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Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! 

Indie nie są dla każdego. Nie jest to frazes czy banał. To kraj, który zweryfikuje Twoje postrzeganie świata, 

Twoje wartości i odbiór innego człowieka. Nawet jeżeli już tam byliśmy raz, czy nawet kilka razy, zawsze 

jest coś nowego, czego możemy się dowiedzieć o Indiach czy o nas samych. Nawet najlepiej 

poinformowani i oczytani, rasowi i wieloletni podróżnicy, szukają nowych powodów, żeby tam wracać. 

I zawsze jedziemy i wyjeżdżamy będąc po raz kolejny już innym człowiekiem. 

Dla osób, które rozważają wizytę w Indiach, a także dla tych, którzy chcą sobie pewne pojęcia 

usystematyzować - przedstawiam poniżej alfabetyczne, subiektywne i na pewno nie jedyne informacje, 

które warto znać o indyjskiej kulturze. 

 

 

 A jak ajurweda. Ajurweda to najstarszy system medyczny i filozoficzny, który powstał 

w starożytnych Indiach. Obejmuje zarówno zdrowie fizyczne, psychiczne jak i duchowe. Jego 

zasady do dziś nie tracą na aktualności. Uczą nas jak żyć w zgodzie z naturą i cieszyć się zdrowiem. 

 B jak Bolywood. Wysokobudżetowe, barwne, kręcone latami produkcje, które zarabiają miliony, 

a którego kolebką jest Mumbaj. W tym przemyśle filmowym pracuje ponad 2,5 miliona ludzi. 

A sam Bollywood odwiedza rocznie kilka miliardów turystów. 

 C jak całowanie. Okazywanie sobie uczuć jak publiczne całowanie się, naprawdę , naprawdę nie 

jest w Indiach mile widziane. Powściągliwość i skromność to tutejsza waluta. 

 D jak duchowość. To jakaś niewidzialna energia, która odnajdujemy w Indiach, a która sprawia, 

że udaje się odnaleźć siebie tu i teraz. To ufność i zaufanie do życia, dzięki której możemy poznać 

siebie i cieszyć się każdym dniem niezależnie od statusu majątkowego. 

 E jak e-commerce. Osobiste zakupy w centrach handlowych czy lokalnych ryneczkach mogą być 

atrakcyjne jeśli chce się doświadczyć siły tłumu i kolejek do kasy. Najszybszym, a także bardzo 

popularnym sposobem są internetowe sklepy, które oferują dosłownie wszystko czego dusza 

zapragnie. Dostawa do domu – już niemal w standardzie – darmowa oraz krótki termin realizacji 

czynią z e-commerce potężne narzędzie, które jest łatwo dostępne z racji popularności korzystania 

z internetu (telefony, laptopy). 

 F jak filozofia indyjska. Jest związana z religiami indyjskimi, zwłaszcza z hinduizmem, buddyzmem 

i dżinizmem. Bariery dzielące filozofię Indii od myślenia Europejczyków są wyjątkowo silne, 

dlatego tak trudno jest nam ludziom z Zachodu zagłębić się w filozofię hinduską. 

 G jak głowa. A właściwie kiwanie głową na boki. Warto zapamiętać, że pokręcenie głową z prawej 

strony na lewą oznacza przyzwolenie, potwierdzenie, zgodę. Na początku będzie trudno 

zrozumieć ten trik, warto dopytać o co chodzi  z czasem przywykniemy. 
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 H jak herbata. To ulubiony napój Hindusów. Mogą go pić o każdej porze dnia. Różnica polega na 

tym, że piją ja małymi porcjami (kubeczek ok 50 ml), a samo przygotowanie bazuje na mleku 

i przyprawach (tzw. masala chai – mogą być np dodane kardamon czy imbir). Smak jest zupełnie 

inny od naszej bawarki, to obowiązkowy punkt dla podniebienia będąc w Indiach. 

 I jak imiona indyjskie. Aż po dziś nadawanie imion w Indiach pokazuje wpływy ze strony religii 

hinduistycznej – zdarza się, że dzieciom nadaje się imiona po wcześniejszej konsultacji u astrologa, 

który sugeruje od jakiej litery powinno zaczynać się imię dziecka (należy podać datę i godzinę 

urodzenia), nadaje się imiona bóstw i świętych. Każde imię ma jakieś. 

 J jak joga. Indie to kolebka jogi, niestety obecnie jest to bardzo dochodowy interes niekoniecznie 

stawiający na jakość. Wielu Hindusów uczy nie mając wiedzy i doświadczenia, można znaleźć 

zajęcia jogi prowadzone również przez turystów dla turystów. Warto najpierw sprawdzić 

referencje, żeby nie stracić czasu i pieniędzy. 

 K jak kurek. Może to Was zaskoczy – w łazienkach, kuchniach lub innych aneksach występuje tylko 

jeden kurek, co oznacza jedynie zimną wodę. W bardziej nowoczesnych łazienkach mogą wystąpić 

grzejniki na wodę, tzw. geyser, jeśli akurat przyjdzie nam chęć na gorący prysznic. 

 L jak lewa ręka: lewa ręka uważana jest za nieczystą, nie wolno więc nią dotykać świętych 

przedmiotów, wskazywać na coś, jeść lewą ręką czy podawać rzeczy np. pieniądze. 

