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УВОД

Историја  старог  Истока  обухвата  историски  развитак најстаријих источних  држава 
које  су  постојале  на  пространој  територији  Североисточне  Африке,  Предње,  Јужне  и 
Источне Азије. Проучавање историје многобројних народа који су створили те државе и 
специфичну  културу  старог  Истока  омогућује  нам  да  испитамо  један  од  најважнијих 
проблема у историји човечанства — проблем распадања родовског поретка, постанка, на 
његовим  рушевинама,  и  првобитног  развитка  најстарије  робовласничке  државе. 
Проучавајући живот народа који су некада настањивали простране територије од Египта 
на  западу  до  Тихог  Океана  на  истоку,  ми  можемо  да  на  основу  многобројних 
документарних  извора  и  споменика  материјалне  културе  пратимо  како  су  настајали 
најстарији  облици ропства.  Тај  процес  развитка  друштвених  облика  на  старом Истоку 
протицао је веома споро. Само су у плодним долинама река Нила, Тигра, Еуфрата, Инда, 
Ганга  и  Хоанхоа  повољни  природни  услови  допринели  још  у  IV  миленију  пре  н.  е. 
развитку  земљорадничке  привреде,  засноване  на  вештачком  наводњавању.  Али  су  те 
долине претстављале релативно мале оазе, око којих је беснела огромна стихија културно 
заосталих номадских народа. Према томе, историчар може да већ за ту дубоку старину 
констатује:  „...општи узајамни однос  између настањености  једног  дела  тих  племена  и 
ненастањености другог  дела,  која  је  и даље трајала“,1 што је  у  знатној  мери условило 
успорени  темпо  развитка  друштва  на  старом  Истоку.  Једну  од  најважнијих 
карактеристичних  црта  друштвеног  уређења  народа  старог  Истока  претставља  дуго 
очување реликата родовског поретка, а уз то и трајно очување — премда у виду реликата 
—  старинске,  најпре  породичне,  а  затим  сеоске  заједнице  (општине).  Али  развитак 
производних снага доводи до промене друштвеног уређења. Појава и развитак металургије 
условљава известан прогрес у области технике,  доприносећи развитку пољопривреде и 
пре свега занатства. Одвајање сточарства од земљорадње, а затим и одвајање заната од 
пољопривреде  и  појава  разгранатих  врста  занатске  и  пољопривредне  производње  — 
захтевали су нову помоћну радну снагу. У исто време, повећање производње омогућило је 
човеку  да  производи  више  продуката  но  што  му  је  за  одржавање  свога  живота  било 
потребно. Тако је постало уносно да се ангажује нова радна снага. Зато су људи почели да 
заробљенике,  ухваћене  за  време  ратова,  претварају  у  робове.  С  друге  стране, 
специјализација и повећање обима производње довели су до појаве вишка производа. Тај 
вишак  почео  се  појављивати  на  тржиштима,  и  тако  се  претварао  у  робу.  Тако  настаје 
најстарија трговина разменом (трампа);  уз  то се постепено јавља и најстарији метални 
новац по тежини. Развитак примитивне трампе доводи до даљег имовинског раслојавања.

 „Уколико  више  производи  заједнице  добијају  облик  робе,  тј.  уколико  се  мање 
производи за властиту употребу произвођачеву, а више у сврху размене, уколико размена у 
самој заједници све више потискује првобитну спонтану поделу рада, утолико већа бива 
неједнакост  у  имовном  стању  појединих  чланова,  утолико  је  дубље  поткопана  стара 
заједничка  имовина  земљишта,  утолико  се  брже  заједница  претвара  у  село  ситних 
сељака.“2 Имовинска  неједнакост  доводи  до  тога  да  осиромашели  чланови  сеоских 
општина доспевају у ропство за дуг код богатих. Дужници који нису могли да плате дуг, 
принуђени су да  свој  дуг  одраде  личним радом,  што  је  често  доводило  до  фактичног 
претварања тих сиромаха у робове. Имовинском раслојавању иду на руку ратови — тај 
најважнији  извор  ропства.  Тако  долази  до  прве  поделе  друштва  на  класе,  на  класу 
робовласника  и  на  класу  робова.  Али  се  робовласништво  развија  на  староме  Истоку 
крајње  споро,  не  прелазећи  оквире  најстаријег,  примитивног,  у  знатној  мери  кућног 
ропства. Управо се тиме спори развитак ропства на Истоку разликује од бржег и пуног 
процвата  ропства  у  античким  друштвима  Грчке  и  Рима.  Остаци  поретка  првобитне 
заједнице трајали су у старом Египту све  до хеленистичког доба,  а  у  старој  Индији и 

1 К. Маркс и Ф. Енгелс, Дела, т. XXI, 488 (на руском).
2 Ф. Енгелс, Анти-Диринг, хрват. превод, изд. „Напријед“, Загреб 1945, с. 167.



знатно доцније. „Оријентални деспотизам и наизменична владавина освајачких номадских 
народа нису могли кроз хиљаде година ништа да учине тим старим заједницама.“3

Непомирљиве  социјалне  противречности  између  богаташа  и  сиротиње,  класни 
антагонизам  између  робовласника  и  робова  —  доводе  до  образовања  државе,  која  је 
робовласницима преко потребна, ради угушивања отпора робова и сиромаха. Та држава 
постепено  добија  на  старом Истоку посебан карактеристичан  облик такозване источне 
деспотије, у којој је сва врховна власт концентрисана у рукама краља. Читаво земљиште 
сматра се својином државе. У томе лежи извор материјалне моћи деспотије. Неограничена 
власт деспота добија своје оправдање и образложење у религији, која краља проглашује за 
живу инкарнацију бога на земљи.

Према  томе,  друштвено  уређење  народа  старог  Истока  развијеније  је  од  поретка 
првобитне  заједнице.  „Робовски  поредак  у  условима  распадања  првобитне  заједнице 
сасвим је разумљива и законита појава,  јер значи корак напред у поређењу с поретком 
првобитне заједнице.“4

На старом Истоку настају: прва подела друштва на класе, на класу робовласника и 
класу робова,  и специфична деспотска држава,  за шта још није знала епоха првобитне 
заједнице. Али се прогресивни развитак друштва на старом Истоку вршио крајње споро. И 
после  појаве  примитивне  трговине,  углавном  засноване  на  трампи,  водећу  улогу  по 
робовласничким државама старог Истока и даље игра натурална привреда.  Поред прве 
појаве  организованих облика искоришћавања рада  робова по крупним робовласничким 
газдинствима,  на  старом Истоку остали су сачувани и  облици кућног  ропства.  Упркос 
постојања  органа  централне  власти,  у  виду компликованог  и  разгранатог  чиновничког 
апарата,  на  Истоку  и  даље  задржавају  свој  значај  стари  облици  живота  у  првобитној 
заједници.  Знатан  део  земљишта  фактички  је  припадао  сеоским општинама  и,  како  је 
истакао  Енгелс,  — „...источни  деспотизам  темељио  се  на  земљишном поседу сеоских 
општина...“5

Концентрацији читавог земљишног фонда у рукама државе, на чијем је челу стајао 
деификовани деспот,  кога је Маркс називао „највишим“ или „повезујућим јединством“, 
није  противречила  та  околност  што  се  земља  фактички  налазила  у  рукама  сеоских 
општина и што је обрађивана у знатној мери снагом слободних чланова тих општина. Зато, 
по Марксовом мишљењу, „...ниуколико не противречи то што се (као што је то случај код 
већине  основних  азиских облика)  повезујуће  јединство,  које  се  уздиже  над  свим  тим 
ситним колективима,  појављује  као  највиши  сопственик  или  једини сопственик,  услед 
чега се стварне општине појављују само као наследни поседници... Повезујуће јединство, 
које је реализовано у деспоту као оцу тог мноштва колективâ, дели земљу појединцу преко 
оне  општине  којој  овај  припада.  Стога  вишак  производа,  који  се  уосталом  законски 
прописује, као последица стварног присвајања путем рада, — припада, само се по себи 
разуме, том највишем јединству. Зато у условима источног деспотизма и правнопривидног 
отсуства својине у њему — у ствари постоји као његов темељ та племенска и општинска 
својина, која је махом резултат спајања занатства са пољопривредом у оквирима те ситне 
општине...“.6 Све то условљава крајњу спорост и релативну стагнацију у читавом развитку 
привреде, друштвеног уређења и културе народа старог Истока. То налази свог одраза у 
томе што религија влада над свешћу људи староисточног света. Први замеци науке ничу 
ванредно споро.

Све  те  чињенице  омогућују  нам  да  утврдимо  узајамни  однос  између  друштвеног 
уређења старог Истока, с једне стране, и друштвеног уређења античке Грчке и Рима, с 
друге стране.  И староисточни народи,  и стари Грци и Римљани живели су у условима 
робовласничког  друштва.  Само  што  је  робовласништво  на  старом Истоку,  услед  своје 
релативне стагнације, остало на првом стадију свога развитка; то је било примитивно, у 
знатној  мери кућно,  ропство,  док је у античком грчко-римском свету ропство достигло 

3 Ibidem.
4 „Историја СКП(б) „Кратки курс“. Српски превод, изд. „Културе“, Београд 1945, с. 127.
5 Фр. Енгелс, Анти-Диринг, 334 (на руском).
6 К. Маркс, Облици који претходе капиталистичкој производњи. Госполитиздат 1940, 6 (на руском).



највиши стадиј  развитка.  Број  робова  на  старом Истоку био је  релативно мали;  поред 
робова,  постојао  је  и  приличан  број  слободних  чланова  сеоских  општина.  Ропство  на 
старом  Истоку  још  није  обухватало  читаву  производњу,  као  што  је  то  случај  тек  у 
античким  друштвима  Грчке  и  Рима.  У  складу  са  тим,  постојала  је  разлика  и  између 
економике земаља старог Истока и привредног развитка античких народа Грчке и Рима. 
Новац у виду монете и градско уређење, које стоји у вези са вишим развитком трговине, 
појављују се тек на задњој етапи развитка староисточних држава. Исто је ^тако и култура 
старог Истока примитивнија од античке. На старом Истоку тек ниче најстарији познати 
нам алфабет;  притом су се  код многих народа дуго  времена сачували компликовани и 
примитивни системи писмености (хијероглифи и клинасто писмо). На старом Истоку, где 
влада религиозно-магиски поглед на свет, тек ничу први замеци науке. У Грчкој и Риму ми 
видимо даљи знатан развитак науке и заметање оног погледа на свет који настоји да се 
ослободи окова религије. Али је стари Исток био тесно повезан са античким светом Грчке 
и Рима, у коме је робовласништво достигло свој пуни развитак. Као год што је античко 
робовласништво  само  даљи  стадиј  у  развитку примитивног  источног  робовласништва, 
тако  исто  је  и  античка  култура  даљи  развитак  културе  староисточних  народа,  који  су 
створили мноштво сјајних културних вредности,  вредности које  су стављене у темеље 
западне грчко-римске културе и средњовековних култура Истока.

