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Indie je jednou ze zemí, v nichž stála kolébka lidské civilizace. Indic
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Pavel Jandourek (středověk a novověk)

ká kultura byla těsně spjata s kulturou mnoha národů a měla na ně
nemalý vliv. V procesu vzájemného obohacování si dokázala uchovat svo
ji osobitost a výraznou individualitu. Úspěchy starověké a středověké
Indie ve vědě, literatuře a umění oplodňovaly tvořivost jejích blízkých
i vzdálených sousedů. V Indii se zrodil hinduismus a buddhismus, na je
jichž základě vznikly nejrůznější nábožensko-filozofické systémy, ovliv
ňující nejenom rozvoj většiny východních civilizací, ale i společenské my
šlení různých národů světa.
Bez ohledu na koloniální útlak, trvající bezmála dvě stě let, zachoval
si indický národ kontinuitu rozvoje své kultury, pro niž jsou tak cha
rakteristické ušlechtilé ideály mírumilovnosti a humanismu. V novověku
a

v době nejnovější se úspěšně rozvíjí na bázi svérázné syntézy indické

kulturní tradice a demokratických principů kultury !evropské kultura a
věda moderní Indie.

Uveďme alespoň největšího indického spisovatele,

hudebníka a osvícenského myslitele Rabíndrcinátha Thákura, jehož jmé
no je drahé všemu lidstvu.
Historie Indie posledních století je dlouhým a hrdinským bojem ně
kolika generací za osvobození od koloniálního a feudálního útlaku. Z řad
indických bojovníků za svobodu vyšli významní myslitelé a politikové,
kteří stanuli v čele vítězné národně osvobozenecké revoluce: B. G. Tilak,

.M. K. Gándhí, Džaváharlál Néhrú.
Vstupem Indie na cestu nezávislosti v roce 1947 začala nová epocha
v

historii jejího lidu. Země stála před historickým úkolem překonat ko

loniální minulost a vybrat si správnou cestu, jíž se bude v budoucnosti
ubírat. Podstatou historického procesU: vývoje současné Indie je neustálý
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pokrok v ekonomické, sociální, politické i kulturní sféře, předznamená
vající hluboké přeměny v osudech této veliké země.
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Vědecké poznávání historie a kultury Indie začalo na konci 18. století,
kdy Evropa znovu »objevila(< Indii. V indologii

vzniklo

několik

růz

ných škol a směrů. Pro mnohé práce západoevropských indologů je cha

Autoři doufají, že tato kniha napomuze lepšímu poznání Indie, his
torie a kultury jejích národů, a tím přispěje k rozvoji přátelských vztahů
mezi oběma zeměmi.

rakteristický evropocentrismus, hodnocení různorodých faktů indické his

Autory této knihy jsou: G. M. Bongard-Levin- část I., K. A. Anto

torie z pozic evropské kultury, z pozic Evropanům mnohem přístupnější

novová - část II., část III. (až po kapitolu: Indie v období přechodu

antické civilizace.

k imperialismu), G. G. Kotovskij- část III. (pokračování}

V Indii samé se projevil hluboký zájem o zkoumání vlastní historie
a kultury zvláště na konci 19. stol. a na počátku století 20. v souvislosti
s rozvojem národně osvobozeneckého hnutí. Indičtí vědci dosáhli znač
ných úspěchů ve zkoumání historie vlastní země, zpracovali edice mnoha
nejzajímavějších slovesných památek, historických pramenů atd. Historie
'7ovověké Indie se pak jeví především jako historie bojů za nezávislost.
Velkým dílem přispěla k rozvoji světové indologie ruská škola. Zvlášť
velké zásluhy o poznání Indie mají I. P. Minajev, F. I. Ščerbatskij a
S. F. Oldenburg, jejichž práce zaujímají čestné místo ve světové vědě.
Pro ruskou indologickou školu je charakteristická hluboká úcta k dě
dictví národů Indie a objektivní, ryze vědecký přístup ke zkoumání his
torie a kultury země.
Po Velké říjnové socialistické revoluci vznikla marxistická škola hi:>
toriků-indologů, jejímiž zakladateli se stali I. M. Rejsner, V. V. Bala
buševič, A. M. Djakov, A. M. Osipov, N. M. Goldberg.
Zájem o Indii vzrůstá v Sovětském svazu každým rokem. Je odůvod
něn jak rolí, lcterou hrála a hraje tato velká země ve světovém histo
rickém procesu, tak i rozvíjejícími se sovětsko-indickými vztahy v po
litické, ekonomické i kulturní sféře. Cit hluboké sympatie k národům
Indie i internacionální solidarita vzbuzují v sovětských lidech touhu po
důkladnějším poznání indické historie i současnosti. Ien v posledním de
setiletí vyšel v SSSR značný počet vědeckých i populárně vědeckých prací
o dějinách a kultuře Indie a do ruštiny byla přeložena mnohá díla indic
lcých autorů.
Sovětští

