E. Vzdálené země ve starověku
1. Indie
1. Geografické vymezení
Také jihoasijská země Indie, jejíž většina leží na poloostrově Přední Indii, se svým historickým
zeměpisným vymezením výrazně lišila od své nynější podoby – rozdíly jsou dokonce ještě
výraznější než např. u Řecka. Od Indie se totiž až v r. 1947 odtrhla její část západní (a proměnila se
ve stát Pákistán) a východní (Východní Pákistán, od 1971 Bangladéš). Navíc řeka Indus, podle
níž celou Indii označují její západní sousedé, zůstala právě v Pákistánu; sami Indové svou vlast
nazývají Bhárat (podle mytického krále Bháraty).
2. Protoindická kultura
Na počátku indického starověku najdeme kulturu dnes označovanou jako protoindická (prvotní
indická; 3. – 2. tisíciletí př. Kr.): sídlila především v povodí Indu. Její lid vytvořil vyspělá města
(dnešními názvy Harappa, Mohendžodáro aj.). Obyvatelé protoindických měst budovali pevné a
architektonicky strohé stavby, potrpěli si však na jejich kvalitní vnitřní vybavení. Věnovali se
řemeslům a dálkovému obchodu, ale v 18. století jejich kultura začala upadat.
3. Příchod Árjů
Patrně od 15. století př. Kr. pronikaly ze severozápadu do Indie indoevropské kočovné kmeny
označované jako Árjové (Vznešení) a šířící – tak jako i jiní Indoevropané té doby – železnou
metalurgii. Zdatní árijští bojovníci dokázali na svých dvoukolových válečných vozech tažených
rychlými koňmi dobýt severní polovinu Indie. S tamějším obyvatelstvem se smísili a zároveň se
jeho kulturou obohatili. Tak vznikl základ svébytné indické kultury, jak ji dnes chápeme.
Obyvatelé severní poloviny Indie tedy hovoří jazyky indické větve indoevropské jazykové rodiny.
Jižní polovinu Indie obývají národy drávidské jazykové rodiny, jež se vyskytuje jen zde.
Indická společnost se rozdělila na 4 uzavřené společenské vrstvy, dnes nejčastěji nazývané kasty.
Nejvyšší kastou jsou bráhmani (kněží), pak následují (sestupně) kšatrijové (válečníci), vaišjové
(obchodníci, řemeslníci, zemědělci) a šúdrové (dělníci a služebníci). Pod kastami jsou ještě
nedotknutelní (lépe: nedotýkatelní; páriové): nejchudší a opovrhovaná vrstva indické společnosti.
Kasty byly v Indii oficiálně zrušeny ve 20. století, ale neoficiálně přetrvávají dodnes.
4. Indická náboženství: hinduismus, buddhismus
Hlavním literárním jazykem starověké Indie byl indoevropský sanskrt. První soubor
sanskrtských textů tvoří védy (1. sg véda): básnické skladby, jež obsahují základ veškerého
staroindického vědění o světě (podobnost s českým slovem věda není náhodná).
Indové vytvořili několik filozoficko-náboženských soustav, mezi nimiž vynikají hinduismus
(od 2. tisíciletí př. Kr.; navazuje na védy) a buddhismus (od doby kolem r. 500 př. Kr.; pojmenován
podle zakladatele Siddhárthy Gautamy, zvaného Buddha, tedy Probuzený).
Obě náboženství mají mnoho společného. Bůh pro ně primárně není osoba, ale duchovní
princip. V hinduismu existuje trojice nejvyšších božstev, jimiž jsou Brahma, který stvořil svět,
Višnu, který udržuje řád světa, a Šiva, jenž vládne plodivou i ničivou silou – ovšem všichni tři se
lidem zjevují teprve prostřednictvím svých mnohých vtělení
(avatárů), kdy na sebe berou lidskou nebo zvířecí podobu, aby
osvobozovali svět od zla či úpadku.
Hinduistický bůh Šiva
Buddhismus vůbec s existencí boha či bohů nepočítá, ovšem
zejména v lidovém pojetí dochází k částečnému zbožštění
samotného Buddhy.

2. Čína

