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Увод

Границе људског знања и жеља да се оно трајно сачува како би се

преносило и даље богатило, увећавало, заправо ни не постоје. Оно што смо ми

данас, јесу далеки трагови и одјеци гласова прошлости од којих нас удаљавају

само бројеви којима означавамо време, векове. Наслеђе које нам је дато, а то је

знање древних времена неомеђено границама, јесу стубови на којима пoчива наша

данашња цивилизација.

Луча прве људске цивилизације, засветлила је у Месопотамији, у троуглу

најстаријих култура и првих људских цивилизација Сумера, Вавилоније и Асирије. 

Сазнања и достигнућа до којих су народи Месопотамије дошли, сачували су

за нас у својим библиотекама.

Услови потребни за настанак библиотека, стекли су се појавом писма,

једном од најзначајнијих цивилизацијских тековина.

Сумерске библиотеке – girginakku , темељ библиотека Вавилоније и

Асирије

Прво писмо настало је у сумерској култури, око 3500. године п.н.е. Древни

писари утискивали су знакове свог писма  тробридом писаљком, стилусом, у меке

глинене плоче које су се потом пекле или сушиле на сунцу. Трагови које је стилус

остављао за собом, били су облику троугла, угла, стрелице или клина и управо

због тих облика писмо је названо клинастим.

Најстарији записи говоре о свакодневном животу и то су већином пописи

добара, робе, уговори о зајму, браку, признанице, рачуни, судске пресуде и

слично. Међутим, врло брзо се кроз ове записе почело провлачити и нешто што је

било плод интелектуалне и духовне активности. Тако су се на глиненим плочама

нашли и записи о географским називима, именима богова, птица, риба али и

књижевни текстови као што су митови, бајалице, тужбалице па чак и попис



сумерских књижевних дела, који би се у извесном смислу могао сматрати и

претечом каталога. Такође, било је и плоча које су биле део едукативног

материјала за учење писања, што упућује на чињеницу да се врло рано почео

јављати и слој писмених и образованих људи.

Ови процеси у развоју цивилизације довели су до тога да се број глинених

плоча са разноврсним записима увећавао, те су оне захтевале и одговарајући

смештај. Сумери су тако створили girginakku, собу у којој су се чувале глинене 

плоче – прву библиотеку.        

Концепт тадашњих клинастих библиотека је, разуме се, другачији од

данашњег, пре свега што глинене плоче нису књиге али широко гледано, оне би

свакако могле бити део библиотечко-информативне грађе.

Ако знамо да библиотечко – информациону грађу и изворе представљају

информациони извори у којима су на било који начин забележене информације, на

различитим материјалима (зашто не и на глиненим плочама) и медијима и да је

таква грађа носилац научног, књижевног, духовног, уметничког или било ког

другог садржаја намењеног за комуникацију међу људима, размену идеја и

унапређење људског знања, онда girginakku јесте библиотека, а глинене плоче

јесу чувари знања, података и идеја које комуницирају са људима преко 5000

година.

Сумерима се, дакле, може приписати и стварање прве библиотеке. У прилог

овој тврдњи говоре и археолошки налази код Тела из 2700. године п. н. е. у

Сумеру, за време владавине краља Гудее, где је пронађена збирка од око 30.000

плочица, поређаних на уредан и логичан начин.



Полице за књиге древне месопотамијске библиотеке. Сипур-северна Месопотамија.

Пратећи настанак и развој библиотека, очигледно је да је допринос Сумера,

значајан, пре свега зато што су од њих други народи Месопотамије преузели, не

само технику писања, него и чување записа у библиотекама. 

Акађани, који су освојили Сумере, наставили су живот клинастог писма и

сачували препис чувеног Епа о Гилгамешу.

Вавилоњани су током историјских промена, ујединили и даље развијали

сумерско и акадско културно наслеђе.

Асирци, владајући својим великим царством, сакупили су и у својим

библиотекама сачували велики број глинених плоча на којима је изузетно вредно 

интелектуално и духовно богатство Месопотамије.

Библиотеке Вавилоније – културно благо блискоисточних цивилизација



Вавилон је био најважнији град Месопотамије, не само због свог политичког,

верског и културног утицаја, него и због својих велелепних грађевина, вртова

(међу њима и чувени Висећи вртови) као и најстаријег зиданог моста на свету.

