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INDIE A INDICKÝ SVĚT 
 
 
Indie 
Indická republika se rozkládá na Indickém subkontinentu v jižní Asii. S více než jednou 
miliardou obyvatel je dnes druhou nejlidnatější a sedmou největší zemí světa. Na východě 
hraničí s Bangladéšem a Barmou, na severu a severovýchodě s Čínou, Bhutánem a Nepálem, 
na severozápadě s Pákistánem. Na jihu a jihovýchodě omývá její břehy Indický oceán. 
Úředními jazyky jsou hindština a angličtina. Náboženství je hinduistické, buddhistické, 
džinistické a islámské. 
 
 
Historie 
Starověká Indie se rozprostírala na poloostrově Přední Indie, a to v povodí řeky Indu (odtud 
také název „Indie“) a jeho přítocích, které tvořily tzv. Paňdžáb neboli „pětiříčí“ (tj. na území 
dnešní Indické republiky, Pákistánu a Bangládeše). Počátkem 3. tisíciletí př. n. l. se zde 
vytvořila nejstarší kultura, tzv. harappská, jejímž charakteristickým rysem byla až 
pozoruhodná civilizační vyspělost a vysoká urbanistická úroveň. Harappané byli neznámého 
etnického původu. Jisté však je, že to byli vynikající stavitelé, o čemž svědčí archeologická 
naleziště dvou opevněných měst: Harappa a Mohendžo-daro (obě na březích Indu). Ve 
městech existovala opevnění, patrové budovy postavené z pálených cihel, které lemovaly 
pravoúhle se protínající ulice. V obou městech stály tvrze se správními budovami, rozsáhlé 
sýpky, lázně, vodovody s pitnou vodou a dokonalý systém kanalizace. Cihlové stoky 
odváděly odpad z koupelen a toalet. Kromě kamenných výrobků a nástrojů používali 
Harappané také měděné a bronzové nástroje a zbraně, vyráběli keramiku se zarůžovělé hlíny 
s jasně červeným povlakem, sošky z pálených cihel (tzv. terakotové) a šperky ze slonoviny 
a drahých kovů. Společným rysem všech uměleckých předmětů této kultury je miniaturnost. 
Obě města měla také dobré hospodářské zázemí v přilehlých vesnicích. Rolníci těžili zejména 
z pravidelných jarních záplav Indu, které zúrodňovaly půdu. Pěstovali zejména pšenici, 
ječmen, sezam a bavlnu. Harappané psali obrázkovým písmem, dosud nerozluštěným, které 
se zachovalo na destičkách, střepech a především na pečetidlech. Nápisy zde uvedené jsou 
velmi krátké a je velmi pravděpodobné, že obsahují jména lidí, kterým pečetidla patřila. Jedná 
se nejen o jazyk neznámý, ale dokonce není známo, ke které jazykové skupině jeho uživatelé 
mohli patřit. K žádnému z těchto nápisů neexistuje paralela ve známém jazyce nebo písmu, 
která by posloužila jako východisko rozluštění. Civilizace zanikla koncem 1. poloviny 2. 
tisíciletí př. n. l. z neznámých důvodů. Archeologické nálezy svědčí o tom, že zánik 
harappské kultury byl náhlý a rychlý – při vykopávkách se přímo v domech našly kostry lidí 
se zřejmými stopami násilí. Za pachatele jsou nejčastěji označovány indoevropské kmeny, 
které ve stejné době do oblasti Indu proudily ze severu, aby započaly novou epochu indických 
dějin.  

V 2. polovině 2. tisíciletí př. n. l. pronikl do Indie indoevropský kmen Árjů. Zpočátku 
zaplavil pouze oblast Paňdžábu, poté pronikal dále na východ do povodí řeky Gangy. Přitom 
narazil na poměrně nepočetné obyvatelstvo, které se výrazně odlišovalo vzhledem, způsobem 
života i mluvou. Příchozímu kmenu zřejmě nekladlo příliš velký odpor, a tak mu Árjové 
vnutili svou nadvládu, jazyk i náboženství a počali se s ním mísit. Rané období této civilizace, 
označované jako „védské“, nám zanechalo nejstarší indické památky, tzv. védy, jež obsahují 
čtyři sbírky hymnů na nejrůznější božstva (viz podrobněji dále). V čele kmenů stáli náčelníci, 
vzrůstal vliv kněžích. V této době se společnost začala diferencovat do kast, tzv. varn (varna = 



2 
 

barva; každé kastě je symbolicky přiřazena jedna barva). Nejvyšší postavení měli bráhmani 
(kněží; bílá barva), kteří kultovními rituály zajišťovali přízeň bohů. Z tohoto důvodu se často 
stávali rádci králů. O něco nižší postavení měli kšatrijové (bojovníci; červená barva), z jejichž 
řad pocházeli světští vládci a členové ozbrojených družin. Třetí a nejpočetnější varnou byli 
vaišjové (rolníci, obchodníci a řemeslníci; žlutá barva). Nejnižší kastu pak tvořili šúdrové 
(otroci, sluhové; černá barva), bezprávná porobená skupina obyvatel. Práva a povinnosti varn 
upravoval Manův zákoník. 