 Ł jak łazienka. Wchodząc po raz pierwszy do indyjskiej łazienki bezskutecznie będziemy szukać 

kabiny prysznicowej czy wanny. Woda leci wprost na posadzkę z kranu bądź z natrysku. Często 

zaopatrzona jest w wiadro i mały kubeczek, który promuje kąpiel w indyjskim stylu. Może to 

i egzotyczne, ale z doświadczenia wiem, że zużywa dużo mniej wody. 

 M jak mężczyzna. W istocie w Indiach, mimo szybkiego rozwoju, nadal panuje kultura 

patriarchalna. Należy przywyknąć do tego, że wszelkie pytania mogą nie być kierowane do samej 

zainteresowanej, ale do mężczyzny, który towarzyszy kobiecie. 

 N jak naród. Naród indyjski to tłum, który zlewa się w anonimową masę. W szkołach uczą formułek 

„Każdy Hindus to mój brat...”, w praktyce – niestety pojawia się niepisana walka północy 

z południem. Pojawia się dyskryminacja, rasizm i uprzedzenia – tak, tak – to wszystko w jednym 

i tym samym kraju, jednym i tym samym narodzie.  

 O jak obuwie. Lekkie, letnie i tanie. Klasyczne japonki, sandałki to standard, którego możemy się 

spodziewać na indyjskich ulicach. Co może nas zaskoczyć? Chodzenie boso po ulicach (w domu 

również nie nosimy pantofli) lub w obuwiu z otwartymi palcami oraz piętami w miejscach pracy, 

biurach, zarówno kobiet jak i mężczyzn. 

 P jak papier toaletowy. Warto zabrać ze sobą – Hindusi nie używają go wcale. Można go dostać 

w większych sklepach, ale to wydatek luksusowy i nie zawsze dostępny. 

 R jak ruch uliczny. Hierarchia tutaj jest dość oczywista – najpierw krowa, później według wielkości, 

im jesteś większy tym bardziej uprzywilejowany. Niezależnie od przepisów, których i tak mało kto 

przestrzega. Na szarym końcu jest pieszy, który powinien mieć oczy dookoła głowy, bo przejście 

na drugą stronę ulicy bywa uciążliwe. 

 S jak sari. Tradycyjny strój Hindusek. Długa płachta kolorowego materiału zręcznie zwijana 

tworząc coś w rodzaju sukienki. Noszone jest codziennie przez starsze pokolenie kobiet, a podczas 

różnych festiwali, rodzinnych uroczystości – również przez młodszą generację. 
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 Ś jak świątynie indyjskie. Wchodząc do świątyni lub meczetu należy zdjąć buty.  

 T jak turyści. Skarbonka, chodząca gotówka, żywe złoto, dojna krowa, ktoś do okantowania. 

Wszystko co interesuje turystów wydaje się być doskonałym materiałem na biznes. Na każdym, 

kto wygląda jak obcokrajowiec Hindusi węszą jak oskubać go z pieniędzy, a taka manipulacja łatwo 

umknie uwadze świeżaka. Warto być uważnym, negocjacje, negocjacjami, ale ceny dla osób 

z zagranicy szczególnie, którzy nie znają lokalnego języka, biją po oczach. 

 U jak ubrania. Kilka wskazówek dotyczących ubrań. 

o jasne, szczególnie białe ubrania są raczej niefunkcjonalne, 

o najlepiej nosić odzież z lekkich i szybko schnących tkanin, np bawełniana; 

o w zależności od rejonu w jakim jesteśmy (szczególnie na południu Indii) może nie być 

mowy o noszeniu mini, dekoltów lub bardzo krótkich spodenek, jeśli nie chcemy się 

narażać na wulgarne zaczepki. 

 W jak woda. Zdaję sobie sprawę, że to kontrowersyjny temat patrząc z perspektywy europejskich 

wymogów. Bywa wątpliwej jakości i czystości. Szczególnie ta niby pitna. Co jest jednak 

charakterystyczne, a może nas zaskoczyć? W Indiach wodę pije się w taki sposób, aby nie dotykać 

naczynia ustami. 

 Z jak związek małżeński. Indie to kraj, w którym oprócz dobrze znanego nam małżeństwa z miłości 

do dzis funkcjonuje małżeństwo aranżowane. Polega to na tym, że dwie rodziny negocjują posag 

i warunki małżeństwa. Jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Nie bez przyczyny mówi się o 

Big fat Indian wedding. 

 Ż jak żywność. Kopalnia złota, istne bogactwo dla wegetarian. Mnogość odpowiedników mięsa, 

równie bogatych w proteiny potraw czyni Indie rajem dla osób nie jedzących mięsa. 60% 

społeczeństwa to wegetarianie. Oprócz podziałów knajp i restauracji na veg i non-veg, Hindusi 

opracowali system oznaczania produktów spożywczych: te z wegetariańskimi składnikami mają 

etykietkę z zieloną kropką wpisaną w zielony kwadrat, oparte zaś na składnikach pochodzenia 

zwierzęcego – etykietkę z brązową kropką wpisaną w brązowy kwadrat 