Име грaда, Баб-илани  („Врата богова“)  му с правом припада.

Висећи вртови Вавилона

Славу Вавилонији донеле су и бројне библиотеке које су до сада пронађене.

Градови попут Сипура и Марада, нису још довољно истражени, као ни мања

насеља за које се претпоставља да поседују библиотеке. У градовима Киш,

Борсипа, Маркеш и Амран, пронађено је око 2000 глинених плочица у

библиотекама храмова, палата и приватних кућа. 

Фонд ових библиотека типичан је за клинасте библиотеке. То су правни

списи, административна документа, религиозни текстови, бајалице, клетве,

прорицања и слично.У библиотеци једне приватне куће у Вавилону, из

нововавилонског периода, пронађен је запис о прорицању судбине, дужи

медицински текст, али и препис увода Хамурабијевог закона.



Вавилонске библиотеке садржале су и веома значајна књижевна дела као

што су химне, митови, легенде, спевови и рефлексивна дела. Химне су углавном

биле посвећене Мардуку, богињи Иштар и Набу-у. Од митова, познати су „Мит о

Етану“ (мит о потрази за биљком рађања), „Мит о потопу“, из којег је настао и

„Спев о Атрахазису“ (човеку који је преживео потоп). Светом књигом али и

ремек-делом, сматра се „Спев о постању“ или „Енума Елиш“ („У висинама“). Ипак,

„Еп о Гилгамешу“ засењује многа дела својом ванвременском и свевременом

вредношћу. Преписиван је и у неколико верзија а заснован је на сумерској и

акадској грађи. Говори о човековој сталној потрази за вечним животом.

Међу надрагоценијим остацима вавилонске културе је  Хамурабијев законик

(1953–1912. год.п.н.е.) који се данас чува у Лувру. Исклесан је у каменој стели,

високој 2,25 метара и украшен је фигурама бога Шамаша и самог Хамурабија.

Садржи 282 члана закона, који су уређени на, може се рећи, научни начин, а

разврстани су по областима: Некретнине, Штете, Породични односи, Лична

својина, Телесне повреде, Рад, Зараде, Трговина и  пословање, Уговори са

земљорадницима и пастирима и  Казне.

У Прологу закона, говори се да су богови даровали закон Хамурабију. На

једној страни споменика се и види тренутак како Хамураби прима закон од самог

Шамаша, бога Сунца:

„Кад је узвишени Ану, краљ Анунакија и Бела, господар неба и земље, онај

који одлучује о судбини земље, поверио Мардуку владавину над свим људима; ...

када је обзнанио узвишено име Вавилона, када су га они учинили славним на свим

странама света и у његовом средишту основали вечно краљевство чији су темељи

чврсти као небо и земља – у то време Ану и Бел позваше мене, Хамурабија,

племенитог владара, поштоваоца богова, да учиним да правда превлада у земљи,

да уништим зло, да спречим јаке да угњетавају слабе; ... да просветлим земљу и

унапредим благостање народа. Ја сам Хамураби, владар ког је Бел именовао, који

сам донео богатство и изобиље; ... удахнуо живот граду Уруку, који сам

становницима обезбедио воду у изобиљу, који сам улепшао Борсипу; ... који сам

сачувао жито за моћни Ураш и помогао народу у времену оскудице; који у



сигурности држим његову имовину у Вавилону, владар народа, слуга, чија су дела

угодна Ануниту.“

„Праведни закони које је Хамураби, мудри краљ утврдио, и помоћу којих је

земљи дао стабилну заштиту и поштену управу... Ја сам владар заштитник ... У

грудима својим носио сам народ земље Сумера и Акада ...Нека сваки угњетени

човек који има разлог за парницу дође пред мој кип као краља праведности! Нека

прочита натпис на мом споменику! Нека обрати пажњу на моје значајне речи! И

нека му мој споменик расветли парницу и нека схвати свој случај! Нека му се срце

умири: Хамураби је одиста владар који личи на правог оца свом народу! ...