Rané indické náboženství se zakládalo na uctívání početných božstev, ovládajících 
přírodní síly, např. Indra – bůh bouře a povětří a vládce všech bohů, Agni – bůh ohně, 
Svaroga – bůh nebe, Prthiví – bohyně Země, Súrja – bůh slunce, Ušas – Jitřenka, Rátri – 
bohyně noci, Varuna – pán vod. Projevem přízně a náklonnosti k bohům bylo uspořádání 
obětních rituálů. Postupným zvyšováním autority kněžích vznikl tzv. bráhmanismus

Kolem poloviny 1. tisíciletí př. n. l. začala stará védská sídliště v poříčí Indu a Paňdžábu 
ztrácet svůj dřívější význam a stala se pouze územím pohraničním. Zhruba v 6. století př. n. l. 
soupeřilo několik států o nadvládu nikoli v povodí řeky Indu, ale v údolí řeky Gangy, jež 
zaujala v dalším životě Indie centrální roli. Nejvýznamnějšími státy byly Kósalsko 
a Magadhsko. V 1. pol. 5. století př. n. l. zvítězila Magadha nad Kósalou, čímž vznikla 
Magadhská říše se sídlením městem Pátaliputra (dnes Patna), po několik staletí 
nejvýznamnějším střediskem celé Indie. Nové poměry v životě společnosti vyvolaly silnou 
protibráhmanskou reakci a vznik nejrůznějších organizací a hnutí, orientovaných k hledání 
nových řešení odvěkého problému osobní spásy: džinismus a úspěšnější buddhismus 
a hinduismus. 

, jehož 
podstatou je učení o posmrtném životě, především o převtělování duší do vyššího nebo 
nižšího společenského postavení. Víra, že obětí a modlitbou lze získat přízeň bohů, byla v té 
době velmi silná. 

Siddhártha Gautama, zvaný Buddha (Osvícený, Probuzený), zakladatel buddhismu, 
působil na území Indie od 2. poloviny 6. století a na počátku 5. století př. n. l. Pocházel 
z vladařské rodiny, tedy z varny kšatrijů, později byl dokonce považován za boha. Hlavní 
myšlenkou buddhismu je to, že člověk se může oprostit jak od radostí, tak od starostí a může 
usilovat o rozptýlení duše po smrti a přejít do stavu nirvány (blaženosti). Přitom každému je 
dáno dosáhnout spásy, jsou-li dodržovány čtyři vznešené pravdy. Nositelem myšlenek 
buddhismu byl sanskrt a prákrty. Dnes je buddhismus považován za nejstarší náboženství, 
které vzniklo v severní Indii, a které trvale ovlivnilo duchovní život země, v níž se zrodilo 
(oproti džinismu, který nikdy nepronikl za hranice Indie, nikdy se nestal masovým 
náboženstvím a na celkový vývoj dějin neměl nikdy výraznější vliv). Buddhismus se dále 
rozšířil do Číny, Japonska, jihovýchodní Asie, Indočíny, Tibetu a Mongolska. V těchto 
zemích se podílel na utváření jejich kultury. Dodnes je vedle svého náboženského významu 
určujícím elementem jejich filosofie, literatury a umění, politiky a hospodářství. Postupně byl 
upozaděn hinduismem. 

Hinduismus nevznikl náhle, nýbrž někdy okolo poloviny 1. tisíciletí př. n. l., kdy se 
postupně vyvinul z védského náboženství. Tehdy začala upadat společenská vrstva bráhmanů. 
Důsledkem toho byl vznik mnoha hnutí (jak již bylo uvedeno: džinismus, buddhismus, 
hinduismus), hledajících mókšu (spásu, vysvobození) jinak než přes bráhmanské obřady. 
V době vzniku upanišad je vysvobození možné dosáhnout také díky moudrosti, tedy už ne 
zprostředkovaně pouze přes bráhmany. Tím se cesta k dosažení mókši otevřela pro kšatrije 
(ostatní varny se přiklánějí k buddhismu). Okolo přelomu letopočtu nabral hinduismus novou 
sílu a začal se znovu šířit. Mj. i díky Bhagavadgítě (viz ještě dále), která nabídla cestu 
k dosažení mókši prostřednictvím uctívání božstev. Tak vznikl hinduismus klasický. 
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Hlavními rysy hinduismu jsou védské prvky sloučené s prvky bráhmanismu. Do popředí 
vystupuje božská trojice: Brahma (stvořitel vesmíru a všeho živého), Višnu (udržovatel 
vesmíru; v Indii je dodnes velmi silný tzv. višnuismus) a Šiva (ničitel vesmíru; přívrženci se 
nazývají šivaisté). 

