogledu na od sonca pozlačeno gladino 
mirnega morja sva z Angelco uživala lepoto narave          



 

 

 

pečene ribe, riž in zelenjavo iz voka, kar je tipičen 
obrok v tej gostilni. Aleš in Daud sta si naročila še ikan 
bakar (juho, pečeno ribo, zelenjavo in riž ter še po- 
sebno ribjo juho za poslastico, za kar sta plačala 
20.000 rupij).  
Pot smo nadaljevali po vse slabši cesti. Ob prihodu v 
Ampano so nam za namestitev odredili lesene koče na 
kolih ob morju. Tako kot večina lesenih koč so tudi te 
opremljene z dvema ležiščema, WC-jem in koritom z 
vedrom za polivanje. Sledila je osvežitev v prijetno 
toplem morju. Večerjali smo precej pozno v go- 
stinskem lokalu v mestu. Zaradi obilne večerje smo 
pred spanjem še posedeli na terasi pred kočo in uživali 
v prijetnem pihljanju z morja.  
Ob 4. uri nas je zbudila muslimanska molitev, ki ji je 
nato sledila vsako uro. Po zajtrku smo se malo nepre- 
spani vkrcali na barkačo, s katero nas je Jafar odpeljal 
do otokov Togiana. Po celodnevni vožnji z več postan- 
ki smo se izkrcali na majhnem otočku Bolilangan. Po- 
leg Togiana sta tu od večjih otokov ob številnih manj- 
ših še Batudaka in Talatakoh. Približno 25 km severno 

od njih je vulkanski otok Una Una, ki je leta 1998 doži- 
vel močno erupcijo.  
Na območju Togiana v oktobru in novembru ni neviht 
in neurij, ne večjih valov, pojavljajo se le manjše plohe 
oziroma tropski nalivi. Med plovbo do otočka Bolilan- 
gan smo se ustavili ob koralnem grebenu blizu otoka 
Tampan, z maskami skočili v morje ter si ogledovali 
čudoviti svet koral in pisanih ribic ob njem – nekatere 
se lovijo, druge plešejo, da je veselje. Ko smo se odpra- 
vili do naslednjega koralnega grebena, je posadka 
barkače ujela skoraj 1 m dolgo tuno. Bilo je vriska, da 
je kaj. Okoli poldneva so nas na barkači pogostili s pe- 
čenimi ribami, jetrci ulovljene tune, rižem, melanca- 
nami v kokosovem mleku in tropskim sadjem. Naročili 
smo tudi mrzlo pivo Bintang ali hladno ustekleničeno 
vodo, kar je bilo v vročem morskem okolju pravo raz- 
košje. Za kuhinjo je na barkači skrbel prikupen in pre- 
cej porejen mister Big.   
Proti večeru smo prispeli na čarobni samotni otoček 

Bolilangan, dolg okoli 500 m in v sredi preščipnjen. 
Oba konca sta strma poraščena hribčka. Med njima je 
mivka, ob plimi široka 10 m in ob oseki 30 m. Otoček je 
obkrožen s koralnimi grebeni, kar je bil raj predvsem 
za Mitjo. Pred lesenimi hiškami na kolih, kjer smo se 
namestili, je čudovita peščena plaža, ob njej pa toplo 
morje. Sicer pa obalo obkrožajo drevesa mangrove, ki 
z gostimi koreninami preprečujejo plovilom dostop do 
kopnega. Na severozahodnem delu otočka je kamnito 
ostenje, ki se nekoliko globlje spušča v morje. Med 
otokoma je na sipini postavljena pokrita, a odprta 
stavba na kolih, kjer smo obedovali in kamor smo se 
zatekali pred žgočim dnevnim soncem. Vetrič, ki tu 
vedno pihlja, nudi pravi obliž užitka na tem nebeškem 
otočku. Poleg jedilnice je večja stavba, kjer so nam 
pripravljali hrano, hkrati pa je tudi bivališče za služin- 
čad. Ker ni bilo elektrike, smo si svetili s plinsko sve- 

V rani jutranji uri smo se vkrcali na majhno barkačo, s katero 
smo se odpeljali do otokov Togiana 

Med plovbo do otočka Bolilangan (na sliki) smo se udstavili ob 
koralnem grebenu, z maskami skočili v morje ter si ogledovali 

čudoviti svet koral in pisani svet ribic ob njem 

Barkačo je krmaril Jafar, ki nas je med vožnjo prijazno 
seznanjal s posebnostmi tamkajšnjega morja  



 

 