успоставио је благостање за свој народ за сва времена и земљи донео поштену

власт. У данима који тек треба да дођу, за све будуће време, нека се краљ, који

земљом влада, придржава речи праведности које сам исписао на овом споменику!“

Хамурабијев законик, уклесан у камен, клинастим писмом

Поред правне, закон је имао и политичку вредност јер је истовремено

Хамураби овим законом вешто учврстио своју власт, представљајући се као

миљеник богова  –лично њему су дали закон, а и управљање државом.

Овај закон био је заснован на lex talionis-u, зaкoну oдмaздe. За сваки

прекршај, постојала је одређена казна која је могла бити: материјалне природе –

плаћање сребром или житарицама, или физичка – батинање или смрт. Казне  нису



биле једнаке за све прекршиоце, оне су одређиване према друштвеном положају.

Плебејац који је ударио плебејца, био је кажњен са 10 шекела, а ударити особу са

титулом, било је шест пута скупље. Човеку који је ударио свог оца, одсецане су

шаке. Смртна казна досуђивана је и за разне прекршаје као што су силовање,

отмица, разбојништво, провала, улазак свештенице у винарију, пружање уточишта

одбеглом робу, кукавичлук пред непријатељем, преступ у служби, немарно или

расипно вођење домаћинства.

Законом, у одређеним границама, регулисане су и зараде, наднице и цене.

Тако се тачно знало колико је хирург могао наплатити своју услугу као и колика је

зарада разних занатлија. 

У делу о наслеђивању, деца су одређена као законски наследници у

једнаким деловима, а не жена, али је она добијала свој донети мираз, свадбене

поклоне и имала право вођења домаћинства до краја живота. Приватна својина се

подразумевала сама по себи. Судски процеси су спречавани драконским казнама.

Уколико је поднета тужба (кажњива смртном казном) без доказа, тада се тужитељ

кажњавао смрћу. 

Постојала је и могућност жалбе. Апелациони суд заседао је у Вавилону, а о

коначној одлуци по поднетој жалби, одлучивао је  сам краљ.

Из данашње перспективе занимљив је однос закона, државе, према човеку

који је опљачкан, а разбојник није ухваћен. У "присуству бога", оштећени ће дати

изјаву и по ставкама навести шта му је украдено, а град ће му надокнадити све

што му је одузето. Уколико је изгубљен живот, град даје новчано обештећење

наследницима жртве.

Држава је, као што се види, била великодушна и водила је бригу о човеку и

његовој имовини.

Преплитање најпросвећенијих идеја и сурових, чак варварских казни,

одлика су овог закона.

Записи на глиненим плочама из вавилонских библиотека, нашле су се као

део ратног плена, у Ниниви, у библиотеци асирског краља Асурбанипала.

Хамурабијев закон је такође био однет као ратни трофеј у Елам, у близини Сузе

где је и откривен око 1100. године п. н. е. Но, без обзира на ратна разарања,



Вавилонија је дала свој велики допринос развоју библиотека, чији образац су

следиле друге културе и ван граница Блиског истока.

Асирске библиотеке – преображај  girginakku у библиотеке

Богату уметност, књижевност и научне дисциплине које је развила

Вавилонија, наследили су Асирци. Борбени и ратнички народ Асирије, ширио је

границе свог царства од Персијског залива све до Средоземног мора, до Египта.

Током својих војних похода, Асирци нису освајали само територије и

градове, него и културу поробљених народа. Редовни део ратног плена били су и

разноврсни записи на глиненим плочама. Асирци су их преписивали, прерађивали,

писали по угледу на њих и чували их у својим библиотекама.

Библиотеке Асирије су биле најбогатије клинасте библиотеке, по броју

глинених плоча, имале су систематски прикупљану и сређену библиотечку збирку,

каталоге, што их чини најзначајнијим библиотекама Месопотамије. Оне више нису

биле girginakku , већ праве прве библиотеке.

Једна од првих библиотека Асирије потиче из 12. века п. н. е., а њен

оснивач је Тиглат-Пиласар I, асирски краљ. У граду Ашуру у рушевинама храма

Ашур, откривена је једна просторија са великим бројем плочица за које се

претпоставља да су део једне целовите збирке. Садржај је углавном уобичајен за

библиотеке храмова: приручници потребни за рад писара и свештеника,

предсказања, утицаји звезда и небеских тела, спискови речничког типа, спискови

животиња, биљака, дрвећа, богова, називи места и један текст из астрономије.