Mezi lety 327 – 326 př. n. l. proniklo do Paňdžábu a do povodí Indu vojsko vedené 
Alexandrem Makedonským. Právě toto tažení bylo první přesně zaznamenanou a datovanou 
událostí v dějinách Indie. Alexandr Makedonský zde dobyl několik království a dostal se až 
k řece Hyfasis. Tam jeho vojáci, zmáhaní monzunovými dešti, malárií a všeobecným 
strádáním z těžkých bojů odmítli svého vojevůdce následovat džunglí dále na východ. 
Alexandru Velikému tedy nezbylo nic jiného než se vrátit domů.  Posádek zde zanechaných 
se později pokusil využít vojevůdce Čandragupta Maurja, a to k získání nadvlády 
v Magadhské říši. Čandragupta se postavil zbytkům makedonské armády, zmocnil se 
Pátaliputry a stal se zakladatelem dynastie Maurjů, a tedy prvním panovníkem Maurjovské 
říše, pravděpodobně nejrozlehlejší říše, jaká kdy vládla na indickém území. Relativně malá 
říše se brzy rozrostla do mocenské velmoci a ovládla prakticky celý Indický subkontinent. 
Jako panovník vytvořil Čandragupta z Indie prosperující zemi. Jeho syn Bindusára rozšířil 
území říše ještě dále na jih. Největšího rozmachu Indie však dosáhl Čandraguptův vnuk 
Ašóka, jeden z největších panovníků v dějinách Indie, který se těšil velké pozornosti 
buddhistických legend i pozdějších kronik, a navíc zanechal písemná svědectví o své vládě, 
tedy nejranější soubor nápisů objevených na indickém území. Ašóka nechal mj. vybudovat 
množství stúp (svatyní) a buddhistických klášterů, bohatě zdobených skulpturami. Na sloupy, 
které se zachovaly na mnoha místech Indie i mimo ni, nechal Ašóka vytesat některé své 
nápisy. Hlavice sloupů jsou opatřeny figurami zvířat, zejména lvů. Lví hlavice se později stala 
státním znakem Indické republiky. Dalším pozůstatkem Ašókovy doby jsou jeho edikty, 
vytesané do skalních stěn či sloupů. V drtivé většině jsou psány písmem bráhmí v prákrtu 
mágadhí, což je důkazem toho, že Indové již v té době znali písmo, i když ještě nezapisovali 
literární díla. Šířil se buddhismus, Ašóka je jedním z nejznámějších buddhistických vládců, 
který se zasloužil o rozšíření buddhismu napříč Indickým subkontinentem. Po Ašókově smrti 
(232 př. n. l.) byla říše zmítaná boji o nástupnictví, s jistotou ani nevíme, kdo po Ašókovi na 
trůn nastoupil. Pro Indii tak začíná etapa cizích vpádů a invazí.  

Rozlehlá říše se záhy rozdvojila: centrem západní části se stalo město Takšašila, 
východní části vévodila Pátaliputra. K tomuto rozdvojení přispělo dobytí severozápadní Indie 
řecko-baktrijským králem Démétriem. Roku 184 př. n. l. končí poměrně dlouhá vláda slavné 
dynastie Maurjů, a to zavražděním posledního Maurje Brhadrathy. Východní a severní Indii 
na celé jedno století ovládli Šungové. V této době byl také poražen buddhismus a znovu 
nastolen bráhmanismus. V 1. století př. n. l. si západní Indii podmanili Šakové (neboli 
Indoskythové; původem ze střední Asie), kteří vedli války s dynastií Andhra, která od 
2. století př. n. l. ovládla centrální a jižní část Indie. V 1. polovině 1. století byli Šakové 
vypuzeni nomándskými kmenyJüe-č´, které později dobyly také Baktrii. Založily Kušánskou 
říši, která se stala důležitým hospodářským centrem, a která udržovala diplomatické 
a obchodní vztahy s Římany. Za nejvýznamnějšího krále Kušánů, Kanišky, sahala jejich říše 
od Turkestánu do střední Indie a Gudžarátu. Buddhismus se v této době rozšířil do střední 
a jihovýchodní Asie a do Číny. Indické umění, především sochařství, dosáhlo jedinečné 
úrovně. Kušánská říše (a stejně tak království Andhra) se zhroutila počátkem 3. století n. l. 
Kolem r. 320 n. l. sjednotil Čandragupta I. (vládce Magadhy) území rozkládající se okolo 
řeky Gangy a založil Guptovskou říši. Jeho nástupci, Samudragupta a Čandragupta II., 
získali v dalších sto letech kontrolu nad celou Indií. Svoji říši udržovali obratným uzavíráním 
sňatků. K upevnění vlády přispěla i tolerantní náboženská politika. Guptovci přímo ovládali 
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pouze jádro říše (dnešní Uttarpradéš a Bihár), zatímco dobyté oblasti spravovali jim podřízení 
vládci. Období vlády Guptů je označováno jako „zlatý věk Indie“, během něhož zažila veliký 
rozmach literatura, věda i umění. Věhlasný básník Kálidása žil a tvořil v této době. Od konce 
5. století n. l. čelili Guptovci nájezdům Hunů. Říše se zhroutila kolem roku 550 n. l. 