 

tilko, petrolejko in tudi z baterijo. Nekaj kilometrov 
južno od tega otočka je naselje Ketupat, kjer stoji ve- 
čina lesenih hiš na kolih. To naselje je manjše oskrbo- 
valno in potniško pristaniško mesto.  
Naši »hotelirji« na otoku so bili: lastnikova žena, njun 
sin in njihovo sorodstvo. Lastnik otoka živi kot vladni 
uslužbenec v Džakarti, glavnem mestu Indonezije, ob 
njem sta tudi hčerki študentki. Upravljavci otoka so 
nam znali pričarati prav prijetno vzdušje. Sicer pa smo 
vstajali z dnevom in si še pred zajtrkom privoščili »na- 
makanje« v morju. Ob 9. uri je navadno po nas prišla 
barkača, da nas je popeljala nad koralne grebene ali v 
neokrnjen zalivček kakšnega otoka. Morje je v tem 
času povečini mirno, voda čista, tako da smo lahko z 
masko neovirano opazovali lepote koralnega grebena 
in življenje ob njem. Nad koralami je voda tako čista, 
da smo jih lahko slikali celo z barkače. Povzpeli smo se 
tudi na manjši atol – pokopališče koral. Zaradi ostrine 
odtrganih in naplavljenih koral smo se bosi le stežka 

povzpeli na sipino. S tega raja nas je barkača popeljala 
do plaže Malenge Beach, kjer nas je očarala kristalno 
čista voda z belkasto mivko na dnu in s kokosovimi 
palmami ob obali. Krmar plovila nam je pod palmami z 
mačeto odprl kokosove orehe, da smo iz njih popili 
okrepčilno mleko. Za popotnico nam je nabral še nekaj 
dodatnih kokosovih orehov.   
Na naš otoček smo se vrnili proti večeru. Na ploščadi 
restavracije sta nas v termovkah čakala čaj in kava. 
Večer smo preživeli ob svetilkah, eni ob branju, drugi 
ob taroku. Oskrbniki so se veselo smejali in klepetali 
na bližnji klopi nedaleč od nas, obdani z belo mivko. 
Čutili smo in se veselili, da smo tudi njim prinesli 
poživitev. V takem okolju človek začuti svetopisemsko 
sporočilo: »Odloži delo, gostje so prišli.« 
Kot vsako jutro nas je tudi naslednjega dne čakal zaj- 
trk: palačinke, tropsko sadje, kava in čaj. Po njem smo 

se z barkačo ponovno odpravili proti koralnemu grebe- 
nu, se ustavili ob njem na odprtem morju ter uživali v 
plavanju in ogledovanju morskega bogastva. Nato 
smo zapluli do otokov, kjer človek obnemi: še obstaja- 
jo prijetni zalivčki s čudovito plažo za naslednjih sto 
let. Na enem smo si izbrali zaliv Karina Beach, kjer smo 
imeli kosilo v naravi. Na otok smo prišli tako, da smo 
stopili z barkače v vodo, ki smo jo imeli do prsi, in nato 
zaplavali nekaj 10 m do obale, tam plavali ali hodili po 
trdi beli mivki. Na naš otoček smo se vrnili pozno 
popoldne. Zvečer smo opazovali ribiče, ki so z lučjo 
lovili ribe v oddaljeni okolici otoka. Zelo so vztrajni. 
Morje je bilo tisti večer tako mirno, da še pljuska ni bilo 
slišati. Ponoči pa nas je presenetila tropska nevihta. 
Po  dogovoru  z  našo  mlajšo  trojico, Alešem, Majo in 
Mojco, smo se najprej starejši trije, midva z Angelco in  
Mitja, odpravili zgodaj zjutraj na športni ribolov. 
Spremljala sta nas Alan, sin lastnika otoka, in njegov 
sorodnik Guntur. S preprostim motornim plovilom 
smo se odpravili nekaj kilometrov daleč na odprto 
morje k enemu izmed označenih splavov. Pravijo, da 

Ko smo se popeljjali z barkaćo do plaže Malenge Beach, nas je 
očarala kristalno čista voda z belkasto mivko na dnu in s 

kokosovimi palmami ob obali  

Startejši trije (Angelca, Marko in Mitja) smo na špotrnem 
ribolovu ujeli samo eno majhno ribico 

Mlajši trije (Maja, Aleš in Mojca) pa so  ujeli približno 1 m 
dolgo barakudo, ki so jo pokazali z zanosom 



 

 

 

se pod njim rade zadržujejo manjše ribice, te pa pri- 
vabljajo tja večje ribe – tudi cele jate rib. V roke smo 
dobili kolut; na njem je bila navita tanka najlonska nit- 
ka, na kateri je bilo na razdalji nekaj decimetrov pritr- 
jenih deset trnkov. Namakali smo jih približno eno uro, 
jih dvigovali gor in dol, nekaj 10 m globoko v morje, a 
brez uspeha – dve manjši ribici je ujel le Alan. Vse jate 
rib so šle mimo naših trnkov, v nasprotnem primeru bi 
jih lahko ujeli kar nekaj.   
Na naš otoček smo se vrnili praznih rok. Kmalu po 
prihodu smo odšli raziskovat zahodni, višji del otoka. 
Kar potruditi smo se morali, da smo splezali nanj po 
strmem in vlažnem pobočju do bolj ravninskega dela. 
Tudi tam ni šlo najbolje, kajti bilo je močno zaraščeno, 
pa tudi rdečih mravelj smo se morali otepati. S trmo 
smo se le prebili do konca otoka s skalnato steno, od 
koder ni bilo več poti naprej. Ob vrnitvi smo naleteli na 
pajka, velikega kot človeška pest, ki pa naj ne bi bil   
strupen. Preostanek dneva smo izkoristili za kopanje, 
branje in lenarjenje.  

