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VEŠČINA: SPOZNAJ DRŽAVO! 

 

MADAGASKAR 
 

Madagaskar je četrti največji otok na svetu. Leži na 

jugovzhodu afriškega kontinenta. 

 

Uradna jezika sta francoščina in malgaščina. 
 

Glavno mesto je Antananarivo. Največje mesto 
na otoku počiva sredi riževih polj in sredi mesta 
raste na stotine jakarand, vijolično cvetočih 
dreves. V mesecu oktobru jakarande cvetijo in 

mesto se obleče v vijolično obleko. 
 

Madagaskar ima približno 20 milijonov 
prebivalcev.  

 

Denarna enota je ariari.                                   Zastava Madagaskarja: 

 

 

 

 

 

 

Tradicionalna oblačila: 
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Slogi oblačenja se razlikujejo v različnih regijah Madagaskarja. Velik 

del mestnega prebivalstva v državi sledi zahodnemu slogu oblačenja. 
V visokogorskih območjih, na podeželju in v oddaljenih krajih države 
še nosijo tradicionalne obleke. Tako moški kot ženske nosijo lambo, 

tradicionalno oblogo, ki se nosi okoli pasu. Ženske pogosto nosijo 
ujemajoči se šal čez glavo in ramena. V gorskih regijah tako moški kot 
ženske krasijo belo oblogo na svojih ramenih nad oblačili. V državi se 
nosijo različni slogi slamnatih klobukov, ki pomagajo zaščititi 
uporabnike pred močnimi sončnimi žarki. 
 

Rastline in živali: Prevladujejo travnate površine in grmičevja na 
vzhodu pa so ohranjeni tudi tropski deževni gozdovi.  
Madagaskar je poznan tudi po izrednem bogastvu živalskih in 
rastlinskih vrst, ta naravna raznovrstnost pa je ogrožena zaradi 
propadanja gozda. Lemurji, baobabi, kameleoni, rajske plaže, deževni 
gozd, savana, riževe terase, vanilija. Kar 80 % rastlin in živali je 
endemitov, to pomeni, da jih najdemo le na Madagaskarju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehrana: Madagaskarska kuhinja temelji na rižu kot osnovni 

prehrani in se uživa s skoraj vsakim obrokom. Riž je na voljo z 
različnimi vrstami prilog, imenovanimi kabaka, ki so lahko fižol, 
govedina, piščanec ali ribe. S rižem pogosto postrežejo tudi juho, 
pripravljeno z zeleno listnato zelenjavo, imenovano romazava. 

Priložene jedi so v ocvrti, kuhani, pečeni ali kuhani obliki. K omakam 

dodajajo paradižnik (v višavju) ali kokosovo mleko (obalna območja). 

Drugi dodatki, ki se uporabljajo za dodajanje okusa kabaki so ingver, 

klinčki, kurkuma, vanilija, česen, čebula in sol.  
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Med mnogimi tropskimi sadeži, ki jih pogosto jedo na Madagaskarju, 
so kokos, mango, ananas, avokado. Pogosti so tudi guava, liči, kaki. 

Madagaskar je znan po visokokakovostnem kakavu in vanilji, ki ju 

večina izvozijo. 

Koban-dravina ali koba je madagaskarska specialiteta, ki jo naredijo z 

mletjem arašidov in rjavega sladkorja. Kokosov bonbon je priljubljena 
sladkarija, izdelana iz kokosa, kuhanega s karameliziranim sladkorjem 

in oblikovanega v žvečljive kroglice. Priljubljena sladica je tudi 

čokoladni puding iz kokosovega mleka, znan kot godrogodro. 

 

 

 

Navade in običaji: 

Obred kraje zebujev (vrste goveda) 

V savanskem delu velike črede zebujev čuvajo kar s 
puškami oboroženi pastirji. Malgaši namreč denar 
namesto v banko še vedno nalagajo v črede govedi. 
Po izročilu fant tako postane moški šele, ko v kateri 
od ne ravno sosednjih vasi ukrade zebuja. Te živali 
igrajo ključno vlogo tudi pri porokah. Na 

Madagaskarju je še vedno dovoljeno, da ima moški več žena – a 

liči guava 

godrogodro 
Koban-dravina 

ali koba 
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le če v to privoli prva žena, ki tudi pove, koliko zebujev ji mora za to 

dati. 

 

Žlico vzemite šele za starejšo osebo 

Na Madagaskarju je spoštovanje starejših tradicionalni običaj, ki se še 
vedno strogo izvajajo predvsem na podeželskih območjih. Ko 
postrežejo obrok, nihče ne sme vzeti svojega jedilnega pribora pred 
starejšim. Ta oseba je lahko oče, babica ali dedek. Ko ta oseba enkrat 

dvigne žlico in začne jesti, lahko to storijo tudi vsi ostali družinski člani. 
 

Vse hiše morajo biti na zahodu 

Ko na Madagaskarji gradijo hišo, obstajajo obredi in pravila, ki jih je 

treba spoštovati. Ena od teh je ta, v katero smer se je obrnjena hiša. 

Malagaško prepričanje pravi, da je najboljše sonce popoldne, ko  
sonce začne zahajati, tako da se morajo vse hiše odpreti proti zahodu. 

V tradicionalnem gradbenem procesu je vzhodna fasada zaprta, brez 

oken ali vrat. Okna so običajno le na severu in vrata na zahodu. 
 

Pogrebov ob četrtkih ni 
Vsak dan je ugoden za določen namen v skladu s prepričanji 
Malagašev. Četrtek je prvi dan v malagaškem koledarju, zato je 
najboljši dan za začetek vsega, kar bi želeli, da traja, na primer za 

gradnjo hiše. Na enak način ne priporočajo pogreba v četrtek, ker bi 

to lahko povzročilo nadaljnje smrti v družini. Na splošno malgaški 
ljudje nikoli ne organizirajo pogrebov na ta dan. 

 

Spoštovanje moči blagoslova 

Pred testom, izpitom ali pred odhodom na daljše potovanje za 

Malgaše pomembno, da dobi blagoslov od starejših družinskih članov. 
To je znano kot "Ny tso-drano zava-mahery", kar dobesedno pomeni 

"blagoslovi so močni". Malgaši verjamejo, da bodo blagoslovi iz 

družine, ki jih večinoma predstavljajo starši in stari starši, pomagali, 
da bi bili uspešni v vsem, kar počnejo. 