 
 

Jazyk a literatura 
Staroindický jazyk řadíme mezi jazyky indoevropské, do jazykové rodiny indoíránské. 
Indoíránské jazyky představují vývojové předstupně pozdějších indických a íránských jazyků. 
Indické a íránské jazyky vývojových fází pozdějších, tj. jazyky středoindické, středoíránské, 
novoindické, novoíránské, je naproti tomu lepší klasifikovat jako dvě samostatné 
indoevropské skupiny. Souvislými texty jsou doloženy pouze tři indoíránské jazyky: 
staroindický, avesta a jazyk staroperský. 
 
0. Úvodní poznámky 
Staroindický jazyk existuje ve dvou literárních variantách: 1. védský jazyk a 2. sanskrt. 
Védský jazyk, nebo také védština, je jazykem nejstarších literárních památek, tzv. védské 
literatury. Nejstarší védskou památkou je Rgvéd (sbírka tisíců hymnů na nejrůznější božstva), 
která vznikla v době, kdy byla staroindická nářečí ještě v běžném úzu. Naopak sanskrt (též 
klasický sanskrt), je jazykem staroindických eposů a děl klasické a poklasické literatury, které 
vznikly v době, kdy obyvatelstvo Indie mluvilo již dialekty mladších vývojových fází, tj. 
dialekty středoindickými, resp. novoindickými, tzv. prákrty.  

Rozdílů mezi oběma variantami je několik, zmiňme ty základní: 1. Rozdíl 
chronologický. Védský jazyk je nejstarší doložený jazyk indoíránské větve, jeho datace spadá 
do období kolem roku 1500 př. n. l. – 500 př. n. l. Často bývá označován jako archaická forma 
sanskrtu. Poté nastupuje období tzv. klasického sanskrtu, tedy zhruba od 5. – 4. stol. př. n. l. 
2. Odlišnost daná rozdílem nářečních bází, tj. bází védštiny bylo nářečí severní, zatímco 
nářeční báze sanskrtu byla situována více na východ. 3. Rozdíl ve stupni kodifikace. Sanskrt 
je mnohem více kodifikován než védština (viz Pā ziniho gramatika Aśtadhyāyī). 4. Rozdíl 
v množství prákrtismů, tj. prvků, které do literárních staroindických jazyků pronikly 
z mluvených středoindických nářečí. V sanskrtu je těchto prákrtismů více než ve védštině.  

Je zvykem popisovat obě varianty, védštinu i sanskrt, jako jeden jazyk, tj. jazyk 
staroindický, neboť rozdíly mezi oběma variantami jsou v oblasti fonologické struktury 
nepatrné a v oblasti morfologie a lexika nevelké. Dodejme, že staroindické památky byly po 
dlouhá staletí tradovány ústně, písma se v Indii začalo užívat poměrně pozdě. První nápisy 
psané sanskrtem se objevily až po začátku nového letopočtu, první rukopisy pak pocházejí 
z doby ještě mladší.  
 
 
1. Védský jazyk, védské období 
Védský jazyk je nejstarší doložený potomek protoindoíránštiny, tedy nejstarší doložený jazyk 
indoíránské větve indoevropských jazyků. Jako védské období označujeme periodu, během 
níž byly napsány všechny védské texty, tedy přibližně od poloviny druhého do poloviny 
prvního tisíciletí př. n. l. Védskou civilizaci pak můžeme situovat do severní až severozápadní 
části indického subkontinentu. 

Védy lze rozdělit do dvou souborů textů: 1. rozsáhlý soubor starších obětních hymnů 
a 2. soubor poněkud mladších knih výkladů a spekulací (tzv. bráhmany, áranjaky, 
upanišady). Védy představují nejstarší beletristická literární díla indoevropských národů. 
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Výraz véda označuje soubor vědění, znalostí a poznatků, české slovo věda tedy nepřipomíná 
jen náhodou. Jedná se především o znalosti toho, čím staří Indové uctívali své bohy – 
tj. obětní formule, rituály a melodie. Starší vrstvu véd tvoří čtyři veršované sbírky. Nejstarší 
a nepochybně nejvýznamnější sbírkou je Rgvéd (0gvēd). Obsahuje 1028 hymnů, které jsou 
rozděleny do deseti knih. Jedná se především o obětní písně, jež se chvalořečením a prosbami 
obracejí k jednotlivým bohům védského nebe. Tvoří tak nejvlastnější jádro celého védského 
písemnictví. Hymny Rgvédu textově většinou opakuje Sámavéd (sāmavēd), sbírka melodií. 
Třetí knihou je Jadžurvéd (yajurvēd), soubor manter, tj. obětnických formulí. Čtvrtou sbírkou 
je Atharvavéd (atharvavēd), výrazně se odlišující od předchozích tří knih. Obsahuje zaříkadla 
kouzelnického obsahu a zaměření. Jak patrno, mají védské sbírky veskrze náboženský obsah 
a poslání. Nadto však poskytují mnoho cenných informací o době svého vzniku a o védské 
společnosti.  