indologové-historici

připravili

a

vydali

čtyřdílnou

Historii

Indie, která vyšla v letech 1959-1969 a byla s uspokojením přivítána
i v Indii. čtyřdílná práce, mezi jejímiž autory a redaktory byli i autoři
této knihy, se stala základem Dějin Indie (stručný přehled), jež nyní
čtenáři předkládáme. Při práci na knize bylo využito všech nejnovějších
sovětských a mnohých zahraničních výzkum1l o IndiU
1

Český překlad byl pořízen podle ruského vydání lstorija Indii, Moskva, Mysll973,

které G. M. Bongard-Levin a G. G. Kotovskij pro účely českého překladu upravili
a částečně přepracovali (zejména oddíl o starověku Indie) a doplnili též o přehled
politického vývoje Indie v posledních letech. (Pozn. čes. red.)
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a

část IV.

ředstavy. To umožňoval propracovaný systém vjúhy a avatárů. Podstata

období nejstaršího višnuismu, kdy Vásudéva byl již povýšen na

ojmu vjúha tkví v tom, že všemocné božstvo Nárájana-Višnu se postupně

ale ještě nebyl ztotožněn s obrazem Kršny.
Ve významném nápisu Heliodora v Bcsnagaru

ilhaluje ve čtyřech různých podobách. S Višnuem tak splynulo několik

( 2.

stol. př. n.

boha,

L)

se

opulárních místních božstev, mezi nimi i Vásudéva, který v další lite

hovoří o uctívání ))boha bohů« Vásudévy, přičemž z nápisu vyplývá, že

ltuře téměř zastínil Nárájanu.

jeho kult byl rozšířen nejen mezi Indy, ale také mezi Řeky, kteří sídlili

Mnohé atributy středověkého Višnua mají svi'1j původ právě u Vásu

v

évy, který byl v úzkém vztahu k božskému ptáku Garudovi. S V ásu

severozápadní Indii.
Na základě řady dalších nápisů z konce 1. tisíciletí př. n.

I.

můžeme

évovým a později s Višnuovým kultem byl ztotožněn i kult boha Sankar·

usoudit, že v té době splynuly tři kulty - Višnuův, Nárájanův a Vásu

my, kterého uctívaly zemědělské kmeny. Do višnuismu bylo zahrnuto

dévův. Na počátku našeho věku již byly višnuistickým bohům (Višnuovi,

nejpo

Vásudévovi a Sankaršanovi) budovány chrámy, což je zejména charak

mladík,

napomohl

teristické pro hinduismus středověku. O chrámech na počest Sankaršana
'
hovoří například také Arthašástra.

Ještě důležitější co do výsledku se ukázala synkretická tendence, ozna

Hinduismus se od bráhmanismu a také od většiny dalších náboženských
systémů podstatně lišil tím, že nebyl spojen s jedním, ale se třemi bohy,

tké další místní božstvo Kršna, které se

brzy

stalo

jedním

z

ulárnějších. Kršna - bůh pastýřů, byl líčen jako nezbedný
rrámý

milostnými

pletkami

s

pastýřkami. Systém

vjúhy

střebání obrazu Vásudévy a Kršny do višnuismu.
ovaná pojmem avatára. Toto slovo znamená >>sestup«, přesněji ))pozem

přičemž každý z nich hyl v zásadě rovnoprávný se dvěma ostatními. Tato

k;.é ztělesnění božstva k užitku lidí«. Starší literatura uvádí čtyři avatáry

čistě indická varianta >>trojice« dostala název trimúrti (tj. tři podoby)
a zahrnovala Brahmu (boha stvořitele), Višnua (boha ochránce světa)

fárájany-Višnua, později jejich počet dosahuje dvaceti dev.íti.

