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Indie 
___________________________________ 
 
Indie leŜą w Azji Południowej na Półwyspie Indyjskim. Powierzchnia kraju 

wynosi 3 287 262 km2 i rozciąga się od Himalajów do Oceanu Indyjskiego. 

Indie są drugim po Chinach najludniejszym krajem świata. Populacja 

wynosi ponad miliard 150 milionów. Kraj zamieszkują liczne narodowości: 

Hindusi, Telugowie, Bengalczycy, Marathowie, Tamilowie, Gudźaratowie, 

Kannarowie, Keralczycy, Orijczycy, PendŜabczycy, Asamczycy i wiele 

innych narodowości i grup etnicznych. Stolicą Indii jest Delhi. W Indiach 

jest 14 oficjalnych języków, zaś głównym jest język hindi, którym mówi 41% 

ludności kraju. Dodatkowym językiem oficjalnym jest język angielski. 

Ludność tego kraju uŜywa ponad 1000 róŜnych języków i dialektów. 

NajwaŜniejszą rzeką Indii jest święta rzeka Ganges. Indie mają bogate 

złoŜa surowców mineralnych, występuje tam ropa naftowa, węgiel 

kamienny i rudy Ŝelaza. Bardzo waŜnymi sektorami gospodarki są 

rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo, a takŜe tradycyjne rzemiosło. 

 

Przyroda 

Ze względu na połoŜenie kraju, przyroda Indii jest bardzo zróŜnicowana. 

Surowe stoki Himalajów z piętrową roślinnością (tam najwaŜniejszym 

środkiem transportu są jaki), pustynie Radźastanu i Gujaratu, piękne 

piaszczyste plaŜe Goa, bezleśne, rolnicze obszary niziny Dekanu i wiecznie 

zielone lasy równikowe Ghatów Zachodnich. W Indiach znajdziemy 

wszystko. Wskutek intensywnej działalności człowieka, środowisko 

naturalne Indii zostało jednak bardzo przekształcone, wycięto wiele lasów. 

Aby chronić indyjską faunę i florę, powstało w tym kraju 100 parków 

narodowych. 

 

Ludzie 

Indie to tygiel narodowości i kultur, kraj, w którym tradycja i nowoczesność 

Ŝyją obok siebie. Zamieszkujące ten kraj narodowości i grupy etniczne 

wyróŜniają się strojem, zajęciem i sposobem Ŝycia. Bardzo istotna jest 

religia, którą wyznają. Np. muzułmanie nie spoŜywają wieprzowiny, zaś 

hindusi wołowiny. Tradycyjnym strojem hindusek jest sari − kilka metrów 
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barwnej, zdobionej tkaniny, udrapowanej na ramieniu. Wyznawców religii 

sikhijskiej moŜna poznać po turbanach. MęŜczyźni nie mogą obcinać 

włosów, ale wiąŜą je w węzeł i kryją pod turbanem.  

 

śycie codzienne 

Indie słyną ze staroŜytnej kultury, literatury, form sztuki, do której naleŜą 

teatr i taniec, przyciągają swoim bogactwem i róŜnorodnością. Na 

świecie bardzo popularna jest kuchnia indyjska, poniewaŜ to takŜe kraj 

pachnących przypraw. Na północy kraju najpopularniejszym daniem jest 

dal (groch indyjski) oraz placki zwane ćapati. Na południu Indii spoŜywa 

się ryŜ i curry z dodatkiem z aromatycznego mleka kokosowego. Słynne są 

równieŜ indyjskie słodycze gotowane z mleka. Miasta indyjskie 

charakteryzuje zgiełk, tłum przechodniów, duŜa ilość riksz i motocykli, 

uliczni sprzedawcy oraz stragany, wabiące egzotycznymi owocami lub 

pięknymi tkaninami. Europejczykowi na początku zwykle trudno jest się 

odnaleźć w tym zgiełku. Na północy kraju, w Himalajach, Ŝycie biegnie 

spokojniejszym trybem. Do Zanskar, najbardziej odległego miejsca w 

Ladakhu (Małym Tybecie), moŜna się dostać tylko w ciągu czterech 

miesięcy w roku. 

 

Zabytki 

Indie są jedną z najstarszych cywilizacji świata. Ich historia sięga 3 tys. lat 

p.n.e. Jest tu wiele zabytków najstarszych religii świata, wywodzących się 

właśnie z Indii: hinduizmu, buddyzmu, a takŜe islamu, który dotarł tu w VIII 

w. n.e. Wspaniałym przykładem zabytków hinduizmu są świątynie 

Khajuraho w stanie Madhja Pradesz. TakŜe chrześcijaństwo znalazło w 

Indiach swoje miejsce, wielu chrześcijan zamieszkuje Goa.  

Delhi składa się z dwóch miast Starego i Nowego Delhi. Stare Delhi było 

przez wieki stolicą muzułmańskich Indii, natomiast Nowe Delhi zostało 

zbudowane przez Brytyjczyków. W Starym Delhi znajdują się waŜne zabytki, 

m.in. meczet Jama – największy i najwaŜniejszy w Indiach, Qutab Minar – 

najwyŜszy minaret świata (73 m wysokości) i Czerwony Fort. Czerwony Fort 

był pałacem Szach DŜahana, mogolskiego cesarza.  

Jodhpur jest największym miastem w Radźastanie i słynie z jednego z 

największych indyjskich fortów − Mehrangarh; oglądane z niego domy 
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mają tajemniczy, niebieski kolor. W Agrze zachwyca mauzoleum Mumtaz 

Mahal, ukochanej Ŝony cesarza Szach DŜachana. W Fatehpur Sikri w 

stanie Uttra Pradesh pozostały budowle mówiące o wielkości cesarza 

Akbara, m.in. Divan-i-Khas, czyli miejsce prywatnych audiencji. Bombaj zaś 

słynie nie tylko z przemysłu filmowego Bollywood, mieści się tu równieŜ 

wiele muzeów, np. Muzeum Księcia Walii, otwarte na cześć brytyjskiego 

władcy.  
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