Co tedy lze vyčíst z védských sbírek? Například to, že jejich tvůrci znali jen velmi 
malou část indického subkontinentu – zhruba území odpovídající harappskému osídlení. 
Jméno řeky Gangy se vyskytuje pouze v jediném, zřejmě později přidaném verši Rgvédu. 
Obětní písně svědčí o tom, že védští Indové byli především chovateli dobytka: opakovaně 
prosí bohy o krávy, býky a telata, hovoří o nich jako o nejcennějším majetku. Vysoko si cení 
i koní, které zapřahali do dvoukolých vozíků, užívaných v bitvách. Dále zmiňují ovce a kozy, 
nikdy však slony a tygry, což může svědčit o tom, že Árjové v této době ještě nepronikli dále 
na východ, kde tato zvířata žila. Védy dále vypovídají o kmenovém zřízení tehdejší 
společnosti s rádžou (náčelníkem) v čele každého kmene. Odpůrce a nepřátele, s nimiž 
dobyvatelé bojují o pastviny a stáda, védy nazývají „dasjuové“ či „dásové“ (v sanskrtu „sluha, 
otrok“). Jsou předmětem opovržení, neboť se k Árjům chovají nepřátelsky, nevedou týž 
způsob života jako Árjové a uctívají falické božstvo. Počátky indického rozdělení společnosti 
do kast lze vystopovat už ve Rgvédu (společnost je zde dělena na šlechtu, zvanou kšatra, 
prostý lid, tzv. viš a nejspodnější vrstvu, kterou tvoří dásové).   

Nejspolehlivější svědectví podává védská literatura pochopitelně o náboženství oné 
doby. Jde v podstatě o víru v personifikované přírodní síly a jevy (slunce, déšť, bouře, vítr, 
oheň), jež je nutné neustále si usmiřovat a získávat oběťmi. Íránské a rovněž některé evropské 
paralely dokazují, že základ je zjevně indoevropský s postupně se prosazujícími ryze 
indickými paralelami. Sbírky védských hymnů uvádějí 33 bohů, dělíce je do tří kategorií – 
nebeští bohové (na předním místě Súrja – zářivý bůh slunce), božstva povětří (hlavním bohem 
je Indra – vládce všech bohů) a pozemští bohové (přední místo zaujímá Agni – bůh ohně).  

Védské texty se v době svého vzniku nezapisovaly, dochovaly se výhradně ústním 
podáním. Poprvé byly písemně zaznamenány na počátku našeho letopočtu. Můžeme se 
spolehnout na to, že byly zaznamenány bez sebemenších textových nebo hláskových změn, 
a to proto, že příslušníci kněžského stavu si znalosti hymnů a modliteb předávali z generace 
na generaci. Pouze kněží totiž mohli provádět oběť, tj. prosbu k bohům, kterou museli zpívat 
nebo mumlat. Jedině naprosto přesně pronesený a vyslovený hymnus a naprosto přesně 
zazpívaná melodie mohly zajistit úspěch oběti. Sebemenší chyba přinášela naopak velké 
neštěstí. 

Veršované části všech čtyř sbírek byly složeny v přesně stanovených metrech, 
založených na principu počítání slabik. Jejich základem je nejčastěji osmislabičný celek, 
páda. Tři pády tvoří gájatrí, čtyři pak anuštubh, který byl později převzat do sanskrtské 
literatury jako nejfrekventovanější metrický útvar. Setkat se zde můžeme s prvními poetismy, 
lyrickými pasážemi a metaforami, především z toho důvodu, že k bohům se nesluší obracet se 
řečí, pronášenou ve stejném stylu jako k lidem. Jazykem védské literatury není ještě sanskrt, 
nýbrž jeho přímý předchůdce, tzv. védský neboli mantrový dialekt.  
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Všechny čtyři védské sbírky existovaly patrně ve více verzích dle rozličných 
kmenových tradic. Zhruba před koncem 2. tisíciletí př. n. l. se ustálila jejich dnešní dochovaná 
podoba, kodifikována jako posvátná. V dnešní době už pouze malá část védských textů tvoří 
živou složku náboženských obřadů, tj. například svateb a obětí spojených s úmrtím člověka.  