Naslednje jutro se je odpravila na športni ribolov mlaj- 
ša trojica. Starejši smo večinoma uživali v topli vodi 
med otočkom in koralnim grebenom. Kmalu zatem se 
je mlajša trojica vrnila z uspešnega ribolova. Ujeli so 
približno 1 m dolgo barakudo. Bili so zelo ponosni in se 
šalili na račun nas starejših, ki smo se prejšnjega dne 
vrnili praznih rok. Od nekod se je pojavil mister Big in 
se ponudil, da nam jo pripravi za večerjo, pečeno na 
žaru. Njegovo ponudbo smo z veseljem sprejeli. 
Pred peko je mister Big ribo razpolovil, jo diagonalno 
narezal, osolil in natrl z zelišči. Še prej je zakuril ogenj. 
Za kurjenje je uporabil razsekan in osušen kokosov 
oreh, ki samo žari in gori brez dima. Tako dobro pri- 
pravljene hrane na Sulawesiju še nismo jedli. Prijetno 
družinsko vzdušje se je nadaljevalo pozno v noč. Tisti 
večer na čarobnem otočku Bolilanga je bil nepozaben. 
Kaj je raj tistemu, ki zanj ne ve?   
Prišel je dan, ko smo se morali posloviti od gostiteljev. 

Spet je nekaj ur ropotala barkača po blodnjaku man- 
grov do sulaweških »ciganov«, plemena Oran Baja. 
Od daleč smo opazili vas, kjer so preprosto grajene 
hiše povečini na kolih, pritrjenih na dno plitvega morja. 
Povedali so nam, da tu živi okoli 2000 ljudi, da imajo 
mnogo otrok in da so po veri muslimani. Ko smo prišli 
do vasi, smo najprej zagledali trumo otrok. Pravi živžav 
se je razlegel, ko smo stopali po sumljivo grajenih lese- 
nih stopnicah v vas. Takoj se je videlo, da se radi slika-  
jo. Otroci  so navdušeno vreščali, ko sem  jim  pokazal 
posnetke na ekranu digitalnega fotoaparata.  
Vaščani živijo predvsem od ribolova. Sušijo tudi mor- 
ske kumare, ki jih kot afrodizijak prodajajo Kitajcem 
(žal prek trgovcev). Menda je njihova filozofija: »Boljša 
je ljubezen kot vojna.« V vasi sta dve skromni trgovi- 
nici. Ljudje so lepo oblečeni, njihova obleka je prepros- 
sta in čista. Umazanije v vasi nismo opazili. Otroci ne 
prosjačijo, so le radovedni ter polni radoživosti in sme- 

Pred peko je Big ribo razpolovil, narezal, osolil in natrl z zelišči. 
Tako dobro pripravljene hrane na Sulawesiju še nismo jedli 

Našega prihoda v vas sulaweških "ciganov", plemena Oran 
Baja, so se najbolj razveselili otroci 

V notranjosti barkače, ki plove proti naselju sulaweških 
"ciganov" sedita Mitja in Daud (temnejši), naš vodič 



 

 

 

ha. Tudi ob našem slovesu so vriskali in nas klicali po 
imenih, z njimi smo se tudi rokovali. Starejši so nekoli- 
ko bolj zadržani.  
Napotili smo se proti manjšemu pristanišču Bunte, 
vendar smo z dokaj počasno barkačo do tja potovali 
več ur. Vmes smo srečali večjo jato delfinov, ki so nam 
s plavalnimi spretnostmi in skakanjem priredili pravi 
šov. Vriskali smo in jih občudovali, bilo je nepozabno – 
skoraj deset minut dolga igriva predstava! Po pristan- 
ku smo se v vasi Bunta kar težko poslovili od prijetne 
posadke barkače, ki nas je v naše zadovoljstvo več dni 
spremljala po območju Tominskega zaliva, posejanega 
s skrivnostnim otočjem in pisanimi koralnimi grebeni.  
Od Bunte do Pagimane smo zaradi močno razčlenjene 
obale potrebovali več ur vožnje, kot smo načrtovali. 
Naveličani vožnje smo se na pristaniških tleh najprej 
napotili v manjši lokalček, kjer smo naročili skromno 
večerjo, kupili nekaj sladkarij in si nabavili pitno vodo 
za nadaljnjo pot po morju do 200 km oddaljenega Go- 