'išnu jako zvíře; jako gigantický kanec zachraňuje Zemi před záhubou

Šivu (boha činitele). První z nich, Brahma, se do hinduismu dostal
z vlastního védského panteonu, ovšem v pozdějším náboženství byl spíše
vyjádřením ideje stvoření než samostatným božstvem. Brahma na rozdíl

e vodách, jako ryba při potopě vleče za sebou indickou archu - koráb,

od Višnua a Šivy

.a němž se zachránil patriarcha lidí Manu, a jako želva se účastní při
vedlání oceánu. Višnu v podobě božského hrdiny Rámy si bere za ženu

se sice často připomíná v náboženské lite
ratuře, ale nebyly mu zasvěceny téměř žádné chrámy. Každý z těchto tří

ítu (bohyni zemědělství), a když ji osvobozoval z područí démona Ráva

bohů zároveň představoval celý svět. Višnua nazývali jeho stoupenci ne

y, obsadil Lanku. Toto téma později posloužilo jako hlavní námět pro

jenom ochráncem, ale také stvořitelem a ničitelem světa. Také Šiva mohl

Takové smísení nejrůznějších mýtů umožnilo dostat mezi višnuistieké
áměty představy různých kultů. Ve třech svých podobách vystupuje

lulé Válmíkiho Rámájany.

a

(i

od bohyně-matky šakti, která zaujala důležité místo

v hinduistickém panteonu)

spojovat všechny tři kosmogonické funkce. Tento rys otevíral cestu jak

Pro studium historie nejstaršího višnuismu je velmi zajímavá konfron

toleranci víry, tak koexistenci různých nábožensko-filozofických systémů.

lce literárních pramenů s materiálem datovaných písemných památek.
V Pániniho gramatice

( 5.-4.

stol. př. n.

I.)

se hovoří o náboženském

ŠIVAISMUS

ctívání Vásudévy, o němž tradice zachovala zprávy jako o hrdinném kša
rijovi, rekovi kšatrijské konfederace Vršnjů (kde Vásudévové byli pri
ilegovanou rodinou). U Pataňdžaliho ( 2. stol. př. n.

I.)

Vásudéva vy

tupuje jako kšatrija i jako objekt náboženského uctívání, které dosáhlo

Vedle višnuismu byl velmi populární také šivaismus a šaktismus. Šiva
vstoupil do bráhmanské literatury jako dvojník védského boha bouřky
a uragánu Rudry, obklopeného zástupem krutých a lidem nepřátelských

.ejvětších rozměrů v Bhagavadgítě, v níž již Vásudéva vystupuje jako

duchů. Toto ztotožnění je jevem poměrně pozdní doby. Ve skutečnosti

eden z projevů nejvyššího boha Bhagavata.

zde bylo do bráhmanismu včleněno místní božstvo, jehož kult byl patrno

O rozšíření Vásudévova kultu za vlády prvních Maurjů svědčí Mcga

spojen s představami obyvatel jižních oblastí Hindustánu, podobně jako

thenovy zprávy o ))indickém Héraklovi«, jehož seleukovský vyslanec líčí

Nárájana-Višnu byl odrazem náboženských představ obyvatel severní části

ako hrdinného válečníka, který poráží démony. Podle indických pramenů

země.

yl V ásudévův kult nejpopulárnější v Mathuře. Totéž také uvádí o Héra
:lovi Megasthenes. Soudíme, že řecký autor ve svém díle zachytil to

156

Kult boha Šivy je spojen s extází. V představách Indů Šiva tančí na
místech, kde se spalují zemřelí, posypává si tělo pohřebním popelem
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krku má místo girlandy náhrdelník z lebek. Když přichází na svět

vali, kropili vonnými tekutinami a vynášeli na prostranství před chrám,

podobě žebrajícího askety, slouží mu za nádobu pro milodary lidská leh

aby se bůh oblažil pohledem na své stoupence. Potom sochu opět odnesli

L

Ostatní atributy také zdůrazňují jeho strašnou sílu a moc: jeho odě

L.

:m je tygří kůže, zbraněmi jsou trojzubec, luk a sekera. Ovšem ničení
jen jedna ze dvou stránek jeho aktivity. Šiva je nejen bohem asketismu
obětí, je také ochráncem lidí v

obyčejných každodenních situacích.