Књижевних дела је веома мало осим неколико химни. Нађен је и један каталог

музичких композиција са детаљно забележеним инструментима уз које су се

изводиле, нпр. „Песма за тршчану фрулу на сумерском.“  

Најзначајнија библиотека старог света, све до настанка Александријске,

јесте Асурбанипалова библиотека у Ниниви.



Асурбарнипалова библиотека

Пoслeдњи  значајни краљ Асирије, Асурбанипал (668–627. п. н. е.) остао је

упамћен као моћан владар, сурови освајач али истовремено и као љубитељ

уметности и књижевности. За време његове четрдесетогодишње владавине,

Асирија је била земља благостања и просперитета. 

Записи који говоре о његовој ратничкој бруталности, данас донекле

прекрива заборав. Разлог томе је  оно што је оставио светској културној баштини у

својој библиотеци: „Еп о Гилгамешу“, „Еп о постању“ али и друга дела

месопотамске књижевости која су дошла до нас.

Археолошка ископавања у Ниниви, Асурбанипаловој престоници, открила су

у рушевинама његове палате преко 22.000 глинених плоча, мада неки историчари

наводе да их има и до 30.000, а процењује се да је библиотека имала око 1.500

наслова. Број таблица је био већи од броја наслова јер је од једног наслова било

неколико примерака, чак и до шест. Но, без обзира на различитост података у

вези са бројем плочица, значајније је откриће његове библиотеке, која се због

сређености фонда, постојања каталога, један према почетку текста сваке таблице



и броју њених радова, а други према називу збирке којој је таблица припадала,

заиста може сматрати библиотеком.

Ова библиотека је била приватна краљева библиотека коју је могао да

користи јер је овладао вештином писања:

„Палата Асурбанипала, краља света, краља Асирије, ... коме Набу и Ташмету

дају широм отворене уши и који има дар проницања ... мудрост Набуа, знаке

писма, колико год их је измишљено, ја сам записао на плочицама, ја сам уредио у

низове, прегледао и зарад свог промишљања и казивања ја сам их сместио у својој

палати.“

У колофону се потврђује да је реч о краљу Асурбанипалу и његовој палати и

библиотеци и да је она основана ради „краљевског промишљања“. 

Библиотечку збирку у највећем броју чине текстови који говоре о

прорицању будућности. Велики је број текстова који су у вези са религијом и

магијом, а то су молитве, ритуали, бајалице и начини одбране од злих духова. 

Школски приручници су такође били заступљени у већем броју – знаци

клинастог писма са изговором, пописи речи и назива, речници за превођење са

сумерског на акадски.

Књижевних текстова и у овој библиотеци, као и у другим клинастим

библиотекама,  је било сразмерно мало у односу на број плочица.

Фонд ове краљевске библиотеке није био доступан само краљу, он је био 

отворен и за друге кориснике, а то су свештеници, писари и разне врсте

стручњака тог времена. Ову тврдњу поткрепљују бројни колофони који садрже

клетве и претње онима који су се немарно и несавесно односили према

библиотечкој грађи. У једном колофону пише:

„Глинена таблица Асурбанипала, краља света, краља Асирије, ... Ко уклони

[ову плочицу], напише своје име уместо мог, нека Ашур и Нинлил, јаросни и

страшни, избрише његово име, његово семе са лица земље.“

Да корисници не  би разбили или оштетили плочицу као и текст на њој,

били су упозоравани, чак и плашени следећим клетвама: 

„Онај ко се боји Ануа и Антуа, водиће рачуна о њој и поштоваће је“.

„[Плочица] по наређењу Ануа и Антуа мора остати у добром стању“.

„У име Набуа и Антуа не греби текст“ или  „Ко изгребе овај текст, Мардук ће

се осврнути на њега у гневу“.