rontala. Na trajekt smo šli proti večeru in noč preživeli 
na njegovi palubi, kar je bila izjema, za nas morda pri- 
vilegij. Večina potnikov je morala noč prebiti v vročih 
notranjih prostorih trajekta. To zahtevo so utemel- 
jevali z dejstvom, da je tako plovba varnejša. Kasneje 
je nekaj drugih potnikov sicer prišlo na palubo, vendar 
za krajši čas. Iz prijaznosti so nam na palubi ponudili 
celo blazine in mirno guganje nas je na prijetno sve- 
žem zraku kmalu uspavalo. Angelca je po prihodu  v 
pristanišče  Otanaha  v  Gorontalu povedala, da  sem jo  
z  vzklikom  »Prispeli smo!« zbudil, ko  je  v sanjah pre- 
čkala močno poledenelo cesto v New Yorku. 
Po pristanku trajekta v pristanišču Otanaha smo na- 
daljevali pot proti Lolaku. V Gorontalu smo se ustavili 
le toliko, da smo se povzpeli po visokih stopnicah do 
portugalske trdnjave iz leta 1515. In splačalo se je! 
Imeli smo čudovit razgled na jezero Limboto, pred  

nekaj leti še do 15 m globoko, sedaj samo še do 5 m, in 
na daljno okolico, ki je izginjala v megli.  
Muslimani so praznovali konec ramadana, zato so se 
po ulicah množice ljudi zgrinjale proti mošejam. Zlasti 
ženska noša je bila prava paša za oči, razne naglavne 
rute s čipkami pa so delovale, kot bi bile na modni 
reviji. V nekaterih ulicah, kjer ob mošeji ni bilo dovolj 
prostora, so se moški posedli kar na cesto. Vendar pa 
ni bilo težav in so se mirno umikali našemu vozilu. Do 
Lolaka nas je vodila dolga in naporna vijugasta cesta. 
Potovali smo skozi značilne, po njihovem okusu zgra- 
jene vasi, skozi bujno zelenje gozdnih površin, mimo 
prijetnega jezera z lokvanji in mimo tropskih sadnih 
nasadov. Ustavili smo se pri neki stojnici ob cesti ter si 
kupili okusno in sladko sadje rambutan. Tudi v drugih 
naseljih smo srečevali trume muslimanov, ki so se 
vračali iz mošej.  
Nikjer ni bilo odprte gostilne, ne trgovine, mi pa lačni 
in žejni, da je kaj. Po prihodu v Lolak smo se namestili 
v skromnih bungalovih blizu vulkanske plaže nemir- 

Naša mala skupinica na trajektu med plovbo po Tominskem 
zalivu v smeri pristanišča Otanahi 

V vasi, kjer večina lesenih hiš stoji nad vodo na kolih, so nas 
med sprehodom spremljali razigrani in vzklikajoči otroci 

V Lolaku smo se namestili v skromne bungalove Wisma 
Anggrek blizu vulkanske plaže nemirnega Moluškega morja 



 

 

 

nega Moluškega morja. V dokaj zanemarjenih bun- 
galovih smo imeli celo klimo, ki pa ni dobro delovala. 
Imeli smo srečo, da je Daud poznal družino Bugijev 
(priselili so se z juga otoka Sulawesi), kjer smo končno 

dobili na hitro pripravljene testenine z omako, kar nam 
je prijetno potešilo želodce. Še bolj zadovoljni smo bili 
zvečer, ko so nam postregli izdatnejšo hrano: govedi- 
no, čokoladne oreščke in celo koščke torte, ki so jo 
imeli zase za zaključek ramadana.   
Mesto Lolak je delovalo zapuščeno. Več kilometrov 
dolga plaža s temno mivko ob mestu je bila prazna, na 
njej se je zadrževala le skupinica otrok. Ugotovili smo, 
da tamkajšnji prebivalci belcev od blizu tako rekoč ne 
poznajo, zato smo bili na vsakem koraku tarča njihovih 
pogledov. Maja in Mojca, najmlajši v naši skupini, iz te- 
ga razloga nista hoteli na sprehod po mestu. 
Tako kot vedno, če je morje v bližini, smo se najprej 
odpravili na kopanje. In glej ga zlomka, že so prihiteli 
Kitajci, ki so se želeli slikati se z nami. Seveda smo jim 
rade volje ustregli.  

