Obsah
Nejstarší období 
Předindoevropské období 
Árjanizace Bengálska a kastovní systém 
Nejstarší náboženské představy 
První státní celky, buddhismus a hinduismus 
Od středověku po britské panství
Bengálský islámský středověk
Mughalské Bengálsko 
Hinduistická kulturní tradice bengálského
středověku 22
Od kolonialismu k formování moderní bengálské
státnosti 25
Britská kolonizace a konec samostatné bengálské
státnosti 
Modernizace indické společnosti a bengálská
renesance
Politický vývoj a nové politické ideologie v posledním
období Britské Indie. Náboženství jako politický
faktor
Kultura bengálského modernismu 
Východní Bengálsko součástí Pákistánu 
Nezávislý Bangladéš 
Vznik Bangladéše 
Mudžíbur Rahmán a bangladéšský socialismus 
„Osvícená diktatura“ Zijáura Rahmána 
Vojenský režim H. M. Eršáda 
Bangladéš parlamentní demokracií 
Úloha islámu v bangladéšské politice 
Politická kultura, lidská práva a problémy diskriminace
Kultura nezávislého Bangladéše

Česko-bangladéšské vztahy

Encyklopedické heslo

Představitelé státu 
Literatura v češtině 



Základní informace pro turisty
Jazyková první pomoc

Zastupitelské úřady
Důležitá telefonní čísla

Seznam zkratek



Nejstarší období
Dnešní Bangladéš (východní Bengálsko) je z hlediska historicko-politické geograﬁe součástí Indického subkontinentu, v užším smyslu východní Indie, resp. Bengálska. S těmito širšími
oblastmi částečně sdílí i své politické a kulturní dějiny. Poloha
na periferii indického vlivu však umožnila vytvoření i silné místní
politické a kulturní tradice, která měla jistou míru nezávislosti na
mocenském centru. Strategická poloha „brány“ do jihovýchodní Asie pak této oblasti zajistila i významnou roli v politických a kulturních konﬂiktech jednotlivých historických údobí.

Předindoevropské období
Nálezy ze starší doby kamenné dokazují existenci Homo erectus na území východního Bengálska asi před   lety.
V době neolitické sem od . tisíciletí před n. l. zasahovaly kulturní vlivy ze západu i z jihovýchodu (dnešní Barma). Vyspělá
harappská civilizace drávidského původu, která vznikla v údolí Indu a rozšířila se zhruba od počátku . tisíciletí před n. l. do
poloviny . tisíciletí před n. l. do západní a severní Indie, na
území Bengálska však nezasahovala. Můžeme předpokládat,
že před příchodem Indoevropanů obývaly dnešní Bangladéš
především mundské a tibeto-barmské kmeny. Lze říci, že celé
území ještě čeká na zásadní archeologický průzkum, který by
přinesl přesnější představy o zdejším vývoji.

Árjanizace Bengálska a kastovní systém
Z původní pravlasti indoevropských etnik, za niž dnes většina
badatelů považuje oblast jihoruských stepí, přicházely kočovné kmeny do Evropy, Íránu i Indie. Indická větev má nejblíže
k íránské (před posledním dělením se nazývala indo-íránská).
Tyto kmeny se začaly usazovat v povodí Gangy a přinesly s sebou novou kulturu i nový sociální systém.
Jeho základem bylo rozdělení společnosti na čtyři základní stavy, tzv. varny. Pojem varna znamená barva – šlo o bar-
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vu kůže, která byla jedním z vnějších znaků hierarchizace společnosti, vyšší varny měly světlejší barvu kůže. Indoevropané
nazývali sami sebe pojmem árja, tj. vznešený, a cítili se nadřazení vůči původnímu obyvatelstvu subkontinentu tmavší barvy pleti. Na nejnižším stupni společenské prestiže stály v jejich očích zejména původní kmeny jako Mundové a Santálci,
které byly vytlačeny zcela mimo rámec společnosti a vytvořily postupně novou vrstvu tzv. nedotýkatelných (tj. těch, jichž
se člověk z vyšší varny nesmí dotknout, protože by se „znečistil“). Bengálsko, kde se neindoevropský živel udržoval poměrně silný ještě v prvních staletích našeho letopočtu, vystupuje
tedy ve starověké indické literatuře, psané kanonizovaným jazykem sanskrtem, jako země tzv. mléččhů – mleččha znamená
neindoevropský kmen, ne-hinduista (pohan), přeneseně nevzdělanec, primitiv, hříšný a nedobrý člověk.
Varny Árjů byly čtyři. Nejvýše stáli bráhmani – kněží a vzdělanci, kteří měli v nejstarší době jako jediní přístup k rituálu,
jehož byli nezbytnými prostředníky, i k posvátným písmům.
Představovali tedy společenskou i kulturní elitu. Netvořili však
instituci obdobnou jako např. středověká křesťanská církev –
nebyli uspořádáni do hierarchické pyramidy, která by se sbíhala k jedinému nejvyššímu představenému. Druhou varnou
byli kšatrijové, kam patřil panovník a jeho rytíři, tedy šlechta;
vzhledem k poměrně pozdní árjanizaci Bengálska a jeho poloze mimo centrum starověkých říší zde právě vrstva kšatrijů zůstala prakticky nezastoupena. Třetí varnou byli vaišjové, dělný
lid (zemědělci, řemeslníci, obchodníci); tyto tři varny patřily
mezi tzv. dvojzrozence, jejichž mužští příslušníci procházeli
iniciačními obřady v dospívání (tzv. druhé zrození) a byli plnoprávnými členy společnosti. Nejnižší varna – šúdrové – byli
( jako již zmínění nedotýkatelní) převážně potomky původního obyvatelstva a jejich role byla služebná.
Vedle varnového systému se v celé Indii upevnil tzv. kastovní systém, o jehož původu nemáme přesnější představy,
ba ani nevíme, zda je jako systém varn indoevropského původu. Kast bylo a je tisíce, v podstatě šlo o profesní jednotky,
kde se povolání dědilo z otce na syna. Kastovní systém s varnovým postupně splynul, takže dnes jsou jednotlivé kasty de
facto součástmi varn. Jak v Západním Bengálsku v dnešní In-