* *
*

Први покушаји да се да општи опис живота староисточних народа датују још из старе 
Грчке. Прослављени грчки историчар, „отац историје“, Херодот (V век пре н. е.), дао је у 
свом опширном историском делу први повезани преглед историје староисточних народа, 
преглед  који  је  у  многим  својим  деловима  наиван,  али  ипак  талентовано  написан  и 
драгоцен.  Херодот  је  међу  првима  поставио  и  важан  проблем  културног  наслеђа 
староисточног света. У доцније време (I век пре н. е.) пада историско дело Диодора, који је 
употребио читав низ извора. Особит интерес у његовом делу претставља преглед историје 
Египта и Феникије у доба Персијанаца.

Слаб  одјек  грчке  и  римске  историографије  претстављају  списи  ранохришћанских 
историчара, нарочито Еусебија, Хијеронима и Августина, који су сачували ону танку нит 
историске  традиције  која  их  је  везивала  са  великим  староисточним  светом,  и  бледу 
успомену на најстарије светске монархије — у Асирији, Вавилону, Медији и Персији, које 
су претходиле држави Александра Македонског и Римском Царству.

У  средњем  веку  европска  историографија  је  изгубила  готово  сваку  везу  са 
староисточним светом.  Чак  и  у  XVII  веку,  француски  историчар  Босије,  прожет  јасно 
израженом верском идеологијом, посвећује у своме опширном прегледу светске историје 
сасвим незнатно место народима старог Истока.

Први  покушај  изналажења  смисла  у  историји  староисточних  народа  претставља 
Хегелов оглед „Источни свет“,  који спада у његова предавања из филозофије историје. 
Ослањајући се на античке писце, на библију и на радове првих европских историчара и 
филолога,  који су крајем XVIII  и почетком XIX века приступили проучавању историје 
старог Истока, Хегел је дао фантастичну и изопачену слику развитка староисточне културе 
— са гледишта своје реакционарне религиско-филозофске теорије о самооткривању духа у 
историји човечанства.

Крупна археолошка ископавања, која су предузимана током читавог XIX века, имала 
су за последицу велика научна дела, која су себи стављала за циљ да даду општи преглед 
историје старог Истока. Међу тим синтезама буржоаских научника, особит значај имали 
су:  тротомно  дело  француског  египтолога  Г.  Маспероа  —  „Стара  историја  народâ 
класичног Истока“, двотомно дело академика Б. А. Турајева — „Историја старог Истока“, 
велико дело Ед. Мајера — „Историја старог века“ и „Историја Блиског Истока“ од Хола.

Дело Г. Маспероа имало је огроман значај у своје време. Ослањајући се на познавање 
свих извора доступних науци крајем XIX века,  Масперо је учинио смео покушај да дâ 
општу слику историског  живота  читавог  низа  народа  староисточног  света.  Он је  први 
обратио пажњу на  питања социјалноекономске историје,  углавном у  прегледу историје 



старог  Египта;  осим тога,  он је  поставио питање међународних односа  између народа 
старог  Истока.  Али  поред  тога,  Маспероово  дело  има  и  читав  низ  недостатака. 
Употребивши велики  број  извора,  Масперо  према  њима  није  увек  довољно  критичан. 
Преувеличавајући  значај  религије,  Масперо  сваки  свој  преглед  историје  почиње  са 
детаљном анализом религиских веровања датог народа,  стављајући тиме у темељ своје 
историске  концепције  идејни  фактор.  Најзад,  Масперо  потпуно  игнорише  динамику 
историског  развитка.  Поједине  своје  прегледе,  нарочито  социјално-економске  историје, 
Масперо даје потпуно одвојено од историског развитка,  мешајући чињенице из разних 
епоха, сликајући привредне и друштвене односе као готово апсолутно непокретне, као да 
се  током миленија ништа није мењало.  Зато је  Масперо сматрао за  могуће да  културу 
староисточних народа упоређује  са културом савремених источних народа;  тако он,  на 
пример,  упоређује  староегипатске  земљораднике  са  модерним  феласима.  Развитак 
модерне историске науке и крупна археолошка открића последњих деценија учинили су да 
је Маспероово дело данас готово потпуно застарело.

Велики утицај на развитак западноевропске историографије имало је дело Е. Мајера, у 
коме је писац дао потпун и детаљан резиме свих тековина археологије и историске науке у 
области  историје  старог  Истока.  Сјајно  владајући  изворима,  које  је  подвргао  строгој 
критичкој анализи, Ед. Мајер је на основу њихових сведочанстава створио широку и јасну 
слику историје народа старог Истока. Али у основи читаве његове историске концепције 
лежи потпуно неправилна и апсолутно погрешна теорија цикличности. Претстављајући 
израз реакционарне идеологије империјалистичке Немачке, Ед. Мајер је порицао теорију 
прогреса,  стављајући  јој  насупрот  теорију  цикличности,  тј.  апсолутне  неизбежности 
повратка на већ преживеле облике друштвеног уређења. Настојећи да оправда и историски 
образложи сваку реакцију, Ед. Мајер је у својим делима покушавао да докаже да је стари 
век у своме историском развитку прошао кроз све стадије кроз  које  ће  доцније  проћи 
средњовековна  и  нова  Европа,  поновивши  исти  циклус  развитка.  Према  томе, 
модернизујући и идеализујући старо робовласничко друштво, Ед. Мајер је, с једне стране, 
налазио  у  старом  Египту  феудалне  односе,  а  с  друге  стране  идентификовао  античко 
ропство  са  слободним  најамним  радом  из  епохе  капитализма.  Ед.  Мајер  је  овејани 
присталица буржоаске теорије миграција, помоћу које је сеобама народа објашњавао читав 
низ  историских  чињеница,  самим  тим  потцењујући  најважнији  фактор  унутрашњег 
историског развитка. Најзад, трећу карактеристичну црту историске концепције Ед. Мајера 
претставља широко коришћење реакционарне и апсолутно нетачне расне „теорије“. Код 
проучавања историје старе Месопотамије Мајер је особито подвлачио чињеницу узајамног 
деловања између „сумерске“ и „семитске“ расе. Јако изврћући историске чињенице, Мајер 
је особит значај придавао појави „индогерманске расе“ на историској позорници, што по 
његовом мишљењу претставља круну развитка староисточне историје.

Академик Б. А. Турајев био је најкрупнији претставник руске оријенталистике с краја 
XIX и почетка XX века. Његови научни радови одликују се и оригиналним цртама. Главно 
дело Б. А. Турајева — „Историја старог Истока“ — обухвата већи број народа и земаља 
него опште синтезе његових претходника.  Тако је Турајев, на пример, унео у свој курс 
историје старог Истока преглед историје и културе Ванске краљевине, Напате, Мерое и 
Аксума, као год и старих Пунаца, посветивши тим темама посебна поглавља. Тежећи да 
утврди  тесни  континуитет  између  староисточног  и  античког  света,  као  год  и  између 
културе  старог  и  средњовековног  Истока,  Турајев  је  проширио  хронолошке  оквире 
традиционалне  историје  старог  Истока,  обрадивши  је  до  позног  хеленизма.  По  свом 
дубоком познавању чињеничке грађе Б. А. Турајев је превазишао многе западноевропске 
стручњаке.  Његово  велико  дело  засновано  је  на  самосталном  и  строго  критичком 
проучавању извора.  Наводећи  мноштво  оригиналних  превода  читавог  низа  споменика, 
углавном из културне историје старог Истока, Б. А. Турајев је умео да постави читав низ 
проблема  и  да  их  осветли  шире,  дубље  и  оригиналније  од  својих  претходника  и 
савременика.  Особиту  пажњу  посвећивао  је  Турајев  увек  проучавању  културе 
староисточних  народа.  Брижљиво  проучавајући  књижевно  стварање  и  верске  назоре 
староисточних народа, Турајев је утврдио читав низ додирних тачака између културног 



развитка  тих  народа,  што  му  је  омогућило  да  са  свом  снагом  постави,  важну  тезу  о 
културном јединству свеколиког староисточног света. У исто време, он је у свим својим 
радовима оштро подвлачио проблем културног наслеђа старог Истока,  који је  извршио 
снажан утицај на развитак античких и средњовековних источних цивилизација.

Као  типичан  претставник  буржоаске  историографије,  у  потпуности  делећи 
идеалистички  поглед  на  свет  научника  свога  времена,  Турајев  је  веома  мало  пажње 
обраћао на социјално-економску историју, стављајући као камен-темељац у своје студије 
проучавање културе и нарочито религије староисточних народа. Потцењујући, а понекад и 
сасвим  игноришући,  социјално-економски  фактор,  Турајев  је  развитак  староисточних 
народа  и  држава  тумачио  помоћу  политичких  догађаја,  освајања,  миграција,  промена 
династија,  а  у  неким  случајевима  тражио  решење  загонетке  ове  или  оне  чињенице  у 
географским условима, крајње прецењујући њихов историски значај и утицај и самим тим 
изопачујући  процес  историског  развитка  друштва.  Запажајући  сличне  чињенице  у 
историском,  најчешће  историско-културном  развитку  разних  народа  старог  Истока, 
Турајев  то  није  тумачио  истим  путем  развитка  социјално-економских  односа,  нити 
једнаким  стадијем  у  развитку  народа,  већ  једино  спољним  узајамним  односима  или 
културним утицајима, које је он доводио у везу са миграцијама и освајањима. Зато дело 
Турајева  у  методолошком погледу претставља типично  дело  идеалистички  настројеног 
буржоаског  историчара,  који  није  умео  да  савлада  основне  принципијелне  грешке 
буржоаске историске науке.