O šíření šivaismu již v magadhsko-maurijské době svědčí některé úda
z děl Pániniho a Pataňdžaliho a také Megasthenovy zápisky. V Páni·

do chrámu, kde boha obveselovali hudbou a vybranými tanci, které oby
čejně předváděly profesionální tanečnice.
Velmi se rozvíjela také hinduistická architektura. Chrámy indického
středověku jsou výrazným úspěchem indického umění.

BHAGAVADGÍTA

ho gramatice se hovoří o šivových stoupencích, Pataňdžali připomíná

� sochy postavené na počest tohoto boha. U Megasthena se šiva skrývá

Přestože »Píseň o Bhagavatovi« je pouze nevelkou epizodou 6. knihy

'pochybně pod »indickým Dionýsem<< . Megasthenes ho popisuje jako bo

Mahábháraty, měla v dějinách duchovního života Indie neobyčejný vý

kt�rý je nejpopulárnější mezi obyvateli hor (v indické tradici mezi

znam. Všechny významné autority hinduismu považovaly za svou povin

l,

rládci hor«). Ti organizovali zvláštní ceremoniály, při nichž se bubno

nost sestavit k ní komentář nebo přinejmenším vyjádřit se k základním

Llo a konaly se oběti (to je prakticky shodné s šivaistickým kultem).

otázkám, které Bhagavadgíta předkládá. Evropané objevili Bhagavadgítu

šivu neustále doprovázejí Ganéša a Skanda, svým původem dvě ne

.vislá božstva. Ganéšova podoba si podržuje rysy

hluboké

minulosti.

anéša má lidské tělo a hlavu slona, jezdí na obrovské kryse a je spojen

již v pionýrskych dobách indologie a k záplavě komentářů, které vznikly
v Indii, začalo přibývat obrovské množství vědeckých prací, které na stej
né téma produkovala Evropa.

světem démonů a podzemním královstvím. Jeho zahrnutí do šivais

Několik slov o obsahu tohoto unikátního díla. Vc vyprávění o nepřátel

�kého panteonu byl umělý kompromis, a to z poměrně pozdní doby.

ství Kuruovců a Pánduovců, které vrcholí obrovskou bitvou na Kuru

Skanda - věrný Šivův syn - je Hčen jako panický

mladík, který

�poznal tajemství lásky. Nemá matku a legenda odvozuje jeho zrození

:ímo

'Z

šivy. Je pánem mocných bojovníků, a 1proto zaujímá v mytolo

.cké biografii jeho boj s nepřátelskými démony zvláštní

; je však Skandův obraz jedním z nejsložitějších

v

místo. Celko

celé indické tradici.

ovském poli, je i tato malá epizoda:
Jeden

z

pěti bratrů Pánduovců Ardžuna, když uviděl na bojišti své pří

buzné, jak se chystají k bratrovražednému boji, odmítá se účastnit a obra
cí se o radu ke svému učiteli válečného umění Kršnovi. Kršna mu při

pomíná povinnost kšatrije, která nedovoluje vyhnout se boji. Ardžuna

Poté, kdy bráhmanismus přejal mytologickou podobu Nárájany-Višnua

to uznává a boje se účastní. Ovšem v samotné Gítě se události

šivy, začal přebírat obrovský souhrn po Indii rozptýlených kultů nej

s hlavním tématem Mahábháraty

spojené

připomínají pouze v prvních částech

fŠŠího ženského božstva. Základ tohoto procesu položilo již uctívání muž.

básně. Jejím hlavním obsahem je

;;.ých božstev, která hinduismus převzal i s jejich ženskými protějšky:

morálky a vztahu světského a božského. Kršna, jeden z mnohých hrdinů

akšmí (manželka Višnua) a Umá neboli Párvatí (žena boha Šivy).

