
Vše opět začalo v blízkosti velké řeky 
 

 

Lidé nejprve obdělávali nepříliš úrodnou půdu v hornaté oblasti západně od 
řeky Indu. Pracovali jednoduchými, hlavně kamennými nástroji. Úrodnější 
zem v říčním údolí byla v té době zarostlá hustou vegetací. 

Teprve když si rolníci dokázali vyrobit účinnější bronzové nástroje, získali 
plodná pole v blízkosti řeky. 
Tehdy začaly v poříčí Indu vznikat první velké osady. 

Můžeme je již nazývat městy. Kromě zemědělců v nich žili lidé, kteří se 
věnovali naplno výrobě dokonalejších nástrojů, keramiky a dalších 
řemeslných výrobků. Zhotovovali je jak pro vlastní potřebu a potěšení, tak i 
pro výměnný obchod.  

 
Své výrobky vyměňovali především za potraviny. 
Ukázalo se, že je pro lidi výhodné žít spolu na jednom místě. Mohli se mezi 
sebou snáze domlouvat a pomáhat si.  

Chránit se před společnými nepřáteli, ať už před lupiči, či nepřízní počasí. 
Tak ve 3. tisíciletí př. n. l. vzniklo několik desítek měst a přes tisíc menších 
osad. Když lidé dosáhnou určité úrovně znalostí a vzájemně spolupracují, 
nazýváme takové společenství civilizací.  

 



Proto vědci pojmenovali období vzniku měst v poříčí Indu první indickou 
civilizací.  
Objevená města udivila archeology svou vyspělostí. Zpod nánosů 
naplaveného písku začaly vystupovat sítě ulic. V některých domech byly 
objeveny koupelny, a dokonce splachovací záchody.  

Odpadní vody z domů byly sváděny do krytých stok a odváděny mimo 
město. Archeologové našli i velké množství pečetítek s vyobrazenými zvířaty 
a nápisy v neznámém jazyce. 
V polovině 2. tisíciletí př. n. l. přišli do povodí řeky Indu Árjové.  

 
Árja znamená ušlechtilý, vznešený. Tak se hrdě označovali kočovníci, kteří 
ovládali severozápadní hory a postupně i povodí Indu. Po Árjích nezůstala 
ani města, ba ani pečetidla se záhadnými nápisy.  

Zanechali však po sobě rozsáhlé sbírky básní a oslavných písní k poctě 
bohů. Dokázali si je ústně beze změny předávat více než tři tisíce let.  
Ve 3. století př. n. l. se takřka po celé Indii rozkládala mocná Magadhská 
říše. Když v jejím čele stanul Ášoka, rozhodl se dobýt království Kalingu.  

 

Tím by ovládl celý poloostrov. Pohled na lidské neštěstí způsobené válkou 
přiměl Ášoku, aby se zamyslel, zda má jeho vládnutí vůbec nějaký smysl.  

 

Přestal s dobyvačnými válkami a začal se postupně přiklánět k Buddhovu 
učení. Po celé Indii dával do skla nebo na kamenné sloupy tesat nápisy, 
kterými nabádal své poddané ke vzájemné snášenlivosti a neubližování si. 

 
 



 
 