Према томе,  све  те  велике  синтезе  највећих  специјалиста  XIX и XX века,  које  су 
засноване на брижљивом и строго критичком проучавању документарних и археолошких 
извора, имају извесне опште принципијелне недостатке. Тако се у њима излаже углавном 
политичка  и  културна  историја  старог  Истока,  а  одвећ  мало  места  посвећује  анализи 
социјално-економских  односа,  који  су  приказани  једнострано  и  тенденциозно  —  у 
оквирима буржоаске идеалистичке концепције. Други њихов битни недостатак претставља 
то  што  се  ограничавају на  излагање  историје  само  такозваног  „класичног  Истока“,  тј. 
Египта и Предње Азије, игноришући историски развитак Индије и Кине. Ти историчари, 
који су обично полазили од погрешне и штетне расне „теорије“, нису узели у обзир то да 
су  народи  Индије  и  Кине  превалили  исти  пут  развитка  —  од  родовског  поретка  до 
робовласништва  — који  и  остах  народи  старог  Истока,  и  да  су  напоредо  са  осталим 
народима  дали  знатан  допринос  ризници  светске  културе.  Најновија  археолошка 
ископавања и историска испитивања показују да је читав староисточни свет, укључујући 
ту Индију и Кину,  претстављао јединствен свет,  повезан многобројним нитима,  који је 
прошао  кроз  исти  стадиј  историског  развитка.  Ти  основни  недостаци  који  су 
карактеристични за историчаре и филологе XIX и почетка XX века делом су савладани у 
радовима  совјетских  научника,  који  су  обратили  знатно  већу  пажњу  на  проучавање 
социјално-економских  односа,  који  су  утврдили  постојање  робовласничких  односа  на 
старом Истоку и увели у круг свог испитивања историју старе Индије и старе Кине. Међу 
тим историчарима истиче се академик В. В. Струве,  један од најближих ученика Б. А. 
Турајева. Предајући дуго година историју старог Истока на Лењинградском универзитету, 
В.  В.  Струве  је  на  основу  дубоког  проучавања  многобројних  и  разноврсних  извора 
саставио нов курс историје старог Истока. У основу тог курса стављена је мисао о томе да 
је  основни  облик  експлоатације  рада  у  земљама  старог  Истока  била  робовласничка 
експлоатација  и  да  стога  староисточно  друштво  треба  сматрати  робовласничким 
друштвом. Ове погледе изложио је В. В. Струве са довољном потпуношћу у своме раду 
„Проблем  заметања,  развитка  и  распадања  робовласничких  друштава  старог  Истока“; 
затим су они стављени у темељ његовог уџбеника „Историја старог Истока“ (Москва, 1941 
г.).  У  том  делу  акад.  В.  В.  Струве  је,  темељећи  се  на  марксистичко-лењинистичкој 
методологији, учинио покушај да дâ нову концепцију историје старог Истока.

За последњих тридесет година совјетски научници су извршили замашан и драгоцен 
рад на сакупљању, проучавању, издавању и превођењу разних извора, као и на проучавању 
разних важних проблема историје старог Истока. Највећа пажња посвећена је проучавању 
социјално-економских  односа,  проблему  постанка  и  развитка  ропства,  специфичности 



робовласничких  односа  на  старом  Истоку,  реликтима  родовског  поретка  и  старинске 
сеоске општине. У вези са тим, подвргнут је проучавању развитак економике и технике на 
старом  Истоку.  нарочито  развитак  система  наводњавања  и  рударства.  Совјетски 
историчари посветили су читав низ радова политичкој  историји староисточних држава, 
нарочито  војној  политици  и  војној  историји  Египта  и  Асирије,  као  год  и  важним 
проблемима  хронологије.  Велика  пажња  посвећена  је  и  питањима  историје  културе, 
нарочито проучавању првих зачетака науке, развитку књижевности, уметности и религије 
староисточних народа. Ослањајући се на проучавање примарних извора, од којих се неки 
чувају у совјетским музејима, и темељећи се у своме раду на марксистичко-лењинистичкој 
методологији, совјетски историчари и филолози умели су да у својим радовима поставе 
читав  низ  важних  принципијелних  и  актуелних  проблема,  подвргавајући  у  исто  време 
ефикасној  критици  мисли  буржоаских  реакционарних  историчара  и  фашистичких 
псеудонаучника. У области историје и културе старог Истока, поред акад. В. В. Струвеа, 
радили су следећи историчари, филолози, лингвисти и археолози: акад. Н. Ј. Мар, акад. И. 
И.  Мјешчањинов,  акад.  Н.  М.  Никољски,  А.  Б.  Ранович,  Н.  Д.  Флитнер,  И.  Г.  Франк-
Камењецки, Б. Б. Пјотровски, Г. В. Церетели, Г. Капанцјан, Ј. П. Францов, В. И. Авдијев, 
М. Е. Матје, И. М. Лурје и многи други.

* *
*

Староисточни  свет  обухватао  је  пространу  територију,  у  коју  су  улазиле: 
Североисточна  Африка,  Предња  Азија,  Иранска  Висорован,  Индија  и  Кина,  са  свим 
областима између њих. Северна граница староисточног света ишла је отприлике 42-им 
степеном северне ширине, а јужна граница — отприлике дуж северног повратника. Према 
томе, та пространа територија протеже се неких 1800 km са севера на југ. Западна граница 
староисточног света пролазила је отприлике кроз Либиску пустињу, тј. дуж 10° западне 
дужине (од Пулкова), а источна граница ишла је обалама Тихог Океана, другим речима, 
отприлике дуж 190° западне дужине. Дакле, дужина тог огромног правоугаоника износи 
10.000  km.  Читава  та  територија  лако  се  може  поделити  на  две  половине.  Западна 
половина обухвата Египат и Предњу Азију, док источна половина захвата Индију и Кину. 
Граница  између  те  две  половине  староисточног  света  пролази  преко  Соломонових 
планина,  које  леже  у  пустињском и тешко приступачном подручју,  испресецаном само 
малим бројем планинских прелаза. Западни делови тих двеју половина, Индија и Египат, 
имају  извесне  заједничке  географске  црте.  Тако  и  Египат  и  Индија  леже  у  истом 
климатском појасу жарке, суптропске и тропске климе, и у знатној су мери отсечени од 
свег  осталог  света,  образујући  прилично  затворена  и  изолована  географска  подручја. 
Египат, који се састоји од долине и делте реке Нила, личи на неку оазу, изгубљену у песку 
огромних северноафричких пустиња, које су је отсекле од осталих области Африке. Делта 
реке Нила била је у дубокој старини скроз заблаћена, те стога такође није могла да служи 
као  повезујућа  карика  између  Египта  и  Средоземног  Мора.  На  југу,  тешко  проходне 
катаракте Нила и мочварни предели источне Африке претстављали су прилично озбиљну 
природну препреку.  Само су уска Суецка превлака и корита пресахлих бујица (газови) 
спајали Египат са Синајским Полуострвом и са обалом Црвеног Мора, претстављајући 
најстарије трговачке и војне путеве,  који су у слабој мери везивали Египат са великим 
азиским, континентом.

Огромно Индиско Полуострво је, слично Египту, такође у знатној мери изоловано. Са 
запада,  југа  и  истока  Индија  је  одвојена  од  читавог  осталог  света  недогледним 
пространствима океана.  На северу,  Индију дели од Азије највећи планински гребен на 
свету — џиновски Хималаји.

Природни услови Предње Азије и Кине имају много чега заједничког. Предња Азија и 
Кина налазе се у зони умерене и суптропске климе и, насупрот Индији и Египту, повезане 
су  у  територијалном  погледу  са  суседним  земљама.  Мала  Азија  и  острвско  подручје 
Егејског Мора чине мост између Предње Азије и Европе. Иранска Висораван и Средња 
Азија откривају мноштво путева, који воде у разне области Азије. Кина је у географском и 



историско-културном  погледу  нераздвојно  повезана  са  суседним  областима  Азије. 
Погранична подручја Кине неприметно прелазе у области настањене суседним племенима.

Упркос  огромних  растојања  и  тешко  проходних  предела  по  пустињама  и  на 
планинским масивима, поједине земље старог Истока биле су међусобно повезане читавом 
мрежом старинских трговачких и војних путева. Особит значај у том погледу имали су 
велики  речни путеви:  Нил,  Еуфрат,  Тигар,  Инд,  Ганг,  Јанг-ценк-јанг  и  Хоанхо.  Нил је 
спајао  поједине  делове  Египта  између  себе,  а  читав  Египат  —  са  областима  тропске 
Африке, нарочито са златоносном Нубијом, као год и са подручјем Средоземног Мора. 
Еуфрат  и  Тигар  спајали  су  поједине  области  Месопотамије  између  себе,  а  читаво 
Међуречје  —  са  подручјем  Персиског  Залива,  као  год  и  са  Северном  Сиријом,  са 
Закавказјем  и  са  Малом  Азијом;  притом  су  дуж  источних  притока  Тигра  и  њиховим 
долинама  ишли  путеви  из  Месопотамије  у  правцу  територије  Иранске  Висоравни. 
Подједнак  значај  имале  су  и  крупне  реке  Индије  и  Кине.  Огромну  важност  за 
успостављање економских,  политичких и културних веза између земаља старог Истока 
имали  су  и  каравански  путеви.  Читав  низ  важних  трговачких  путева  ишао  је  још  из 
времена  дубоке  старине  из  Египта  преко  Сирије  у  Малу  Азију,  у  Закавказје,  у 
Месопотамију и даље на Исток, у Иран, услед чега је Сирија постала важна раскрсница 
разних  трговачких  путева.  У  исто  време,  из  приморских  градова  Сирије  и  Феникије 
полазили  су  поморски  путеви,  који  су  везивали  Предњу  Азију  са  делтом  Нила  и  са 
острвским подручјем Егејског Мора, нарочито са крупним острвима Кипром и Критом. 
Основни типови природних услова за источни свет јесу:

1. безводне висоравни са пространим степама и равницама.
2. низије, које секу и натапају велике реке.
3. приморске земље, које леже непосредно на мору.
Данашњи развитак археологије омогућује нам да тим трима типовима додамо још два 

битна типа: планинске области и пустињске пределе, који данас све више и више улазе у 
круг археолошког и историског испитивања.

У први  тип  географских  услова  треба  уврстити:  сириско-месопотамску степу,  која 
везује  Сирију  са  Месопотамијом  и  Арабијом,  планински  плато  Мале  Азије  и  Ирана, 
прикасписке степе, висораван Средње Азије, Декан, као и простране платое и степе Кине.

У други тип географских услова спадају: старе алувијалне долине и низије, створене 
наносима великих  река:  нилска  долина,  долина  реке  Еуфрата  и  Тигра,  која  је  од  Грка 
добила назив Месопотамија (Међуречје), долине Инда и Ганга у северној Индији, најзад, 
долине Јанг-ценк-јанга и Хоанхоа у Кини.