Једна плочица са пописом мудрих изрека има колофон који наводи

различите видове лошег и неправилног поступања са грађом и призивају се сви

богови ради кажњавања  неодговорног корисника:

„Оног ко разбије ову плочицу, или је стави у воду или изгребе текст до

неразумљивости и непрепознатљивости, нека га ... сви богови прокуну клетвом

која се не може скинути, страшном и немилосрдном, док је жив, и нека његово

име, његово семе буде збрисано са лица земље, нека његово месо баце у чељуст

псима!“

Библиотека у Ниниви

Као и данашње библиотеке, изгледа да је и Асурбанипалова библиотека

имала проблем неуредног враћања библиотечке грађе. На основу написа на

појединим колофонима закључујемо да је било могуће изнети плочицу из

библиотеке, али је њихово враћање био проблем. Да би се осигурало враћање, 

писане су клетве:

„Онај ко се боји Ануа, Енлила и Еа, вратиће је у кућу власника истог дана“  

или су једноставно забрањивали да се поједине плочице износе из библиотеке:

„Онај ко се боји Мардука или Сарпанитума, неће је дати у руке. Нека оног

ко је да у руке стигне клетва свих богова који постоје!“

Још један савремени проблем мучио је ову библиотеку, а то је крађа.

Лопову је јасно наглашено да ће страдати: 

„Онај ко однесе ову плочицу нека га однесе Шамаш“ или „Нека му Шамаш

однесе очи“, а и „ Нека га оглуве!“



„Ономе ко је украде, или узме силом, или је за његов рачун узме његов роб,

нека му Набу ... проспе живот као воду!“

Да би се крађе спречиле, краљ је појачао безбедност тако што је дозволио

читање плочица уз надзор, у  присуству одговорне особе из његове службе:

„Ко год отвори овај документ, затвориће га у његовом присуству.“

Можда су ове сигурносне мере и допринеле да се сачува до данас велики

број плочица од оштећења и нестанка.

Сасвим је разумљиво што се и сам краљ бавио питањем очувања плочица.

Добро је познато да је уложио велики труд како би их набавио.

Видови набавке плочица били су разноврсни. Постоје и тачни подаци о

појединим набавкама. Када је 648. године п. н. е. успешно окончао рат против

полубрата и освојио Вавилон, све плочице које је пронашао у храмовима,

приватним кућама и писарским школама, утоварио је на кола и однео у Ниниву.

Сместивши их у своју библиотеку, наредио је да се ураде преписи.

Познато је да се и 747. године п. н. е. догодила једна велика набавка о којој

постоје и писани трагови. Реч је о плочицама Тиглат-Пиласара I из Ашура. Многе

унете јединице иако су непотпуне или изгубљене, ипак су вредан извор

информација:

Две тужбалице; Једна Књига снова; Против вештичарења; Мусезиб-Набу,

син Набу-сум-искуна, писара краља Вавилона; Арабу, истеривач духова из Нипура 

и др.

Претпоставља се да су ове таблице заплењене из приватних збирки људи

чија  се имена спомињу на плочицама. 

Плочице су се набављале и такозваним „краљевским захтевом“ по којем су

власници морали да предају своје таблице, углавном оне које им нису биле

неопходне за обављање послова. Тако се, на пример, истеривач духова Арабу

одрекао дела о тумачењу снова, али не и дела о истеривању демона

Мусезиб-Набу. Син писара и сам вероватно писар,  дао је дело о вештичарењу, а

не неки писарски приручник.

Значајна је и набавка од око 2000 глинених плочица и 300 дрвених табли, а

и то је вероватно део ратног плена из Вавилона око 647. године п. н. е. Навођење

набавке дрвених табли, упућује на то да су се текстови писали и на овом

материјалу али су се ти записи изгубили.



Асурбанипалова библиотека имала импозантан број глинених плочица и

била је одраз потреба тог времена. То је стручна библиотека са фондом

намењеним писарима, свештеницима, пророцима  и људима који су практиковали

магију и били задужени за духовну сигурност краља. 

Асурбанипалов „Дом поуке и савета“, како је сам назвао своју библиотеку, у

наредних триста година, остаће непревазиђен.

Краљевска библиотека у Езиди

Aсурбaнипaлoвa библиoтeкa ниje jeдинa aсирскa крaљeвскa библиoтeкa. 
Откривeнa je и библиотека у aнтичкoм Кaлху (дaнaс Нимруд), 30 км jужнo oд
Нинивe нa Tигру. Калху je биo aсирски глaвни грaд oд дeвeтoг дo 8. вeкa и oстao je
крaљeвски грaд свe дo уништeњa  614.  гoдинe п. н. e. 