 
Mladší védské písemnictví tvořily tři typy textů: 1. bráhmany, tj. soubory výkladů 

nejrůznějších obětí a úvahy o jejich smyslu, původu a významu; jsou psány buď v próze, nebo 
v prozaických pasážích prokládaných verši, 2. áranjaky „lesní texty“, které se zabývaly 
mystikou a symbolikou obětí, 3. upanišady, tj. meditace a rozhovory asketů a poustevníků 
o věcech božských a světských. Souhrnně představují védskou společnost v dalším 
historickém stadiu, kdy bylo centrum země přeneseno do povodí řeky Gangy. Sbírky nás 
informují o kolonizačním procesu, o jménech a životě králů „všech světových stran“ a „celé 
země“. O panovníkovi se hovoří jako o tom, kterého živí lid. Mezi jeho povinnosti patří 
starost o dodržování spravedlnosti, trestání zločinů, přestupků, loupeží, cizoložství, opilství 
apod.  Texty přinášejí rovněž svědectví o dělení obyvatelstva árijského původu do čtyř kast 
(varn): bráhmani, kšatrijové, vaišjové a šúdrové (o tom viz výše). Mezi plnoprávné lidské 
bytosti se počítají příslušníci prvních tří stavů a texty mladší védské literatury popisují jejich 
vzájemné vztahy a povinnosti, označované souhrnným názvem dharma, tj. vše, co musí 
člověk učinit, aby splnil své závazky vůči víře a ostatním lidem. Jedná se o pojem nejvyšší 
důležitosti v souvislosti s dalším vývojem indické společnosti.  

Védskou literaturu doplňuje tzv. védánga „údy véd“, podávající informace 
o pomocných vědních disciplínách, bezprostředně podřízených védskému písemnictví. 
Dokládají to, jak v Indii vznikaly různé vědní obory. Je třeba mít na paměti, že srozumitelnost 
védských hymnů a obětních formulí klesala v důsledku toho, že se hovorové jazyky čím dál 
více vzdalovaly od neměnného jazyka véd. Z tohoto důvodu museli učitelé spolu 
s předáváním hymnů a dalších textů svým žákům vysvětlovat mnoho okolností a faktů 
vztahujících se k oněm textům a obětním úkonům. Tím byly položeny základy šesti védských 
pomocných věd: rituálu, fonetiky, etymologie, metriky, astronomie a gramatiky. Postupně 
byly formulovány a ustáleny základní poučky, tzv. sútry, pro každou z těchto disciplín, a to 
v co nejstručnější podobě. Název sútra se pak přenesl i na učebnice, jež vypouštěly všechno 
nepodstatné, takže měly v podstatě charakter útržků vět, a proto je musely doprovázet 
komentáře a výklady, většinou mnohonásobně delší než samotná sútra. Ze starých 
výkladových súter se dochovaly např. šrautasútry, zabývající se velkými oběťmi, dále 
grhjasútry, pojednávající o obřadech životního cyklu i každodenního života, a dharmasútry, 
formulující povinnosti různých vrstev obyvatelstva. Tato díla vznikala asi v období 6. – 4. 
století př. n. l. Přinášejí rovněž obraz tehdejší indické společnosti, ve které se vše točí zejména 
kolem dharmy. Z ostatních sútrových děl měly velký význam knihy věnované fonetice, a to 
zejména po jazykové stránce, neboť jsou jasným důkazem toho, že védské sbírky jsou 
opravdu dochovány v naprosté přesnosti. Takovéto učebnice rozebírají jednotlivé védské 
texty na jednotlivá slova a vysvětlují jejich správnou výslovnost. Z dalších vědních oborů se 
zachovala jen ojedinělá díla. Zvláštní pozornost si však zaslouží gramatika (o ní viz dále 
v souvislosti se sanskrtem).  

Védská literatura jako celek je prakticky jediným pramenem k poznání vývoje Indie 
a její společnosti před polovinou prvního tisíciletí př. n. l. Nejčastěji přijímaný názor je 
takový, že védské sbírky hymnů a manter vznikly mezi 12. – 9. stoletím, bráhmany mezi 8. – 
7. stoletím a upanišady mezi 7. – 6. stoletím př. n. l. 

Na tomto místě je třeba si položit otázku, nakolik je védská kultura skutečně 
„indoevropská“, a jakým dílem se na jejím utváření podílelo původní obyvatelstvo, ony 
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kmeny neindoevropského původu, se kterými se noví dobyvatelé, Árjové, nepochybně volně 
mísili. Jak védský jazyk, tak sanskrt pozdější doby, přesvědčivě dokazují, že vliv 
drávidských, mundských a jiných jazyků byl už od počátku dosti silný. Můžeme se tedy 
domnívat, že i vlivy neárijských a předárijských náboženských představ a sociálních tradic 
a zvyků původního obyvatelstva velmi silně ovlivnily zmiňované jazyky. Tak například 
jména a funkce různých bohů védského náboženství mají četné paralely mezi jinými 
indoevropskými národy (od starých Řeků a Římanů až k starým Slovanům a Germánům). 
Srovnejme např. latinské deus „bůh“ s indickým dēva, římského Dia s indickým Djáusem či 
indického Varunu s řeckým Úranem. Na druhé straně se však můžeme setkat s mnoha jevy, 
které je třeba chápat jako ryze indický přínos, a naopak také s jevy, které nejsou ani árijské, 
ani neárijské, a stejně tak nejsou ani bráhmanské, ani nebráhmanské, nýbrž jsou výplodem 
představ a myšlenek staroindické společnosti, v té době už značně promíšené.  
 