eposu, se zde proměňuje v pozemskou inkarnaci všemocného boha Bha

Rituál hinduismu se zásadně lišil od rituálu
raném středověku a dochoval se

v

bráhmanismu;

dialog

o

poslání

člověka, podstatě

vznikl

gavata. Jeho rady nejsou pouze odpovědí na otázky o spravedlivosti nebo

ortodoxním bráhmanském prostředí

nespravedlivosti bitvy, ale jsou naučením bohatým na myšlenky a před

rakticky beze změn až do našich dnů. Hinduismus z velké části nahradil

stavují celou nábožensko-filozofickou doktrínu. Báseň končí tím, že

arší bohy novými božstvy všeindického náboženského systému. Napří

Ardžunovi »otvírají oči«, nepovažuje se již pouze za vojáka, kšatrije a

lad Pradžápati byl ztotožněn 's Brahmou a zčásti také s Nárájanou.
Vznikly však také principiálně nové kultovní momenty. Staré nábo

protivníka Kuruovců, nýbrž za horlivého adepta nové víry, na níž

se
ho

obrátil sám bůh Bhagavata, který přijal podobu Kršny.

mství neznalo kultovní stavby a prakticky také materiální obraz božstva

Učení, které je zafixováno v básni, se formovalo v době, kdy vedle sebe

podobě sochy. Indické náboženství v nové fázi se vyznačovalo především

existovaly takové náboženské a nábožensko-filozofické směry, jako bráhma

nými formami uctívání bohů. Chrám byl chápán jako »stánek boží«,

nismus, učení upanišad, buddhismus, džinismus, učení ádžíviků, a kdy

.nnost obětníků nahradilo neustálé prokazování úsluh svému »pánovi«,

vznikají filozofické školy sánkhja a jóga. Gíta, která byla těmito učeními

1cha zosobňovala osobní přítomnost boha. Každé ráno ji slavnostně orný-

ovlivněna a přejala některé jejich postuláty, představovala však zároveň
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VÝTYAR '� U"�:Ní
V kušánské době vzniklo několik
vším

v

sochařství. \'e

meru ve výl\aruém umčuj , přede

třední Asii vzkvétala mísloí

baktrijská

v jejichž dílech jsou silné světské ry y, v severozápadní Indii to

·kola.
byla

gandhárská škola, v Ganžské nížině mathurská a na jihu, v 1\odhře,
amarávat ká škola.

V gandbárském sochařství jsou patrny různé di,·y - řecko-římský,
středoasijský a významný proud buddhistický.
Někteří badatelé soudili. že gandbárské sochy zhotovovali heleruzovaní
Indové, jir ú za jejich autory považo\•ali dokonce římské umělce. I když
»západnic< vliv zde byl skutečně výrazný, základem gandhárské školy je
domácí tradice. V gandhárkém socbař-td
zování Buddhy
symboly-

se

velmi brzy objevuje zobra

\'

lidské podobě. Do lé doby se Buddha zobrazoval různými

j ako

byly koleso (čakra), trůn. strom bódhi apod. Je možné,

že se v tom projevil vliv mahájánov)ch myšlenek.

Na n ěkter ý ch sochách Buddhy a bódhísattvů se badatelé snažili nalézt
jistý vliv soch Apollóna Belvederského, ovšem mnohé Buddhovy rysy ma
jí čistě domácí základ.

ámčty byly indické; v technickém provedení cí

tíme nepochybně řecký vliv. Podle slov

některých

uměnovědců

měly

gandbárské so chy nlce Imla a ruce Řeka. Gandhárská sochařská tradice
měJa vliv na výlvarné umění mn o ha zemí S 1 řcd ní Asie a Dáluého v}chodu.
Originalitou a s\·érázností se
malo vedle buddhi tického

y značovala maůmrská škola, v níž zaují

''

ochař 1\"Í značné místo také sochařství světské

- postavy ku"án kých vládců a světských lidí. bohatých donátorů. Je
zde oelá galérie portrétt"t. Cclko,-ě cílíme

v

mathurské škole spíše vliv star

šího džinistického a maurij kého sochařsh·í. Je zajímavé, že se v Mathuře,
patrně nezávisle na Gandháře, objevuje také antropom or fní zobrazování
Buddhy, možná dokonce dřive než na severozápadě země. Buddhovy po
stavy mají světskou podobu kazatele, ovšem

již

se

V Amará,·ati sochy jako by doplňovaly buddhistickou stúpu, postave
nou ve 2. stol. n. I. Scény jsou věnovány hlavně Buddhovu životu, kolorit
je čistě domácí. dokumentující specifiku uměleckých zásad léto

školy.