У трећи тип географских услова  спадају:  делта реке  Нила,  као и делта Еуфрата  и 
Тигра, који су се у старом веку уливали у Персиски Залив у засебним коритима, даље, 
средоземну обалу Сирије и Феникије, и најзад, плодоносну Малабарску обалу, која лежи у 
југозападном делу Индије.

Од планинских подручја треба поменути планинске области Мале Азије, Закавказја и 
Кавказа, североисточног дела Месопотамије, где је лежала Асирија у ужем смислу, даље, 
подручје  планина  које  деле  Месопотамију  од  Ирана,  нарочито  планински  део  старог 
културног  подручја  Елама,  планинске  пределе  Ирана,  Индије  и  Кине.  Најзад  међу 
најтипичнијим пустињским областима староисточног света треба истаћи северноафричку 
пустињу Сахару, која се у дубокој старини одликовала далеко мање сушном климом и која 
је имала и река, као год и Арабију, чија најстарија историја још чека свог истраживача.

У дубокој старини људски је живот у великој мери зависио од природних услова. Али 
чак и у она времена када човек, услед ниског ступња развитка технике, није могао да влада 
природом,  природни  услови  ипак  нису  могли  да  врше  пресудан  утицај  на  развитак 
друштвеног уређења. Природни услови могли су само да допринесу и убрзају развитак 
друштвених облика, или напротив, да задрже и успоре тај процес. Природни услови имају 
особит значај за развитак привреде, доприносећи у извесној мери доминантом развитку 
ове  или  оне  врсте  привреде.  Недовољна  наводњеност  висоравни  и  степских  предела 
спречавала је развитак земљорадње и ишла на руку преовлађујућем развитку сточарства. 
Тако је то случај на Иранској висоравни и на планинским платоима Мале Азије. Плодно 



тле,  богата  природна  ђубрења  и  периодична  изливања  великих  река  по  алувијалним 
долинама  —  допринели  су  раној  појави  земљорадње  вођене  помоћу  наводњавања  и 
високом развитку иригационе технике. По земљама које су лежале дуж морске обале још у 
старини поникла је и доцније се веома развила трговина, нарочито поморска и транзитна, 
као што се то може видети у Феникији и Сирији. Најзад, у планинским земљама, богатим 
шумском грађом и рудним благом, нарочито металима, развијали су се занати, особито 
металургија.  У  Малој  Азији,  у  Закавказју  и,  очевидно,  такође  на  Кавказу  поникли  су 
најстарији центри металургије, из којих су се руда, металне израђевине и металургиска 
техника шириле по читавом предњеазиском свету.



I. СТАРА МЕСОПОТАМИЈА

ИЗВОРИ

Извори  за  историју  старе  Месопотамије  састоје  се  од  три  главне  групе:  1)  од 
споменика  староисточне  писмености,  2)  од  споменика  материјалне  културе  и  3)  од 
сведочанстава  античких  писаца.  За  историчара  највећи  значај  имају  староисточни 
документи,  јер  они  фиксирају  чињенице  из  социјално-економске  историје,  политичке 
догађаје,  и  претстављају одраз  ступња развитка  културе  онога  времена.  Велики  значај 
имају  и  споменици материјалне  културе,  који  сведоче  о  развитку живота,  материјалне 
културе и технике народа Предње Азије. Знатно мањи значај имају сведочанства античких 
писаца. Али модерни испитивач не сме ни њих занемаривати, иако располаже поузданијим 
и потпунијим изворима.

Антички писци били су сведоци последњих векова  постојања цивилизација  старог 
Истока. Они су много шта лично посматрали, о много чему били обавештени захваљујући 
добрим, данас изгубљеним изворима. Аутентични споменици староисточне писмености у 
многоме потврђују сведочанства античких писаца.  Најзад,  антички су писци стајали на 
вишем ступњу културног  развитка  од  претставника  староисточног  света.  Али модерни 
историчар мора проучавању података античких писаца прилазити са великом критичком 
опрезношћу.  Сведочанства  античких  писаца  треба  увек  поредити  са  одговарајућим 
исказима староисточних докумената и споменика. Модерни испитивач дужан је да води 
рачуна о тенденцији овог или оног писца, а нарочито историчара антике, он мора водити 
рачуна  о  карактеру  његовог  погледа  на  свет.  Најзад,  треба  узети  у  обзир  и  степен 
модернизације који дати антички писац уноси у своју повест.

Међу грчким историчарима који су писали о старом Истоку истиче се Херодот, који се 
с правом назива „оцем историје“. Своје опширно дело Херодот (око 480-425 г. пре н. е.) је 
посветио историји грчко-персиских ратова (500-449 г. пре н. е.). Тежећи да што је могуће 
подробније  окарактерише  страшног  непријатеља  Хелена  — Персиску државу,  Херодот 
брижљиво описује природу, обичаје, веровања, културу и историју земаља и народа који су 
улазили  у  састав  персиске  деспотије.  У  своме  делу  Херодот  је  искористио  углавном 
казивања свештеника и путовођа, као год и сопствена запажања, која је стекао за време 
својих путовања по Истоку. Иако Херодот није знао староисточне језике и није могао да 
строго критички приђе својим изворима, ипак ми у његовом делу налазимо прве зачетке 
научне критике. Подробно описавши Персију и Египат, писац је Месопотамији доделио 
релативно мало места, носећи се мишљу да Асирији посвети посебно дело, које међутим 
није написао.

Настојећи  да  увек  даје  разноврстан  историско-културни  преглед,  Херодот  описује 
природне  услове  Међуречја,  обраћајући  посебну  пажњу на  вештачко  наводњавање,  на 
коришћење и  гајење корисних биљака,  као  год и  на  плодност тла,  чији  значај  он јако 
преувеличава.  Говорећи  о  животу и  обичајима народа  Месопотамије,  Херодот прича о 
грађењу бродова,  водном саобраћају и  трговини,  описује  одело,  храну,  начине лечења, 
погребне  и  свадбене  обичаје.  Особито  детаљно  описује  Херодот  главни  град 
Месопотамије — Вавилон, који он сматра „најзнаменитијим и најутврђенијим градом у 
земљи“.  Преглед  политичке  историје  Месопотамије  који  је  Херодот  дао  обележен  је 
крајњом краткоћом и састоји се од описа случајних и делом легендарних епизода. Особито 
детаљно  описује  Херодот  грађевинску  делатност  Семирамиде  и  Нитокриде,  Кирово 
заузеће Вавилона, устанак Вавилоњана за владе персиског краља Дарија, поход асирског 
цара Сенахериба на Египат.

Широко користећи у свом казивању старинске митове и народне приче, Херодот их 
често издаје за историске чињенице. Тако је Херодот оснивачем асирског царства сматрао 
Нина,  сина  Беловог,  који  је  водио  порекло  од  рода  Хераклида.  Али  при  пажљивој 



критичкој  анализи  Херодотових  сведочанстава,  модерни  историчар  може  да  искористи 
многе од чињеница које је он описао.

Херодот се  с  великим поштовањем односи према култури староисточних народа и 
истиче утицај старог Истока на антички свет. Спомињући сунчане часовнике (гномон и 
полос)  и  поделу  дана  на  12  делова,  Херодот  вели  да  су  „све  то  Хелени  преузели  од 
Вавилоњана“.

Далеко мањи научни значај  имају сведочанства  Ктесије са  Книда,  који се  родио у 
другој половини V века пре н. е. Ктесија је унео у свој преглед асирске историје мноштво 
народних легенди, као што су, на пример, легенда о мудром Ахикару, везиру Сенахериба и 
Асархадона, о Нину и Семирамиди, оснивачима асирског царства итд. Све те легенде чине 
шаролику  мешавину  источних  прича  са  доцнијим  грчким  верзијама.  Али  у  неким 
случајевима Ктесија се могао ослањати и на веродостојније изворе, нарочито на царске 
ролне пергамената, које је он имао могућности да проучава у царским архивима у Сузи, 
куда је имао приступа као дворски лекар персиског краља Артаксеркса. Ктесијино дело 
није нам се сачувало. Поједини одломци из Ктесије сачували су се код Диодора, који их је 
узео из неког хеленистичког писца, можда Агатархида.

Диодор, који је живео у И веку пре н. е., широко је искористио у својој „Историској 
библиотеци“ разна дела својих претходника, поред осталих, Херодота и Ктесије. Особито 
подробно описује Диодор легендарни живот и делатност оснивача Асирског царства Нина 
и Семирамиде. Известан интерес у Диодоровом делу претставља опис Вавилона, напосе 
оних  уметничких  претстава  које  су  покривале  зидове  вавилонских  двораца  и  које  су 
откривене приликом ископавања у Вавилону. Најзад, заслужује пажњу и опис халдејске 
астрологије и астрономије који се сачувао у Диодоровом делу.

Подаци из историје старог Међуречја сачували су се у „Географији“ Страбона, који је 
живео у I веку пре и I веку н. е. У своме делу Страбон је дао опис природних услова 
Месопотамије, обративши пажњу на периодичне изливе Тигра и Еуфрата и на нужност 
организовања мреже вештачког наводњавања. Многа Страбонова запажања претстављају 
знатан  интерес,  али  у  неким  случајевима  она  пате  од  великих  преувеличавања.  Тако 
Страбон преувеличава плодност тла Месопотамије и широку привредну употребу урмине 
палме.  Страбон  детаљно  описује  обичаје  и  одећу  Вавилоњана,  свадбене  и  погребне 
обичаје  и  сакралну  проституцију,  у  много  чему  се  поводећи  у  тим  казивањима  за 
Херодотом. У Страбоновом делу сачувани су иритересантан опис Вавилона, опсерваторије 
халдејских астроиога у Вавилону, као и историске легенде, какве су, на пример, легенде о 
Нину и Семирамиди, иначе широко распрострањене у античкој историографији. Зато није 
чудо што су те легенде прелазиле с колена на колено и сачувале се и у доцнија времена. 
Средњовековни историчари предали су их, заједно са осталим оскудним сведочанствима 
античких  историчара,  оним  научницима  који  су  у  освит  новог  века  поново  оживели 
интересовање за давно заборављене народе и културе староисточног света.