Od Lolaka smo pot nadaljevali proti mestu Tomohon, 
blizu katerega je ognjenik Lokan, visok 1595 m, ki je le- 
ta 1995 ob izbruhu izlival lavo. Nedaleč stran je še en 
aktiven vulkan, Mahawu, visok 1311 m, ki je bruhal leta 
1968. Pred prihodom v Tomohon smo se napotili še do 
jezera Linau, ki je nastalo v vulkanskem kraterju. Iz je- 
zera še danes veje žvepleni duh. V jezero je blizu obale 
zabitih več kolov, na katerih gnezdijo kačji pastirji. Nji- 
hove ličinke so za domačine posebna specialiteta. Ne- 
koliko stran smo naleteli na gobe, podobne našim dež- 
nikaricam, so pa strupene. Posušene in zmlete uporab- 
ljajo zasvojenci kot drogo – za halucinacije. Nekoliko 
više smo prišli do razpoke v zemlji, iz katere se kadi 
gosta para, ki zaudarja po žveplu. Precej kamnov v je- 
dru in okolici je oblitih z žveplom, zato je svet tod okoli 
brez rastlinstva. Pot smo nadaljevali do brbotajočega 
jezera, kjer kar vre in se kadi iz blata in vode. Na več 
mestih se je nabralo na kupe žveplenega prahu. Vulka- 
nologi imajo tu kaj videti. Nedaleč stran smo si ogle- 
dali še japonske kaverne, zvrtane globoko v steno 
peščenjaka. Med drugo svetovno vojno so imeli v njih 

veliko skladišče orožja.  
Po  prihodu  v  Tomohon  smo  si  najprej  ogledali  kraj, 
kjer  izdelujejo in  postavljajo lesene hiše različnih tipov 
in izvedb. Pravijo, da jih kupujejo celo posamezniki iz 
Tajvana. Povedali so, da povprečno veliko hišo postavi 
šest ljudi v enem mesecu in pol. Prodano hišo za trans- 
port razstavijo in nazaj postavijo na mestu, kjer želi ku- 
pec.  
Tomohon je prijazno mesto. Še posebej se nam je pri- 
kupila trgovina s športnimi in alpinističnimi rekviziti 
Aiger, iz katere nismo šli brez nakupov. Ob cesti, ne- 
daleč stran od trgovine, smo poskusili (smrdljiv) sadež 
durian. Zanj se je navdušil le Mitja, ki ga je pojedel kar 
nekaj. Dokaj utrujeni od tega dne smo se napotili do 
roba mesta, kjer smo se namestili v bungalovih Mawar, 
ki se nahajajo v objemu prikupnega parka. 

Pred Tomohonom smo se napotili do jezera Linau, ki je nastal v 
vulkanskem kraterju. Iz njega še vedno veje žvepleni vonj 

Nekoliko višje od jezera Linau smo prišli do razpoke v zemlji, iz 
katere se je kadila gosta para, ki je zaudarjala po žveplu 

Ob jezeru smo naleteli na strupene gobe, katere posušene in 
zmlete uporabljajo zasvojenci kot drogo - za halucinacije 



 

 

 

Po skromnem zajtrku smo se odpravili proti mestni 
tržnici. Bila je bogato založena in ljudi se je tam kar 
trlo. Med bogato ponudbo smo zasledili tudi ožgane in 
razrezane pse, zlasti mladiče, razrezane in ožgane ne- 
topirje ter podgane. Pravijo, da predstavlja ta jed sku- 
paj z rižem in čilijem severnosulaweško specialiteto. 
Zanimivo, mar ne? Vendar za nas, nevajene takšnih je- 
di, odvratno. Razen osrednje zidane stavbe je tržnica v 
precejšnjem delu pod improviziranimi strehami.  
Povsem drugače smo zadihali na poti proti še aktivne- 
mu vulkanu Mahawu. Toda ne za dolgo. Ko smo stopili 
iz avta, nas je zajela vročina z visoko vlago. Še bolj smo 
se potili med enournim vzponom do vulkanskega kra- 
terja Mahawu. Najprej smo hodili prek lepo obdela- 
nega polja, nato po tropskem gozdu, v zadnjem delu 
pa smo se prebijali skozi visoko trsje z ostrimi listi. Ob 
kraterju je bilo mnogo bolje: rahel vetrič nam je vrnil 
voljo in zvedavost. Ob njegovem robu smo opazovali 
globoko dno, na njem pa tri jezerca, temno, svetlejše 

in belo, v katerih je brbotalo in se nad njimi kadilo. 
Precej okolice je bilo pokrite z žveplenim prahom. 
Krater ima zanimivo obliko: zgornji del, približno dve 
tretjini, ima obliko lijaka (stari krater), spodnji del pa 
obliko dodanega lonca (od izbruha leta 1968 brez 
izlitja lave). Sicer pa je v celoti peščen. Ko smo se vra- 
čali, smo se med lepo obdelanimi polji odpeljali do 
jezera Tondano. V gostišču, ki je postavljeno na kolih 
nad jezerom, smo si za kosilo privoščili sladkovodno 
zlato ribo s prikuho. Ob jezeru smo doživeli kratko, a 
silno nevihto s točo – ohladilo se je le za krajši čas.   
V Tomohon smo se vračali mimo prijaznega turistično 
naravnanega mesteca Tondano. Zvečer smo po dol- 
gem času imeli dostop do interneta, tako da smo svoj- 
cem v daljno domovino poslali nekaj sporočil o našem 
počutju na potovanju. Tudi nakupovanja nismo izpusti- 
li, prav tako nismo šli v posteljo brez večerje. 