Pociťujeme zde také jistý vliv umělecké tradice severu.
v guptovské nobě nejsou již tak patrné rozdíly a specifika jednotli

vých směrů Yýtvarného umění. Vytváří se jednolitější sochařská tradice,
založená hlavně na everoindické ·kole v Mathuře. Prosazuje

se

bud

dhistické pojetí Buddhova obrazu, vp·íjí se světské pojetí tohoto učitele
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yšší byto.t božského typu.

,·

{9.-10. stol.).

na nich projevují ně

které rysy askeze.

a kazatele, klerý se nyní zol..�razuje jako

Jlukri;r·urův chrám, Bhuvané.št•ar

V JKYL<lní guplovské doi.IČ \' SOU\•islo li s ttpu d kcm buddhismu se
po
někud mění zá5ady buddhistického sochařství a podoba Buddhy se stává
zjevně schematická. 'ahývá jedooln}�ch kánonických stylizo,·an)�eh rysů

a sochařská zobrazeni Buddhy nalezená v rirzných částech země, jsou
i
\'elmi podobná. Charakteri tické jsou BuddhO\')" 5ochy z 5. tol. ze Sultán
ga ncl.ř.e ( ileng;il·ko) a ze Sárnáthu (poblíž Benáresu).

So<·ha ze ulhin0amlžc je mčclčná a měla velké rozměry - ')�ška pře
dva metry a niha kolem jedné tuny. Buddha je již zobrazen jako ztě
lesnění nadzemské sily. Zdirraziiuje to široké télo. úzké boky a téměř

nC7.natcloé svaly . Celá postava j<' Ye

t} I u >•Iři s klon Ů•< - hlava je po-
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lecký sloh v jihovýchodní Asii, protože stát Pallavů vedl rozsáhlý námořní
obchod a v dnešní Kambodži a Indonésii byly velké osady kupců z Dakši
nu. Stát Západních Cálukjů existoval až do poloviny

8. století, kdy pa

novník Kírttivarman II. byl podmaněn Ráštrakúty z Maháráštry. Ráštra
kútové vládli v Dakšinu skoro dvě století. Zvěčnili se stavbou vynika
jícího Kailásanáthova chrámu v Élóře (nedaleko dnešního Aurangábá
du), vytesaného ve skále.
V době svého panství Ráštrakútové nejednou vpadli do severní Indie.
Tam byli jejich hlavními protivníky Pálové s centrem v Bengálsku a
Gurdžarové-Pratihárové se sídlem jak v Udždžainí, tak v Kannódži. Boj
mezi těmito třemi státy se vedl hlavně kvůli úrodnému údolí Dóábu
(dvouříčí Gangy a Jamuny). Na severu Indie byla ještě řada drobných
knížectví: například Candélové postavili světoznámý chrám v Khadžurá
hu, Tómarové založili své sídlo v Dhillice (dnes Dillí) atd.
V

10. století nastal úpadek všech tří severoindických mocností. Nevelká

vazalská

knížectví

sílila, zaokrouhlovala

svá

panství

a

postupně

se

dostávala na místo bývalých suzerénů. Tak na území Gurdžarů-Pratihárů
vznikly

nezávislé

státy

Paramárů,

Candélů,

Guhilů,

Cauhánů

(Cáhamánů) a Cálukjů (Sólankí). Stát Pálů se rozdělil na řadu drob
ných

území, mezi

nimiž

vedoucí

postavení

zaujalo

knížectví Senů.

Cauhánové (Cáhamánové) vládli ve východním a středním Rádžasthánu
a v části Gudžarátu, v Málvě se usadili Paramárové, kteří nejednou po
řádali tažení do Rádžasthánu, Gudžarátu a na jih Indie. V polovině ll.
století však stát Paramárů zeslábl. Centrem čandélského státu

se

stal

Bundélkhand, jeho součástí však byla část Dóábu, Váránasí (dnes Baná
ras) a nevelká část Biháru. Ve střední Indii se st:1lo nezávislým bývalé
vazalské ráštrakútské knížectví Kalačuriů (Haihaja), které existovalo až
do

13. století. Dynastie Cálukjů (Sólankí) se upevnila v severním

Gudžarátu.
Boj mezi Pallavy a Pándji oslabil oba státy. Do popředí vystoupila ta
milská dynastie Cólů, která panovala nad nevelkou oblastí kolem Ura·
iuru. V roce