Посебно место међу античким писцима који су писали о старим народима Предње 
Азије заузима Вавилоњанин Беросос, који је живео у IV-III веку пре н. е. Као свештеник 
Мардуковог храма у Вавилону, Беросос је имао приступа у архиве чуване по храмовима, 
што  му  је  олакшало  рад.  Као  савременик  Александра  Македонског  и  персиских 
Селеукида,  он је био упознат са грчком културом и могао је да вавилонску историју и 
културу  окарактерише  са  гледишта  образованог  Грка  свога  времена.  Све  му  је  то 
омогућило да састави једно велико историско дело, које је обухватало преглед вавилонске 
историје и митологије, на грчком језику. Берососово дело састојало се од три књиге. У 
првој књизи, која је носила наслов „Мудрост“, изложени су вавилонски митови. У другој 
књизи изложена је историја Месопотамије од легендарног потопа до владе цара Пула (тј. 
асирског цара Тиглатпаласара III). У трећој књизи описана је историја Месопотамије до 
смрти Александра Македонског. Нажалост, Берососово нам дело није сачувано у целини. 
Сачувани  су  само  фрагменти  и  цитати  у  делима  Јосифа  Флавија,  Јулија  Африканца, 



Еусебија  и  Александра  Полихистора.  Ти  одломци  садрже  легенде  о  првобитним 
временима, о потопу, о патријарсима, о Сенахерибу и Навукодоносору.

ИСТОРИЈА АРХЕОЛОШКИХ ОТКРИЋА

Право проучавање историје и културе старих народа Месопотамије почело је тек онда 
када  су  научници  стекли  могућност  да  подвргну  научном  испитивању  натписе  и 
археолошке  споменике,  нађене  на  територији  Међуречја.  Прва  ископавања  почео  је 
средином XIX века Бота, који је имао среће да у Хорсабаду нађе рушевине двора асирског 
цара Саргона. Особито успешна ископавања извршио је Лејард, у времену од 1845 до 1851 
г. Он је открио остатке асирских престоница Калаха и Ниниве. Лејард је у рушевинама 
Калаха ископао остатке пет дворова, које су саградили асирски цареви од IX до VII века 
пре н.  е.  Ту је  он нашао сјајна вајарска  дела,  нарочито претставе  џиновских крилатих 
бикова,  чувара  царског  двора.  На барељефима,  који  су покривали  зидове  тих дворова, 
сачувале су се сцене из рата и лова, опсаде тврђава, одвођења заробљеника и из дворског 
живота. У рушевинама Ниниве Лејард је открио остатке огромног двора, који се састојао 
од великог броја сала, одаја и ходника. Поред бројних дела асирске уметности, Лејард је 
открио и велику количину разних предмета материјалне културе (оружје, посуђе, украсе, 
предмете  из свакодневног живота).  Особиту историску вредност имају натписи,  које  је 
Лејард открио у рушевинама асирских дворова. Лејардов рад наставили су Расам и Шмит; 
њихова ископавања дала су огроман материјал за проучавање историје и културе Асирије.

Подједнако важна ископавања извршена су и у другој половини XIX века, у јужној 
Месопотамији, где су археолози открили развалине најстаријих сумерских градова, који 
воде порекло с краја IV миленија пре н. е. Де Сарзек и Хезе открили су на месту данашњег 
Телоха остатке старосумерског града Лагаша (Ширпурла), у чијим су рушевинама нашли 
многобројна  дела  сумерске  уметности  и  мноштво  глинених  таблица  са  сумерским 
клинастим  натписима,  нарочито  —  драгоцене  документе  који  претстављају  привредне 
извештаје.  Неки  од  тих  докумената  чувају  се  у  музејима  Москве  и  Лењинграда. 
Многобројни остаци зграда, међу којима храмова и њихових кула (зикурата) откривени су 
у главном верском центру старог Сумера, граду Нипуру.

Драгоцен материјал  за  проучавање Нововавилонског  царства  дала  су ископавања у 
Вавилону,  која  је  извршио  немачки  научник  Колдевеј,  пред  сам  крај  XIX  века.  Та 
ископавања омогућила су нам да реконструишемо топографију старог Вавилона, највећег 
града староисточног света. Колдевеј је открио развалине више двораца вавилонског цара 
Навукодоносора,  са  чувеним  „висећим  вртовима“,  чији  су  нам  опис  сачували  грчки, 
историчари.  Ту су нађени и  остаци храмова,  канала и процесиони пут са  развалинама 
„Вратâ богиње Иштар“, богато украшених многобројним претставама од фајанса (каља). У 
рушевинама  Вавилона  пронађени  су  драгоцени  историски  документи,  напосе  — текст 
манифеста персиског краља Кира, који саопштава о заузећу Вавилона од стране персиске 
војске.

Највећа и најсистематскија ископавања предузета су у првим деценијама XX века, на 
разним местима Месопотамије. У Фараху, Уруку, Ел-Обеиду и Џемдет-Насри откривена су 
врло стара насеља, која су делом припадала још пресумерском становништву и водила 
порекло из неолита. Особито крупна ископавања извршена су на територији трију великих 
градова Месопотамије: Ура, који је лежао у јужном делу Међуречја, у земљи Сумер, даље, 
Ешнуне, који је лежао у средњем делу Месопотамије, у земљи Акад, и најзад Мари — 
великог града који је лежао западно од средњег тока Еуфрата. Ископавања у Уру открила 
су огромну количину споменика из разних епоха.

У  гробницама  цара  Мескалам-дуга  и  царице  Субад,  који  падају  на  почетак  III 
миленија пре н. е., откривена је велика количина луксузних јувелирских израђевина високе 
уметничке  вредности,  између  осталог  —  богата  харфа  од  дрвета,  украшена  златом, 
сребром, лазуритом и златном главом бика; богато орнаментисана табла за такозвану „игру 



на табли“ (мица), сребрни модел барке с веслима, бројни накит, посуђе, оружје и читав низ 
других предмета, начињених од злата и сребра и богато украшених. Даље је брижљиво 
ископан и у потпуности испитан велики део града који пада у време владе Римсина (XVIII 
век пре н. е.). Ту је откривена мрежа улица, уличица и тргова, са остацима бројних зграда, 
које су нам дале јасну претставу о животу једног старосумерског града. У југоисточном 
делу града нађена је велика количина клинописних докумената, који спадају углавном у 
доба Римсина.

Веома драгоцене резултате дала су ископавања староакадског града Ешнуне, у чијим 
су развалинама откривени остаци старих храмова и огромног раскошног двора,  који је 
грађен и преиначаван током двају столећа (XX-XVIII век пре н. е.).

Натписи и споменици материјалне културе нађени у развалинама Ешнуне, као и једног 
другог староакадског града,  ископаног на месту данашњег Хафаџеха,  омогућују нам да 
тврдимо  да  је  најстарија  сумерска  култура  вршила  снажан  утицај  на  семитске  центре 
Акада на почетку III миленија пре н. е. Најзад, неки споменици из области уметности и 
свакодневног живота, који су нађени у рушевинама тих градова, бацили су нову светлост 
на узајамне односе између Акада, Елама и аморитских пиемериа, која су у то доба упадала 
у Месопотамију. Судећи по читавом низу докумената, Ешнуна је стајао у присним везама 
са Еламом, претстављајући истурен положај за еламски утицај на Месопотамију.

Најзад, у времену од 1933 до 1936 г. ископане су развалине престонице државе Мари, 
која се често помиње на натписима из времена вавилонског цара Хамурабија (XVIII век 
пре н. е.). У рушевинама тога града откривени су остаци једног великог храма, огромног 
дворца и добро очуване школе. Највећи интерес међу наласцима претставља веома богати 
архив, састављен од драгоцених докумената.

Међу многобројним документима који одражавају привредни живот државе Мари и 
историским текстовима — истичу се дипломатски документи, који бацају јасну светлост 
на међународне односе који су у то време владали између држава Предње Азије. Неки 
добро  сачувани  клинописни  документи  омогућују  нам  да  констатујемо  да  је  између 
Зимрилима,  цара  државе  Мари,  и  вавилонског  цара  Хамурабија  постојао  војни  савез. 
Најзад,  документи  нам  омогућују  да  говоримо  о  економским  везама  државе  Мари  са 
северном Сиријом и чак са острвом Кипром.

СПОМЕНИЦИ МАТЕРИЈАЛНЕ КУЛТУРЕ

Велика  ископавања,  која  су  упорно  вршена  читаво  једно  столеће  на  свеколикој 
територији Месопотамије, пружила су огромну количину споменика материјалне културе, 
који нам данас омогућују да прилично подробно проучимо развитак материјалне културе и 
технике старих народа Међуречја. Ти предмети указују на то — које су врсте сировина 
биле најраспрострањеније у старој Месопотамији, које су врсте сировина добављане из 
суседних  земаља  и  из  којих  управо.  Тако  историчар  може  да  утврди  да  су  постојали 
трговачки узајамни односи између Месопотамије и суседних земаља. Даље, проучавање 
споменика материјалне културе омогућује нам да утврдимо ниво развитка технике. У том 
погледу  особито  су  карактеристични:  глинена  опека,  керамика,  металургија  и 
грађевинарство. Проучавање керамике показује да је у најстарија времена становништво 
јужног дела Месопотамије употребљавало за своје грађевине крупне пљоснато-испупчене 
цигле,  чији је облик током векова знатно усавршаван. Живо илуструје процес развитка 
технике начин израде земљаног посуђа. Али је особито карактеристична у том погледу 
металургија.  Док  се  у  најстарија  времена  становништво  Месопотамије  служило 
искључиво бакром, доцније је бакар почела да потискује бронза, а крајем II миленија пре 
н. е. — гвожђе. Најзад, велики интерес претстављају и врсте производње специфичне за 
Месопотамију: израда асфалта и плочица од фајанса, које су служиле за орнаментацију 
фасада зграда.



ДЕШИФРОВАЊЕ КЛИНОПИСНИХ НАТПИСА

Далеко  већу  научну  важност  од  сведочанстава  античких  писаца  и  од  споменика 
материјалне културе имају документарни извори, натписи, начињени помоћу специјалног 
система клинастог писма, које је у старом веку преовлађивало по читавој Предњој Азији. 
Натписи писани клинастим писмом, који су нађени у огромним количинама по дворским и 
храмовним  архивама  и  који  су  најчешће  урезани  на  глиненим  таблицама,  фиксирају 
најразноврсније  чињенице  из  привредног,  друштвеног,  политичког  и  културног  живота 
народâ старе Месопотамије и зато нам омогућују да проучимо историју и културу тих 
народа.

Прве копије клинописних натписа донео је у Европу у XVII веку италијански трговац 
и путник Пјетро дела Вала, који је те натписе прекопирао са зидова Даријевог дворца у 
Персепољу.  Али европски научници дуго времена нису могли да прочитају те натписе. 
Прве покушаје читања клинастог писма учинио је Данац Корстен Нибур, крајем XVIII 
века.  Објавивши  неколико  мање-више  верних  копија  клинописних  натписа,  Нибур  је 
приступио  њиховом  дешифровању.  Али  Нибуру  није  пошло  за  руком  да  изврши  тај 
задатак. Он је могао само да утврди да су клинописни натписи писани помоћу три система 
писма и да се најпростије међу њима састоји од 42 азбучна знака.