Prebudili smo se v prijetno hladnem, svežem sončnem 
jutru. Zajtrkovali smo pri družini lastnikov bungalovov. 
Pri vhodu v jedilnico smo opazili njihovo preprosto ku- 
hinjo: tla  so  bila  iz  steptane  zemlje, drugi  prostor pa 
pokriti z deskami. Vse je bilo skromno, vendar čisto. 
Med potjo do nacionalnega parka Tangkoko smo si 
ogledali starodavno pokopališče ljudstva Minahasa iz 
šestnajstega stoletja. V kamnitem izdolbenem kvadru 
čepi cela družina. Na piramidnem pokrovu sarkofaga 
so povsod reliefi, ki prikazujejo stan ali vzrok smrti: 
mogočen poglavar plemena drži roke v obliki črke W, 
ob ženi, ki je umrla ob porodu, ima otrok glavico nav- 
zdol, pokopani so tudi tujci: Nizozemec v civilni obleki, 
Španec in Portugalec v vojaški uniformi itd.   
Cesta se od tu do parka Tangkoko vije skozi džunglo. V 
parku smo se namestili v skromni zidani hišici, pen- 
zionu. Po prihodu smo se takoj napotili do črne plaže z 
drobnim vulkanskim peskom. Na plaži, ki se bleščeče 
lesketa v soncu, se ob položni obali lomijo 3–4 m visoki 
valovi. Otrok, navajenih na valove, ni motilo, da se ne 
bi okopali. Ker nismo navajeni udarcev takšnih valov, 

Starodavno pokopališče ljudstva Minahasa iz 16. stol. 
Pokopani so tudi tujci: Nizozemec, Španec, Portugalec itd. 

Ob prihodu na rob še aktivnega vulkanu Mahawu, visokega 
1311 m, smo v dnu globokega kraterja videli tri raznobarvna 

jezerca, iz katerih se je rahlo kadilo 

Po prihodu v Tangkoko sva se z Angelco takoj napotila do črne 
plaže, kjer pa zaradi visokih valov nisva zaplavala 



 

 

 

smo se pustili le poškropiti. Noč, ki smo jo prebedeli, je 
bila vlažno zatohla.  
Nekaj čez 4. uro, še v trdi temi, smo se v spremstvu 
vodiča, profesionalnega vodnika, z avtom odpravili po 
ozki poti v notranjost džungle, kjer smo se ustavili in 
pot nadaljevali peš s svetilkami do kraja, kjer se po 
predvidevanju vodnika prek noči zadržujejo tarsius 
spectrum, najmanjše opice na svetu. Imeli smo srečo, 
saj smo jih našli. Velike so kot hrčki, imajo velike oči, 
tehtajo pa okoli 200 g. Vodnik nam je povedal, da na 
dan zaužijejo za polovico svoje teže žuželk. Živijo v 
monogamni družini (v enem paru). Prenočujejo v dup- 
lini fikusovih dreves, ki so se pred tem ovijala po deblu 
tikovega drevesa kot paraziti in ga izčrpala, da je pro- 
padlo. Duplina je tako postala mogočna, v spodnjem 
delu široka 2 m in tudi več. Njihovi smrtni sovražniki so 
podgane. Zanimivo je, da ob bliskavicah fotoaparatov 
niso zbežale. Začelo se je daniti, zato smo se odpravili 
naprej do visokih dreves, v vrhovih katerih gnezdijo 

hornbilli, ptice, ki merijo čez razpeta krila do 3 m. Opa- 
zovali smo dva para, ki sta preletavala okolico, sedla 
na vejo in dolgo čakala, da ne bi sovražnim ujedam 
izdala skritega gnezda mladičev. Ker se ptiči dolgo 
niso premaknili z mesta na veji, smo se odpravili naprej 
do kraja, kjer se navadno zadržujejo črne opice, poi- 
menovane macaca nigra. Naš vodič je v povezavi z nji- 
mi sodeloval z ameriškim raziskovalcem in jih štiri 
mesece vsak dan opazoval. Ob raziskovalnem delu so 
se tako navadile na ljudi, da pridejo v bližino, nekatere 
se celo pustijo božati. Tudi v našem primeru je bilo ta- 
ko: nekaterih smo se lahko dotaknili, ena je celo sko- 
čila na Aleševo ramo in na njegovem lasišču začela 
iskati uši, druga se je ukvarjala z Majino roko, jo držala, 
medtem ko jo je ona božala, tretji pa nekaj ni bilo všeč 
in je skočila na Angelčino ramo ter jo bliskovito oklo- 
futala. Vendar je to zaradi njene male, mehke ročice ni 
bolelo, le močno je bila presenečena. Opice macaca ni- 
gra so visoke okoli 0,5 m in so povsem črne, le mladiči 