 
2. Sanskrt 
Sanskrt je jazykem sebevědomé indické společnosti, bráhmanů a kšatrijů, kteří se považovali 
za povolané vládnout ostatním národům. Zvládnutí sanskrtu zařazovalo jedince mezi Árje. 
Společenská funkce znalosti sanskrtu se postupně měnila, od potřeby uctívat bohy, až po znak 
kulturnosti. Sanskrt, přesně popsaný gramatikami, bylo přitom teoreticky velmi snadné se 
naučit.  

Z vlastních védských gramatických súter se bohužel do dnešní doby nedochovalo vůbec 
nic. Pro další vývoj staroindické kultury má však velký význam o něco pozdější gramatika 
Aštádhjájí  (A[sdhyāyī) „Osmero pojednání“ z 5. – 4. století př. n. l. Jejím autorem byl učenec 
– bráhman Pánini (Pā zini), geniální filolog, kterého už nepřitahoval védský jazyk, ale jeho 
vývojový následovník zvaný „sanskrt“, který se od dob upanišad stal výhradním nositelem 
veškeré bráhmanské náboženské literatury. Stal se také dorozumívacím jazykem vzdělanců na 
celém indickém subkontinentu, nadšeně ho užívaly dlouhé generace básníků. Název sanskrtá 
bhášá (safskrtā bhā[ā) „sestavený, vytříbený, dohromady daný jazyk“ napovídá, že sanskrt 
nikdy nebyl skutečně hovorovou řečí. Páninimu lze přisuzovat hlavní zásluhu za to, že v 3976 
stručných abstraktních sútrových poučkách (nebo spíše snadno zapamatovatelných 
aforismech) provedl jeho pevnou gramatickou kodifikaci, která byla všeobecně přijata 
a považována za autoritativní prezentaci sanskrtské mluvnice. Od doby kodifikace se už pak 
struktura jazyka nezměnila. Pánini přitom nijak výrazně nezasáhl do fonetiky, pouze mírně 
zjednodušil tvarosloví, odstranil některé archaismy a celkově utřídil gramatiku, avšak 
nezbavil ji bohaté rozmanitosti forem a variant vyjadřovacích možností. Pravidla pro 
generování gramatických tvarů užívaných ve védách stanovil na základě obecného sanskrtu. 
Gramatika vypovídá už o tom, že sanskrtská substantiva, adjektiva, zájmena a slovesa se 
vyznačují vysokou flexí, jejíž pravidla mohou být elegantně vyjádřena, i přestože existují 
mnohé výjimky. Slova mají sklon vytvářet polyslabičné řetězce, jejichž délka narůstá takřka 
do nekonečna (díky kompozitům). Slovní zásoba je velmi rozsáhlá. Sir William Jones 
(anglický indolog a indoevropeista) v roce 1786 o sanskrtu prohlásil toto: „Sanskrt, ať již je 
jakkoli starobylý, je okouzlující: dokonalejší než řečtina, plodnější než latina a vytříbenější 
než kterýkoli z obou jmenovaných jazyků.“ 

Nelze se tedy divit, že sanskrt brzy přestal být považován za pouhý jazyk, nýbrž mu byl 
přisouzen status božího výtvoru, kterým hovoří i nadpozemské bytosti, byl dokonce 
považován za posvátný nástroj komunikace s nimi. Sanskrt se nikdy nestal výhradním 
jazykem literatury, nicméně i v písemnictví si zachoval převahu nad jazyky ostatními, tzv. 
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prákrty. Převážná většina staroindické literatury je složena právě v sanskrtu. Původně sloužil 
sanskrt jako ryzí jazyk náboženství a jeho hlavním úkolem bylo správně vykládat a recitovat 
védy. 

Sanskrt je základem většiny jazyků severní a centrální Indie, které se vyvinuly 
z prákrtů, podobně jako např. románské jazyky z obecné latiny. Za hranicemi indického 
subkontinentu však sanskrt nikdy nezlidověl. Sanskrt se stal jazykem nejznámějších komedií, 
lingvistických pojednání, ekonomických prací, lyrické poezie a především náboženských 
a filozofických traktátů.  