Велике успехе  у  дешифровању клинастог  писма постигао је  професор гетингенске 
гимназије Гротефенд (1775-1853 г.). Полазећи од претпоставки које су учинили још његови 
претходници — да коси клин претставља знак за одвајање и да у алфабету персепољског 
натписа једна група знакова означује царску титулу, Гротефенд је претпоставио да читав 
натпис  претставља  титулатуру  двојице  персиских  царева.  Захваљујући  читавом  низу 
оштроумних хипотеза, Гротефенду је пошло за руком да на том натпису прочита имена 
двојице персиских царева из династије Ахајменида, наиме, Дарија и Ксеркса, као и име 
Хистаспа,  Даријевог оца. На тај  начин, Гротефенд је успео да правилно разабере девет 
азбучних знакова староперсиског клинастог писма и да тиме удари темељ дешифровању 
клинописних  натписа.  Тачност  његовог  дешифровања  потврђена  је  доцније  анализом 
четворојезичног натписа, на коме је Ксерксово име било исписано клинастим писмом и 
египатским  хијероглифима,  помоћу  којих  је  Ксерксово  име  транскрибовано  у  облику 
веома блиском клинописном (Кшајарша). Рад Гротефенда, чије откриће научни свет није 
одмах  примио,  наставили  су  Ласен  и  Бурнуф,  који  су  одредили  остале  знаке 
староперсиског алфабета. У Бурнуфовом раду, који је изашао 1836 г., дато је тачно читање 
34 азбучна знака староперсиског писма.

Драгоцен материјал за проверу тачности тог дешифровања персиског клинастог писма 
и за даљи развитак нове науке, која је доцније добила назив асирологија, дали су радови 
енглеског путника Х. Равлинсона. Равлинсон је у Персији прекопирао 1835 г. читав низ 
клинописних  натписа,  међу којима  и  чувени  Бехистунски  натпис,  урезан  на  високој  и 
неприступачној  стени.  Брижљиво  проучивши  те  натписе,  Равлинсон  је,  још  ништа  не 
знајући  за  Гротефендово  дешифровање,  тачно  одредио  18  азбучних  знакова  персиског 
клинастог писма. Богати материјал који је Равлинсон сакупио, омогућио је да се приступи 
анализи и двају осталих система клинастог писма. Равлинсон и Норис успели су да одреде 
око 200 знакова другог система, који се показао силабичким писмом и који је служио за 
састављање новоеламских  натписа.  Језик тих  натписа,  као  што су то  показали радови 
академика Н.  Ј.  Мара,  припада групи јафетских језика.  Трећи систем клинастог  писма 
дешифровали су Равлинсон, Хинкс и Оперт, који су у њему утврдили постојање преко 200 
силабских  знакова  и  извесног  броја  идеограма,  који  су  употребљавани  напоредо  са 
слоговним знацима. Проучавање тих натписа показало је да су написани на језику који 
припада  групи  семитских  језика.  Доцније  је  дешифрован  и  познији  систем  асирског 
слоговног  клинастог  писма,  блиског  вавилонском,  и,  најзад,  најстарији  тип  клинастог 
писма, који је поникао код најстаријег становништва јужне Месопотамије, код такозваних 
Сумераца. Очигледно је да се клинасто писмо најраније јавило баш код Сумераца; затим су 



га  од  њих  примили  Вавилонци,  који  су  га  даље  пренели  Асирцима,  а  ови  старим 
Персијанцима.

КЛИНОПИСНИ НАТПИСИ

Дешифровање клинастог писма дало је научницима у руке најдрагоценије изворе за 
историју старе Месопотамије. Клинописни натписи бацају јасну светлост на привредно и 
друштвено уређење, на политичку историју и на културу старих народа Месопотамије.

Највећи значај  за проучавање економике најстарије Месопотамије имају привредни 
документи, нађени у архивама разних градова старог Сумера,  у архивама Лагаша, Уме, 
Ура, Ларсе итд. Међу тим документима особит интерес претстављају опширне евиденције 
„о вршењу послова помоћу радне снаге“,  уговори о продаји робова,  уговори о продаји 
земљишних парцела, као и трговачки документи, на пример, спискови прихода и расхода, 
извештаји о трговачким операцијама и ценовници. Сви ти документи омогућују нам да 
детаљно проучимо привредну структуру старог Сумера, као и то да утврдимо специфичне 
црте  тамошње експлоатације  робовског  рада.  Живу слику социјалне борбе  и  покушаја 
спровођења социјалних реформи пружа нам чувени натпис Урукагине, управљача Лагаша, 
који је живео у XXIV веку пре н. е. Богат материјал за карактеристику реликата поретка 
првобитне  заједнице  и  за  проучавање  облика  земљишног  поседа  дају  нам  текстови 
царских повеља на земљу, које су се сачувале на каменима-међашима (XIV-XII века пре н. 
е.).  Административна преписка вавилонског цара Хамурабија са својим чиновницима у 
Ларси пружа нам претставу о систему вештачког наводњавања и административне управе 
у Вавилонији у првој половини II миленија пре н. е. Ради карактерисања разних облика 
земљишног закупа у то доба, ми располажемо великим бројем уговора о закупу.

Велики  значај  за  проучавање  привредног  и  друштвеног  уређења  Сумера,  Акада  и 
Вавилоније,  као  и  за  проучавање  развитка  права  и  судства,  —  имају  одломци 
старосумерских закона, који спадају у време од XX до XVIII века пре н. е.,  и готово у 
целини сачувани Хамурабијев законик, најважнији извор за проучавање старовавилонског 
права.  Многобројни  уговори  и  контракти  из  тога  доба  показују  како  су  у  пракси 
примењивани поједини чланови тог законика и у знатној га мери допуњују.

Засебну  групу  извора  чине  историски  натписи  који  описују  мирнодопску  и  ратну 
делатност царева Сумера, Акада и Вавилона. Међу њима истичу се натписи у којима се 
описују  изградња храмова  и  канала,  победоносни  походи  и  закључење  мира.  Такав  је 
натпис Еанатума, управљача Лагаша, који је сачуван на „Стели јастребâ“ и који описује 
поделу  над  Умом.  Такав  је  натпис  Ентемене,  који  претставља  велики  интерес  за 
проучавање  дипломатских  односа  у  старом  Сумеру.  Такав  је  натпис  Гудее,  управљача 
Лагаша, који детаљно прича о дизању храма богу Нингирсу у Лагашу. Такви су, најзад, 
дипломатски  документи  из  архива  у  Мари,  који  карактеришу  међународне  односе  у 
Предњој Азији у првој половини II миленија пре н. е. и освајачку политику вавилонског 
цара Хамурабија. Као нека врста допуне уз те историске натписе служиле су историске 
легенде, чији омиљен сиже претставља уздизање прослављеног оснивача нове династије 
уз помоћ божанства. Међу тим легендама истиче се легенда о Саргону I, цару Акада, кога 
је васпитао један баштован и кога је уздигла на престо богиња Иштар.

Недостатак  документарних  извора  приморава  испитиваче  да  се  широко  служе 
књижевним,  религиским  и  научним  текстовима,  који  су  нађени  у  великој  количини  у 
рушевинама  старих  градова  Месопотамије.  Из  тих  текстова  историчар  често  може  да 
извуче важне историске податке. Тако су се у магиским текстовима за гатања, претсказања 
и знамења (омина) сачувале алузије на разне догађаје из политичке историје. Чувени еп о 
старинском  јунаку  Гилгамешу  крије  у  себи  негдашње  успомене  на  борбу  Елама  са 
Сумером.  А  знаменити  „Дијалог  између  господара  и  роба“  живо  карактерише  класну 
борбу  у  старом  Вавилону  за  Хамурабијеве  владе.  Сви  ти  текстови,  скупа  узети,  дају 
потпуну претставу о веровањима, о развитку књижевности и научних знања старих народа 



Месопотамије,  живо  карактеришући  ступањ  развитка  културе  тога  времена.  Најзад, 
граматички натписи и речници омогућују нам да брижљиво проучимо језике и писменост 
тих народа.

ИСТОРИОГРАФИЈА

Крупна  археолошка  открића  и  дешифровање  клинописних  натписа  омогућили  су 
научницима да приступе проучавању историје и културе старе Месопотамије. Пошто је 
пажња испитивача у прво време била пре свега сконцентрисана на стару Асирију, то је ова 
нова  историско-филолошка  дисциплина  добила  име  асирологија.  Тек  доцније  је 
проучавање  вавилонских  споменика  и  сумерских  натписа  проширило  оквире  те 
дисциплине; али је она по традицији и даље задржала свој ранији назив.

Још  у  првој  половини  XIX  века  учињени  су  покушаји  да  се  приђе  питањима 
проучавања историје старе Месопотамије.  Значај  тих радова састоји  се у одабирању и 
коришћењу античких писаца.  Узимање у обзир археолошких споменика и клинописних 
натписа  начинили  су  читав  преврат  у  науци,  поставивши  асирологију  на  чврсто  тле 
аутентичне документације,  али изазвавши у исто време и низ крајности.  Обиље новог, 
недовољно  проученог  материјала  побудило  је  прве  испитиваче  да  чине  одвећ  широке 
генерализације и да граде неосноване хипотезе.

Велику полемику изазвао је покушај неких асиролога да преувеличају значај Вавилона 
као  најстаријег  жаришта  светске  културе  и  његов  утицај  на  развитак  већине 
цивилизованих народа земљине кугле. Још крајем XIX века Шрадер и Гункел су потпуно 
оправдано истакли читав низ аналогија између културе старе Вавилоније и старог Израела. 
Настављајући  са  тим  компарацијама,  Ф.  Делич  и  Х.  Винклер  су  поставили  такозвану 
теорију панвавилонизма,  по  којој  најстарије  претставе  у  области  митоиогије,  религије, 
магије, најстарији ликови и сижеи у књижевности, као год и прве тековине у области науке 
— воде порекло из старе Вавилоније,  која  је тако проглашена за најстарију и основну 
колевку  човечанства.  У  својој  основи  тачна  мисао  о  снажном  утицају  Вавилонаца  на 
културни развитак доцнијих народа Предње Азије — доведена је до апсурдне крајности; 
притом су се разни типови идеологије, разни облици погледа на свет најразноврснијих 
народа земљине кугле тумачили као доцније модификације старовавилонске митологије и 
астралних култова. Митови о створењу света, о светском потопу, о греху првих људи, који 
су били широко распрострањени у старом веку,  фантастичне претставе о паклу и рају, 
први елементи етике,  претставе  о  греху,  идеја  о  једноме божанству — поникли су,  по 
мишљењу присталица панвавилонске теорије, најпре у Вавилонији, па се одатле доцније 
раширили међу другим народима.