898 Cólové zasadili rozhodující porážku :Pallavům a v roce
910 rozdrtili Pándje a sjednotili téměř celý nynější Tamilnád. Boje

s Cóly a neustálé pokusy udržet si vládnoucí postavení v severní Indii
oslabily Ráštrakúty; v roce

973 byli svrženi Tailapou II., jenž učinil

svým sídlem Kaljání. Pád Ráštrakútů dovolil Cólům vládnout v jižní
Indii po dvě století. V ll. století prožívali Cólové údobí rozkvětu. Za
Rádžarádži

I. (985-1015) a Rádžéndry I. (1015-1044) bojovali Cólo

vé po delší dobu s Východními Cálukji z Véngí, učinili je svými vazaly,
ale definitivně porazit je nedokázali. Zato Cólové obsadili Cejlon, kde
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Žena píšící dopis. Khadžuráho (asi

ll.

stol.).
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obětníci, dostávali se mezi ně stále více zemědělci, úředníci a vojevůdci.
Na postavení kšatrijů v severní Indii si 'začali činit nároky Rádžpútové,
jejichž tradičním zaměstnáním kromě válčení bylo zemědělství, byť se pp·
važovalo za nedůstojné Rádžpúta dotknout se pluhu; bezprostřední práci
na půdě svěřovali proto poddaným osobám, v prvé řadě Džátům. V jižní
Indii se kasty kšatrijů v podstatě nevytvořily. Představitele

vojensko

zemědělských kast zde považovali za šúdry. Samotný statut varny šúdrů
povýšil: stali se jimi plnoprávní občinoví zemědělci a od prvních století
našeho letopočtu i část řemeslníků. Na postavení vaišjů si činili nárok
kupci

a

bohatí řemeslníci.

Kastovní systém vcelku odpovídal třídnímu dělení společnosti a posvě
coval je. Vlivné a bohaté vrstvy zaujímaly vysoké kastovní postavení,
zatímco nižší sociálně ekonomické skupiny obyvatelstva náležely k nižším
kastám. Současně jestliže jednotlivec nebo rod stoupl ve svém sociálním
postavení, stal se velkým majitelem půdy, úspěšným vojevůdcem nebo
dokonce vládcem, pak jemu nebo v krajním případě jeho

potomkům

byl rovněž přiznán vysoký kastovní původ - z kšatrijů nebo kast jim
rovných. Celé skupiny šúdrů zabývajících se obchodem se nakonec stáva
ly vaišji. I nedotknutelní se mohli někdy vyšvihnout do postavení šúdrů,
v každém případě nárokovat si původ z těchto kast. Současně bylo i možné
poklesnout v kastovní hierarchii.
Tak kastovní systém napomáhal v prvé řadě zachování existujícího so
ciálního systému, ovšem došlo-li ke změnám, mohl se jim přizpůsobit.
V tomto období ještě kastovní systém nebyl tak zkostnatělou institucí,
jakou se stal později.

INDICKÁ KULTURA 6.-12. STOLETÍ
Ve středověku se světový názor člověka projevoval formou náboženské
víry. V Indii hrála náboženství velice významnou roli. Toto období je
v Indii charakterizováno úpadkem buddhismu a nástupem úplné moci
hinduismu. O příčinách tohoto jevu jsou mezi

učenci

různé

názory.

Někteří se domnívají, že buddhismus byl v Indii spjat s panstvím kša

Džagannáthův chrám, Púrí. Poutní místo ve východní Indii (12. stol.).

trijů, kteří stáli v čele velkých říší. Jiní se domnívají, že se buddhismus
s jeho široce rozvětveným systémem klášterů a poutníků nemohl

při

způsobit uzavřenější ekonomice raně středověké Indie. V každém případě
poslední rozmach buddhismu ve formě mahájány proběhl v Haršově říši,
kdy univerzita v Nálandě přitahovala pozornost tisíců studentů z
ných buddhistických
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zemí. Buddhismus

podporovala

i

růz

dynastie Pálů

v Bengálsku, kde jej značná část obyvatelstva
vyznávala až do
Na jihu Indie mizí buddhismus již v 8. století
.

l

12. století.

Tato změna vyznání vedla ke změně způsobu života. Hinduis
mus obsa·
huje množství sekt a směrů lišících se jak volbou
určitého boha
z rozsáhlého hinduistického panteonu, jemuž se věřící
klaní, tak i nábo·
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