Připomeňme dva nejvýznamnější staroindické eposy: Mahábhárata a Rámájana. 
Mahábhárata „Velké vyprávění o Bháratovcích“ je veršovaný epos o boji dvou 

spřízněných rodů (Pánduovci a Kuruovci) o moc nad severní Indií. Jedná se o nejrozsáhlejší 
dílo staroindické literatury a největší epos na světě. Obsahuje přes 200 000 převážně 
šestnáctislabičných veršů. Podle tradice je dílo připisováno světci Vjásovi, avšak je téměř 
nemožné, aby dílo tak rozsáhlé napsal jediný člověk. Patrně se vyvíjelo v oblasti neoficiálního 
písemnictví po dlouhá staletí a teprve později bylo upraveno do nám známé sanskrtské 
podoby. Určit přesně dobu vzniku eposu je nemožné, většina indologů se přidržuje odhadu, že 
dílo vzniklo mezi 4. stoletím př. n. l. a 4. stoletím n. l., kdy dostalo konečnou podobu.  

Hlavní děj eposu je doprovázen nejrůznějšími epizodami, přídavky, povídkami, 
legendami, bajkami, ale také filozofickými a naučnými pasážemi. Z vložených částí zaujímá 
zcela výjimečné místo dílo Bhagavadgíta „Píseň vznešeného“, jejímž hlavním tématem je 
rozhovor mezi Ardžunou (Pánduovec) a Kršnou (bůh) uprostřed bitevního pole, kde Kršna 
vykládá Ardžunovi nejen o povinnostech člověka, ale vysvětluje mu i tajemství života 
a lidských osudů. Bhagavadgíta je nejznámější filozofická báseň, která v Indii patří 
k základním ideologickým spisům, ve světě nejpřekládanějším. 

Rámájana je druhým významným staroindickým eposem. Její definitivní sanskrtská 
podoba je připisována mudrci Válmíkimu. Dílo vzniklo patrně v období mezi 2. stoletím př. n. 
l. a 2. stoletím n. l. Rámájana obsahuje necelých 50 000 veršů, ale je ucelenější a umělecky 
kompaktnější než Mahábhárata. Její základ tvoří heroický příběh, který měl původně jasně 
světský charakter a až dodatečně byl přeměněn v dílo náboženské literatury. Vypráví 
o putování prince Rámy za svou ženou Sítou, jež byla unesena démonem Rávanou na ostrov 
Lanka. 

Indická tradice považuje oba eposy za vyprávění o skutečných historických událostech 
a díla sama za historické prameny. V případě Rámájany je posouzení této otázky dosti složité, 
neboť se nemáme „čeho chytit“, zatímco Mahábhárata má jádro, které může obsahovat reálný 
základ. 

Vedle Mahábháraty a Rámájany vznikají v téže době ještě další díla, jejichž význam je 
však zastíněn oběma eposy. Jsou to například tzv. purány „staré knihy“, něco jako dnešní 
encyklopedie, které se zabývají vznikem, trváním a zánikem světa, tedy tím, co se v minulosti 
odehrálo, v přítomnosti odehrává, i tím, co se teprve odehraje. Rozvíjela se i dramatická 
tvorba (nejvýznamnější dramatici: Bhása, Šúdraka, Kálidása) a poezie. 
 

Závěrem připomeňme ještě otázku šíření sanskrtu v Asii. Dialektem indoíránského 
jazyka hovořily národy, které do míst severního Paňdžábu a severozápadního pohraničí 
oblasti Svátu přišli patrně ze severu nebo západu. Byli to Árjové. Jejich jazyk se postupně 
rozšířil do oblasti povodí Indu a Gangy a odtud až k úpatí Himaláje. Na počátku 5. století př. 
n. l. se tak tímto jazykem hovořilo na rozlehlém území. Sanskrtská literatura tohoto období 
(zejména eposy Mahábhárata a Rámájana) obsahuje rozsáhlé popisy vojenských výbojů 
a dobývání. Výsledkem je dnešní stav: v severní oblasti Indie jsou všechny jazyky víceméně 
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příbuzné sanskrtu. Sanskrt se uchytil mj. i na Šrí Lance, daleko na jihu. Nešířil se však pouze 
jako hovorový jazyk. V místech, kde se udržely předárijské jazyky (např. telugština, 
tamilština), se tyto jazyky promísily se sanskrtskými výrazy. Naopak např. v hindštině či 
urdštině jsou árijské kořeny téměř nerozpoznatelné díky pozdějšímu silnému vlivu perštiny 
a arabštiny. V průběhu 1. tisíciletí n. l. se sanskrtizace šířila dál za hranice subkontinentu, na 
Šrí Lanku a na jihovýchodní pobřeží Asie. V těchto oblastech byl sanskrt považován za jazyk 
vytříbené civilizace a náboženství. Sanskrt se poté šířil ještě dále na sever, přes Himaláj do 
Tibetu, Číny, Koreje, Japonska a Mongolska. O jeho rozšíření se zasloužilo především 
Buddhovo učení. Dodejme, že kontakt domácích jazyků se sanskrtem nikde nevedl 
k potlačení nebo dokonce vytěsnění původního jazyka.  
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