do enega leta imajo bel obraz. Izvedeli smo, da ima 
odrasla opica dvaintrideset zob, da se vodja tropa, ve- 
liki samec, pari devetkrat na dan, če ne zmore, določi 
pomočnika. Sicer pa se mora boriti za svoj položaj. No- 
sečnost pri teh opicah traja devet mesecev. Mati skrbi 
za mladiča 2–3 leta. Ko opica pogine, jo trop nekaj ča- 
sa nosi s seboj, nato pa pokoplje v duplini drevesa. 
Vodnik je še povedal, da tu domujejo tudi pitoni, on 
pa, da jih zavoha že od daleč, kar je dovolj, da se jim 
umakne. Ko smo zapuščali džunglo, smo se odpravili 
do črne morske obale, kjer smo občudovali izjemno le- 
pe cvetove, odpadle z drevesa. Pravi izziv za slikarske 
mojstre. Sledilo je slovo od vodiča, izjemnega ljubitelja 
narave in odgovornega varuha naravne dediščine.  
Pot smo nadaljevali proti Manadi, glavnemu mestu Se- 
verne province in najbolj prosvetljenemu mestu na 
otoku Sulawesi. Manado je leta 1844 katastrofalni po- 

Ponoči smo se v spremstvu poklicnega vodiča odpravili v 
džunglo z namenom, da vidimo najmanjšo opico na svetu 

tarsius spectrum. Imeli smo srečo, saj smo jo našli 

Manada, kamor smo prispeli po obisku parka Tangkoko, je 
najbolj prosvetljeno mesto na otoku Sulawesi 

Opice macaca nigra so bile do nas v glavnem prijazne, a ne vse, 
Angelco je ena izmed njih bliskovito celo oklofutala 



 

 

 

tres povsem zravnal z zemljo in zahteval na tisoče žr- 
tev. Nizozemci so jo obnovili v lepo mesto, ki je imelo z 
glavne ulice pogled na Sulaweško morje in bližnje oto- 
ke Bunaken, vključno z vulkanskim otokom Manada 
Tau, visokim 811 m. Danes pa je pravo skrpucalo: med 
glavno ulico in morjem so postavili neokusne barake. 
Nekaj se sicer premika na bolje, vendar zelo počasi.  
V Manadi je bil sedež trgovine z začimbami z Molukov. 
Španci so prišli v ta kraj leta 1643. Ker so bili zelo 
nasilni, je vladar, ki je bil domačin, leta 1643 poklical na 
pomoč Nizozemce, da bi z njihovo pomočjo iz dežele 
pregnal »pokvarjene in pogoltne« Špance. Leta 1655 je 
prišlo do boja in Španci so bili premagani. Tri leta za- 
tem so jih dokončno izgnali.  
Nizozemci so tu uvedli plantaže, vendar ne najbolj po- 
srečeno, zedinili pa so pokrajino v jezikovno in upravno 
celoto. Glavna ulica v Manadi se po Samu Ratulangi, 
očetu naroda Minahasa in prvem predsedniku Severne 
province (umrl je leta 1949), imenuje Jalan Sam Ratu- 
langi.  

Hotel, v katerem smo prenočili, stoji ob glavni ulici in 
se imenuje Minahasa. Zaradi brega je grajen na več 
terasah. Najlepši pogled na morje in proti otokom 
Bunaken je z zgornjega dela. Nas so namestili spodaj. 
Ob vstopu v spalni prostor je komarjev kar mrgolelo, 
samo v sobi, dodeljeni Mitji, jih ni bilo. Razlog? Sušila 
se je po beljenju. Marko je pobil več kot trideset ko- 
marjev, pa vendar so še naprej izletavali izpod postelj 
in iz temnih prostorov. Da bi se jih obranili, smo se do- 
bro namazali s kremo in pustili med spanjem prižgano 
luč.  
Ponoči nas komarji zaradi zaščite niso nadlegovali. 
Krema, ki smo jo kupili v mestu, in luč sta jih uspešno 
odganjali, nas pa obvarovali. Dopoldan smo imeli pros- 
to: da bi to čim bolje izkoristili, smo se napotili na ogle- 
de kulturnih spomenikov. Aleš in Mojca sta jo mahnila 
po svoje. Dokaj hitro smo opravili z obiskom muzeja 

Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara, ker je bil za- 
prt. Napotili smo se do dveh kitajskih budističnih tem- 
pljev. Oba so Kitajci po katastrofalnem potresu leta 
1844 vzorno obnovili. Prijazno so nas sprejeli in nam 
povedali mnogo zanimivega. Ker nam je ostalo še ne- 
kaj časa za oglede, smo se napotili do kipa »Eve in 
Adama« Minahasov. Legenda pravi, da se je Eva dvig- 
nila iz morja in rodila sina. Ko sta se kasneje srečala, se 
nista prepoznala, zaljubila sta se, poročila in zaplodila 
pleme Minahasa.  
Popoldan smo se z barkačo odpeljali na otok Bunaken, 
ki z okoliškimi manjšimi otoki predstavlja nacionalni 
park. Za vstop smo morali plačati vsak po 50.000 indo- 
nezijskih rupij (okoli 10 USD). Po prihodu so nas na- 
mestili v udobne lesene hišice. Spet smo bili koliščarji. 
Morje ob naši plaži je bilo plitvo, nedaleč stran pa so 
bili koralni grebeni, pravi raj za Mitja, ki nam je pove- 
dal, da je po 100 m od obale onkraj grebena pravi 
prepad, globok 100–150 m. Sicer pa je ta nacionalni 
park v svetu poznan po globinskem potapljanju.    
Za krajši čas so prihajale na otok manjše skupine turis- 