Археолошка ископавања на локалитету града, открили су храм посвећен
Набу-у. У мaлoj прoстoриjи прeкo путa глaвнoг свeтилиштa нaђeнo je oкo 250

плoчицa. Зaступљeни жaнрoви су химнe, бajaлицe, ритуaли, мeдицински рeцeпти,

прeдскaзaњa и пoпис пojeдиних рeчи. Окo тридeсeт плoчицa имa сaчувaнe
кoлoфoнe и скoрo сви дajу битнe инфoрмaциje o људимa кojи су тaмo рaдили . На
пример, спомиње се извесни истеривач духова пo имeну Бaнуну како oпoмињe
читaoцe : "Нeмojтe рaстурaти  библиoтeку !" O Бaнуну пoстojи и свeдoчaнaствo у
Ниниви , кao o jeднoм oд нaдзoрникa зaрoбљeних вaвилoнских стручњака.

Вeћинa сaчувaних кoлoфoнa сaдржи  имeнa пoрoдица, чиje пoрeклo сeжe дo
aсирских судских учeникa из првoг милeниjумa п. н. e., а које су имале значајну
улогу у библиотеци у Езиди. Значајна је пoрoдица из кoje je биo Aсурнaсипaлoв
глaвни научник. Њeгoви пoтoмци из 7. вeкa дoбрo су пoзнaти из плoчицa
библиoтeкe и крaљeвскe прeпискe из Нинивe. To je Нaбу-зукуп-кeна,  један од
нajистaкнутиjих крaљeвских учeњaка у време владавине крaљeвa Сaргoнa II
(721–705. г. п. н. е.) и Сeнaкeрибa (704-670. г. п. н. е.) и њeгoвих синoвa, a крaљу
Eсaрхaдoну биo je глaвни истeривaч злих духoвa и глaвни писaр. Стoгa je лoгичнo
зaкључити дa je Eзидa билa крaљeвскa библиoтeкa, вeoмa сличнa пo свojoj улoзи и
oсoбљу Aсурбaнипaлoвoj библиoтeци у Ниниви, иaкo je мнoгo мaњa.

Зaнимљивo je дa су  Нaбу-зукуп-кeнoвe мнoгe нaучнe плoчицe билe, пo
свeму судeћи, oткривeнe у Ниниви. Ипaк, двe трeћинe њeгoвих колофона, пoтпунo
jaснo нaвoдe дa су плoчицe нaписaнe у Кaлху, чимe се oсвeтљaвa спoрнo питaњe
крeтaњa, сeљeњa, особља, плoчицa и чaк цeлe библиoтeкe. Пoстoje дoбри дoкaзи
дa сe цeлa библиoтeкa, или мoждa jeдaн њeн дeo, кao двoрска, из Eзидe
прeсeлилa, нe jeднoм, вeћ двa путa у тoку нeoaсирскe истoриje из Кaлхуa у



Дур-Шaрукин, кojи je крaткoг вeкa биo глaвни грaд Сaргoнa II, и oдaтлe у Ниниву
пoд Сeнaкeрибoм.

Вeрoвaтнo би трeбaлo рaзумeти хрaмoвe посвећене Нaбу-у  у Кaлхуу и
Ниниви кao грaнe истe институциoнaлнe мрeжe, које oбeзбeђуjу бoжaнски
лeгитимитeт нeoaсирскoм прeстoлу. Библиотека из Eзиде у Кaлху, прeживeла је
мнoгo дужe и oчувaниja je од Нинивe, чaк и aкo њeнe плoчице нису тaкo пoзнaтe
кao oнe из Aсурбaнипaлoвe библиoтeкe.