Крајности и претеривања панвавилониста изазвали су потпуно основану критику од 
стране многих, чак и буржоаских стручњака, нарочито Ед. Мајера и Куглера. Ископавања 
извршена у Египту, Сирији, Индији и Кини сведоче о томе да су разни народи у разним 
земљама потпуно самостално стварали и развијали своју културу.  Али та чињеница не 
искључује постојање многих црта сличности, које омогућују да се културе разних народа 
старог века доведу у међусобну везу, што се објашњава истим путем развитка и узајамним 
утицајима. Разуме се, не треба заборављати ни то да је Вавилон извршио знатан утицај на 
културу старих народа Предње Азије.

Дубоко  проучавање  извора  у  знатној  је  мери  допринело  даљем  развитку  научне 
асирологије. Томе је допринело издавање клинопишних текстова и брижљиво проучавање 
језика и писмености Сумераца, Вавилоњана и Асираца. Издате су специјалне граматике, 
речници  и  приручници.  То  је  пружило  могућност  да  се  дубље  приступи  проучавању 
разних питања историје и културе, нарочито уметности, књижевности, религије и науке. 
Како у уско специјалним радовима, тако и у великим синтезама особито су подвргнута 
претресу питања о пореклу сумерског народа, о узајамном деловању између сумерске и 
вавилонске  културе,  најзад,  питање  социјалних  односа  у  старом  Вавилону.  Енглески 



археолог Франкфорт сматрао је могућим да се тврди да је сумерски народ чинио аутохтоно 
становништво  Међуречја  и  био  најстарији  стваралац  културе  Месопотамије.  Али  су 
извесне  разлике  између  најстаријих  археолошких  споменика  и  доцнијих,  као  и  оштра 
специфичност сумерског језика приморали испитиваче да поставе питање о постојању у 
Месопотамији још старијег становништва од Сумераца. Енглески археолог Гордон Чајлд 
веома  опрезно  назива  најстарије  аутохтоно  становништво Међуречја  Прото-сумерцима, 
указујући на то да су они створили плодно тле Месопотамије,  организовавши ту прве 
елементе вештачког наводњавања, али да су творци сумерске цивилизације били Сумерци, 
који су у освит историје продрли у Месопотамију. Шпајзер, који је специјално проучавао 
етногенезу предњеазиских народа, држи да су најстарије аутохтоно становништво не само 
Месопотамије него и читаве Предње Азије били преци Еламита,  Хурита,  Субарејаца и 
свих  њима  сродних  племена,  која  Шпајзер  обухвата  заједничким  термином  Јафетиди, 
зајмећи  тај  термин  од  академика  Н.  Ј.  Мара.  По  Шпајзеровом  мишљењу,  Сумерци  су 
донели собом у Месопотамију писменост и  употребу цилиндричног  печата.  У то  доба 
запажа се оштра промена у архитектури и скулптури. На питање — откуда су се појавили 
Сумерци, савремени испитивачи дају различит одговор. Неки од њих, као на пример Чајлд, 
држе да су они дошли са Истока, можда из Елама. Други сматрају њиховом прадомовином 
северне земље (Б. Хрозни).

Драгоцени  резултати  ископавања  старосумерских  градова  истакли  су  проблем 
узајамног деловања између културе Сумераца и Семита у Акаду. Читав низ испитивача 
који  су проучавали историју и  културу Сумера,  дошао је  до убеђења да  је  Сумер био 
основица и извор вавилонске  културе.  То гледиште изрекао је  и  подробно образложио 
енглески  научник  Кинг.  Оштре  приговоре  теорији  о  сумерском  пореклу  вавилонске 
културе изнео је француски семитолог Алеви, који је у жару полемике почео да, потпуно 
неосновано, пориче и само постојање сумерског народа, језика и културе, држећи да је 
сумерски језик само вештачки „тајни“ језик, створен од вавилонских свештеника. Средњи 
став  у  тој  дискусији  заузео  је  Е.  Мајер,  који  је,  с  једне  стране,  признавао  постојање 
сумерског народа и велики утицај сумерске културе на Семите, али с друге стране истицао 
да Семити никако нису ропски копирали тековине сумерске цивилизације, већ да су много 
шта у том погледу самостално створили и  додали културном наслеђу Сумера.  Крупну 
тековину совјетске науке у том питању претставља то што је академик Н. Ј. Мар утврдио 
сродство између сумерског језика и језикâ јафетске групе.

Извесна пажња посвећена је у историографији и питању социјалних односа и типа 
државне власти у старом Вавилону. идеализујући староисточно друштво, и изопачујући 
процес  историског  развитка,  буржоаски  научници  настојали  су  да  у  привредном  и 
друштвеном  поретку,  као  год  и  у  типу  државе  старог  Вавилона,  нађу  појаве 
карактеристичне за позније епохе.  Тако је,  на пример, француски научник Кик, крајњи 
модернизатор,  преувеличао  привредни  значај  Вавилона,  истакавши  у  њему  развијену 
новчану привреду, постојање тржишта и ванредно развијене спољне трговине. Контено је 
у својим радовима тако исто преувеличао позитивни значај вавилонске деспотије. Тиро-
Данжен је сматрао могућим да вавилонске арендаторе упоређује са римским колонима. 
Волков је настојао да пронађе феудалне односе у старом Вавилону.

Фашистички  „историчари“,  у  својој  тежњи  да  историски  образложе  ратничко-
разбојничку  политику  хитлеровске  Немачке,  приказивали  су  робовласнички  поредак  и 
деспотску државу старе Месопотамије у веома идеализованом облику. Тако је, на пример, 
немачки  „историчар“  Тегер,  који  је  у  својим  брошурама  и  књигама  спроводио  јасно 
изражену фашистичку идеологију,  преувеличавао неке  позитивне стране староисточног 
деспотизма.  Тегер  је  у  том  деспотизму  видео  појаву  од  ванвременског  и  непролазног 
значаја.  Изврћући  историске  чињенице,  не  устручавајући  се  ни  од  тога  да  их  очито 
фалсификује, приказивао је он крваве и свирепе освајачке ратове, најстаријих сумерских 
царева као „праведне“ ратове. Државно уређење које је отприлике 1800 г. пре н. е. завео 
вавилонски  цар  Хамураби  Тегер  је  приказивао  као  поредак  користан  по  народ. 



Неограничену  власт  једног  деспота  Тегер  је  сматрао  за  најбољи  начин  управе.  Ови 
покушаји фашистичког „историчара“ да заувек идеализује робовласнички поредак старе 
Месопотамије  немају  никаквог  научног  значаја,  јер  се  заснивају  на  тенденциозном 
извртању историских чињеница.

Савремени  амерички  историчари,  потчињавајући  своје  историске  студије  јасно 
израженој  реакционарној  идеологији,  настоје  да  Америку  прикажу  као  наследницу 
великих цивилизација прошлости, па дакле и староисточног света. С друге стране, они 
подвлаче  политички  и  стратешки  значај  који  Блиски  Исток  има  за  империјалистичку 
експанзију  Америке.  У  вези  са  тим  они  са  особитом  оштрином  постављају  питање  о 
свестраном проучавању историје и културе старог Истока.

Руски научници дали су велик и драгоцен допринос научној асирологији. Први руски 
крупни испитивач  историје  старе  Месопотамије  био  је  М.  В.  Никољски,  чији  су  неки 
радови  сачували  свој  значај  све  до  данас.  Сјајно  схватајући  огроман  значај  који  има 
проучавање  материјалних  споменика  и  клинописних  натписа  нађених  на  територији 
Русије, М. В. Никољски је заједно са А. А. Ивановским још 1893 г. извршио у Јерменији 
велики рад на прикупљању и проучавању споменика ванске културе, углавном натписа. 
Резултати те експедиције, који су омогућили да се отпочне са издавањем корпуса ванских 
натписа  нађених  на  територији  старе  земље  Урарту,  објављени  су  у  „Градиву  за 
археологију  Кавказа“  (свеска  V).7 Друге  своје  радове  посветио  је  М.  В.  Никољски 
проучавању историје и културе Урарту,  први пут је  уневши у оквире светске историје. 
Осим тога,  М.  В.  Никољски  је  много  радио  на  проучавању и  описивању вавилонско-
асирских  старина  које  су  се  налазиле  по  руским  збиркама.  Особиту  вредност  међу 
радовима М. В. Никољског има његово сјајно издање текстова из Лихачовљеве збирке, под 
насловом „Документи о вођењу газдинства“.8 У томе великом делу М. В.  Никољски је 
одлично издао, превео и снабдео коментарима низ драгоцених докумената из колекције 
Лихачова,  који  бацају јасну светлост  на  социјалноекономско уређење  старог  Сумера и 
Акада.  Брижљиве  аутографске  транскрипције  и  преводи  натписа,  који  стоје  на  нивоу 
највиших достигнућа асирологије онога времена,  уводни чланак,  који претставља први 
покушај синтезе тога богатог материјала, — чине то дело класичним у пуном смислу те 
речи.

Међу  претставницима  наредног  поколења  руских  асиролога  треба  истаћи  И.  М. 
Волкова,  који  је  изишао  из  школе  академика  Б.  А.  Турајева,  као  и  професора  В.  К. 
Шилејка. И. М. Волков дао је добре преводе арамејских докумената јудејске колоније на 
острву  Елефантини  у  Египту  (V  век  пре  н.  е.)  и  чувених  закона  вавилонског  цара 
Хамурабија,  снабдевши  их  прилично  детаљним  коментарима.  Знатно  већи  допринос 
асирологији дао је професор В. К. Шилејко.  Настављајући рад М. В. Никољског,  В. К. 
Шилејко је издао текстове и преводе разних клинописних натписа који се чувају по руским 
збиркама. 1917 г. В. К, Шилејко је објавио велики рад — „Вотивни натписи сумерских 
владара“, у коме велику вредност претстављају издање и превод клинописних текстова из 
збирке Лихачова и исцрпан увод. В. К. Шилејко је издао и превео читав низ астролошких, 
астрономских,  књижевних  и  религиских  текстова,  први  упознавши  руске  читаоце  са 
еминентним делима вавилонске књижевности.