Po ogledu pristaniškega mesta Manade smo so se popoldne z 
barkačo odpeljali na otok Bunaken, kjer smo prebivali tri dni 

O kipu "Eve in Adama" legenda pravi ... da sta se zaljubila, 
poročila in zaplodila pleme Minahasa 

Po prihodu na otok Bunaken smo se namestili v teh hišicah 



 

 

 

tov v muslimanski noši. Skoraj vsi, mladi in starejši, so 
se želeli slikati z nami, ker smo bili v kopalkah. Morda 
tako podirajo tradicijo brezpogojnega muslimanskega 
zakrivanja. Zvečer smo še posedali na terasi, opazovali 
zvezdnato nebo in poslušali pljuskanje morja. 
Še v medli jutranji svetlobi smo se nekateri že namaka- 
li v toplem morju. Z Angelco sva si izbrala majhen in 
plitek zalivček z mivko, obkrožen z morsko travo. Mitja 
je po kosilu zaplaval nad koralni greben, in ko se je 
vrnil, je povedal, da je videl morsko kačo, nekaj globlje 
ob grebenu pa še majhnega morskega psa. Ta dan je 
bil namenjen počitku, branju, namakanju v morju, son- 
čenju in tudi igranju biljarda.   
Zadnji dan bivanja na Sulawesiju smo z Angelco in Ma- 
jo izkoristili za nakupe na majhni tržnici Bunakena, 
druga trojica, Mitja, Mojca in Aleš, pa so se odpeljali do 
manjšega otoka Siladen, kjer sta mladoporočenca, 
Mojca in Aleš, uživala še en teden. Popoldan so se vsi 
razen mene odpravili z motornim čolnom na ogled ko- 
ralnega grebena na območju, kjer je v bližini zasidranih 
nekaj modernih jaht. Ko so se vrnili, mi je Angelca po- 

vedala, da jo je bilo kar malo strah. Ko je zaplavala od 
koral nad prepadno steno, je namreč pod sabo najprej 
opazila nekaj velikih rib, globlje pod njimi pa eno zelo 
veliko. Četudi se ni zmenila zanjo, se je raje urno 
umaknila nad korale, kamor morski pes zaradi plitve 
vode ne more. Preostali del popoldneva smo zaradi 
izredno žgočega sonca večji del preživeli v senci na 
terasah svojih hišic, zvečer pa v odprti restavraciji, kjer 
smo v slovo kramljali še dolgo v noč in napravili nekaj 
spominskih posnetkov.   
Sledila je še zadnja osvežitev v morju. Po zajtrku smo 
se poslovili od Mojce in Aleša, ki sta podaljšala bivanje 
na Sulawesiju, ter tudi od prikupnih natakaric v resta- 
vraciji.  
Vračali smo se z barkačo, s katero smo se tudi pripel- 
jali. V Madani nas je že čakal avto, ki nas je takoj od- 
peljal na letališče, kjer smo zapravili še zadnje rupije.  
Sledil je polet proti Kota Kinabalu na Kalimantanu, kjer 
smo za dve uri zapustili letalo. Presenetila nas je boga- 
ta ponudba trgovin v letališki stavbi, vendar nismo ni- 

česar kupili, ker je bilo v primerjavi s Sulawesijem vse 
astronomsko drago. Let proti Kuala Lumpurju smo na- 
daljevali z istim letalom, a z drugim osebjem. Ko smo 
pristali, smo v trgovinicah opravili nekaj nakupov. Ma- 
lo pred polnočjo smo nadaljevali let proti Evropi. 
Še pred svitom smo prispeli v Pariz. Po krajšem spre- 
hodu in počitku na letaliških hodnikih smo se vkrcali v 
letalo in poleteli proti Brniku.  
Juhu, prispeli smo domov, v Slovenijo! 
 

 

 

 

Lesene hišice, stoječe blizu obale, so bile za bivanje prav 
prijetne 

Pod močno razvejenim drevesom stojita Angelca in hči Maja 

Prišel je čas, ko smo se morali posloviti od prijetnega bivanja 
na otoku Bunaken, toda ne vsi, Mojca in Aleš sta bivanje na 

njem podaljaša za nekaj dni 

Grb otoške države Indonezije 



 

 

 

 