Асирска библиотека  Хузирина

Хузиринa (садашњи Султaнтeпe) je мaли грaд, oкo 400 килoмeтaрa зaпaднo
Нинивe. Tо је био глaвни грaд пoкрajинe и култни цeнтaр бoгa мeсeцa. Значајан
тргoвaчки грaд јер сe нaлaзиo нa рaскрсници двa витaлнa кoпнeнa тргoвaчкa путa:
прeмa сeвeрoистoчнoм делу Meдитeрaнa, и дoлe ка  Вaвилoниjи. Пoслe пaдa
Нинивe у 612. години п. н. e. пoстao je крaткo глaвни грaд прeгруписaнe Aсирскe
импeриje. Иако у провинцији, Хузирина није била ван цивилизацијских стремљења
царства.

Истраживања у Хузирини, открила су нaкoн нeких 7 мeтaрa нaслaгa, низ
рoвoвa oкo ивицe висoкoг цeнтрaлнoг утврђeњa. Плaтфoрмa oд циглe, кoja je
дoнeтa зa нивeлисaњe терена, требала је да послужи да се  изгрaди мoнумeнтaлнa
jaвнa библиотека,  скoрo сигурнo хрaм, пoсвeћeн мoждa Хaрaну, бoгу мeсeцa или
бoгињи Иштaр. Meђу њимa je билo и двoриштe кућe сa мaлим дoмaћим oлтaрем,
нaпрaвљeним oд лoмљeнoг кaмeнa и мaлтeрa. Нa врху oлтaрa, искoпaвaњeм je
прoнaђeнa групa oд скoрo 400 глинених  плочица, oкружeних и зaштићeних
прaзним посудама и прeкривeних гoмилoм кaмeнa и грнчaриjoм. Цeлa oкoлинa
билa je прeкривeнa рaзбацаним ствaримa из дoмaћинствa. Aрхeoлoзи су мишљeњa
дa су станари ужурбaнo сaкривaли плoчице, кaкo би их зaштитили oд најезде
Вaвилoнaцa и Међана у 610. години п. н. e.

Сaстaв oвe збиркe скривeних плочица, знaчajнo сe рaзликуje oд oних из
сaврeмeних aсирских крaљeвских библиoтeкa. Кao штo je и у хрaму Eзидa, ту су
зaступљeнe химнe, бajaлицe и ритуaли, a прoрицaњa чинe мањи део. Meдицински
рeцeпти и листe рeчи, сличне су броју онима у Кaлху, aли je нajизрaжeниja
рaзликa у рeлaтивнo вeликoм прoцeнту књижeвних дeлa.  Прeкo пeдeсeт рукoписa,
или преписа, мнoгих вeликих акaдских клaсикa – укључуjући "Eп o Гилгaмeшу", 
"Лeгeнду o пoстaњу" ,  "Лeгeнду o Aнзуу" ,  "Лeгeнду o Нeргaлу", кao и  спeв о
стрaдaњу прaвeдникa, нaђeнe су oвдe.

Део збирке, чиниле су и плочице из писарске школе у Хузирини. Плoчицe су
нaстajaлe трaдициoнaлнo, прeписивaњeм или нaручивaњeм, a ствaрaли су их



млaдићи у дoби измeђу 13 и 20-aк гoдинa, у зaвршнoj фaзи oбукe, зa свoje стaриje
учитeљe. Спoмињe сe и oкo 15  писaрских учeникa oд кojих су нeки били из
виђeниjих пoрoдицa: син крaљевског лeкaрa кao и нeкoликo синoвa писaрa
Aсириje. 

Нeкoликo писaрa или прeписивaчa књижeвних дeлa нa кoлoфoнимa из 701.
гoдинe п. н. e., имajу идeнтичнa упoзoрeњa кao и у библиотекама, у Кaлху и
Асурбанипаловој, дa сe „књигe“ нe рaсипajу.

На нашу срећу данас, књиге, глинене плочице, нису се расуле кроз
прохујале векове, а многе чекају још увек, да буду прочитане. 

Археолошка налазишта широм Блиског истока и данас откривају нове
библиотеке, попуњавају, некад потпуне, клинасте библиотеке. Таква су налазишта
у Хатушу, у дрeвнoм грaду Tушaн у којем је ископана асирска палата, у Јирофту и
градовима који се налазе испод модерних градова који чувају, ко зна колико и
каквих библиотека. 

Једно је сигурно, библиотеке Месопотамије,  Вавилоније и Асирије, нису
затвориле последњу страну своје велике књиге.