Совјетски  научници  дали  су  знатан  допринос  проучавању  историје  старе 
Месопотамије. Наоружани марксистичким дијалектичким методом, совјетски историчари 
много су учинили за утврђивање чињенице да је основни облик класне експлоатације у 
старој  Месопотамији  било  робовласништво.  Велики  значај  за  проучавање  проблема 
социјалних односа у старој Месопотамији имали су радови академика В. В. Струвеа, који 
је на основу проучавања извора утврдио чињеницу постојања робовласничких односа у 
старој Месопотамији у III миленију пре н. е. Особито детаљном проучавању подвргао је В. 
В. Струве документе о вођењу газдинства који спадају у доба III династије у Уру и који 

7 Изд. Московског археолошког друштва, Москва 1896.
8 „Источне старине“, т. III, св. 2, 5. Москва 1908, 1915.



карактеришу организацију и  експлоатацију  рада  непосредних  произвођача  по  крупним 
царским  газдинствима  у  Уру.  Академик  Н.  М.  Никољски  посветио  је  посебне  радове 
проучавању улоге општине и значаја рада чланова општине за економику старих држава 
Месопотамије, као и проучавању специфичних црта староисточног ропства. Поред тога, 
совјетски су научници наставили са издавањем и проучавањем клинописних текстова који 
се чувају по совјетским музејима. А. П. Рифтин издао је текстове и дао превод докумената 
из доба I вавилонске династије, који имају велики значај за проучавање економике и права 
у старовавилонско доба.  Велика пажња посвећена је  проучавању културе народа старе 
Месопотамије. Н. Ј.  Мар, В. В. Струве и А. П. Рифтин посветили су читав низ радова 
проучавању сумерског и акадског језика. В. В. Струве је превео и снабдео коментарима 
веома  интересантни  вавилонски  „дијалог  између  господара  и  роба“;  осим  тога,  он  је 
испитао митолошки лик богиње Иштар. Уметност, материјалну културу и религију, напосе 
аграрне култове народа Месопотамије, посебно је проучавала у низу радова Н. Д. Флитнер. 
То је онај драгоцени допринос који су историји и историји културе старе Месопотамије 
дали совјетски научници.

ХРОНОЛОГИЈА

Проучавање  хронологије  старе  Месопотамјие  претставља  велику  тешкоћу  због 
отсуства одређене ере, тј. таквог датума од којег су у та времена рачунате године. У то 
доба било је уобичајено да се године означују према важнијим догађајима и да се почев од 
њих за неко време броје године. Тако, на пример, на натписима нађеним у Ешнуни постоје 
оваква неодређена датовања: „године које су саграђени Бабар и Ка-Ибаум“, или „године 
које су покорени Амуру“.

Извесну помоћ код утврђивања хронологије пружају нам индиције у документима које 
омогућују  да  се  установи  синхронија,  тј.  истовременост  разних  догађаја  или  живота 
разних политичких делатника. Тако, на пример, документи нађени у Ешнуни и у Мари 
омогућују  да  се  утврди  чињеница  да  су  цар  Ешнуне  Ибалпел,  цар  земље  Мари  — 
Зимрилим, вавилонски цар Хамураби, цар Ларсе — Римсин, и асирски цар Шамшиадад I 
били савременици.

Дипломатски документи из ел-Амарнског архива омогућују да се утврди чињеница да 
је  египатски  фараон  Ехнатон  био  савременик  митанског  цара  Тушрате,  хетског  цара 
Шупилулиуме, вавилонског цара Бурнабуриаша и асирског цара Асурубахта. Исти значај 
има и уговор склопљен између египатског фараона Рамзеса II и хетског цара Хатушилиша 
III. Пошто знамо датуме владе Ехнатона и Рамзеса II, ми смо у могућности да утврдимо 
одговарајуће датуме у историји старе Месопотамије.

Прецизније податке за утврђивање хронологије можемо наћи на асирским натписима. 
Из  њих  дознајемо  да  је  асирски  цар  Тукулти-Нинурта  I  владао  на  600  година  пре 
Сенахериба и да је асирски цар Асурбанипал, покоривши Елам 650 г. пре н. е., нашао тамо 
статуу богиње Нане, коју је однео еламски цар Кудурнахунди пре 1635 година.

Али  нам  најпрецизније  податке  за  фиксирање  догађаја  пружају  такви  текстови  у 
којима се спомињу астрономске појаве, које се могу датовати са математичком тачношћу. 
Још су астрономи хеленистичког  доба,  употребивши вавилонске  астрономске текстове, 
утврдили да је вавилонски цар Набонасар почео да влада 747 г. пре н. е. Али особит значај 
има та околност што се у списку асирских чиновника (епонимâ), по чијим су именима 
називане године, спомиње сунчево помрачење које пада на дан 15 јуна 763 г. пре н. е. Та 
чињеница  омогућује  нам  да  тачно  датујемо  читав  тај  списак  чиновника-епонима  и  да 
констатујемо да је први чиновник, са чијим именом списак почиње, управљао 911 г. пре н. 
е.  Према  томе,  асирска  се  хронологија  почев  од  911  г.  пре  н.  е.  може  потпуно  тачно 
утврдити.

Да би се тачно утврдила потпуна хронологија свих земаља Међуречја, потребно је не 
само да се утврде поједини датуми и истовременост разних догађаја, него и да се одреди 



ред којим су владали сви цареви сваке поједине државе и по могућству тачан број година 
владе сваког од њих. Извесну помоћ при томе пружају нам царски натписи и званични 
документи, са датумима владе овог или оног цара, спискови царева и чиновника, као и 
подаци које можемо црпсти из античких писаца и из фрагмената Берососовог дела. Али 
ипак не треба заборављати да су многе од тих хронолошких конструкција, нарочито оне 
које се односе на најстарији период, и даље хипотетичне.



II. НАЈСТАРИЈЕ ДРЖАВЕ У МЕСОПОТАМИЈИ (СУМЕР И АКАД)

ПРИРОДНИ УСЛОВИ МЕСОПОТАМИЈЕ

Међу  земљама  Предње  Азије  најповољнија  за  широки  развитак  земљорадничке 
привреде била је земља што лежи између Тигра и Еуфрата. коју су стари Грци називали 
Месопотамијом (Међуречјем). Та се земља протеже од јерменских планина на северу до 
Персиског Залива на југу. На западу она се граничи са сириско-месопотамском степом, а 
на истоку — са планинским гудурама западног Ирана. Средњи и јужни део Месопотамије 
претстављају равницу створену наносним талозима (алувијем) Тигра и Еуфрата, који се 
периодично  разливају  и  тако  ђубре  и  наводњавају  земљу.  Тигар  извире  из  јерменских 
планина, јужно од језера Ван. Извори Еуфрата леже источно од Ерзерума, на висини од 
2000 метара над морем. Ток Тигра одликује се великом брзином. Упркос томе што је Тигар 
краћи од Еуфрата за неких 750 km, он носи двапут више воде од Еуфрата, који споро тече 
и чија дужина достиже 2600 km. Обале Еуфрата ниже су од обала Тигра.  Зато Еуфрат 
плави знатно већу територију и његово изливање траје знатно дуже од изливања Тигра, 
обухватајући време од средине марта до септембра. Корита обеју река померила су се у 
току задњих пет миленија. Стари градови Сумера и Акада, као што су, на пример, Сипар, 
Киш, Нипур, Шурупак, Урук и Ларса, лежали су на обалама Еуфрата, како то показују 
сачувани  натписи.  Сада  пак  развалине  тих  градова  леже  источно  од  данашњег  корита 
Еуфрата. Тигар је такође померио своје корито. Његов ток скренуо је на исток од ранијег 
корита.  Према томе,  обе  су реке  биле ближе једна другој  него  данас.  Самим тим је  и 
територија  плавне равнице била нешто мања.  Тигар и Еуфрат били су не  само главне 
наводњавајуће,  него  и  главне  саобраћајне  реке  у  земљи.  Обе  реке  везивале  су 
Месопотамију  са  суседним  земљама,  са  старом  Јерменијом  (Урарту),  Ираном,  Малом 
Азијом, Сиријом.

Периодични  изливи  Тигра  и  Еуфрата,  условљени  топљењем  снега  на  јерменским 
планинама, били су од огромног значаја за развитак земљорадничке привреде, засноване 
на  вештачком  наводњавању.  Сумер,  који  је  лежао  на  југу  Међуречја,  и  Акад,  који  је 
заузимао средњи део земље, донекле су се разликовали између себе у климатском погледу. 
У Сумеру је зима била релативно блага, ту је могла да расте, у дивљем облику, урмина 
палма.  По климатским условима Акад је  ближи Асирији,  где  зими пада  снег  и  дивља 
урмина палма не може расти.

Природна богатства Сумера и Акада нису велика. Масна и лепљива глина алувијалног 
тла била је сјајна сировина у рукама примитивног грнчара. Мешајући глину са асфалтом, 
становници старе Месопотамије правили су особито чврст материјал; он им је замењивао 
камен, који се ретко сусреће у јужном делу Међуречја. Само на мало места могли су се 
овде налазити кречњак, кератин и врсте камена лошег квалитета, које су се тешко могле 
употребити у грађевинарству. Исто је тако карактеристично за Месопотамију и отсуство 
метала,  што  је  стављало  месно  становништво  у  зависност  од  северних  и  источних 
металургиских подручја.

Оскудан  је  и  биљни  свет  Сумера  и  Акада.  Најстарије  становништво  тих  земаља 
аклиматизовало је житарице, јечам и пшеницу, које су европски путници на почетку XIX 
века  нашли ту како дивље расту.  Огроман значај  за  привредни живот земље имале су 
'урмина палма  и  трска,  које  су у  великој  количини расле  у  јужном делу Међуречја,  у 
дивљем  облику.  Очигледно,  међу  локалне  биљке  спадали  су  сезам,  који  је  служио  за 
прављење уља, као и тамариск, од којег је прављена слатка смола. Најстарији натписи и 
претставе  показују  да  су  становници  Месопотамије  знали  за  разне  врсте  дивљих  и 
домаћих  животиња.  По  источним  планинама  гајене  су  овце  и  козе,  а  по  мочварним 
шумарцима  југа  живеле  су  дивље  свиње,  које  су  биле  припитомљене  још  у  дубокој 
старини. Реке су биле богате рибом и сваковрсним птицама. Разне врсте живине биле су 
познате како у Сумеру тако и у Акаду.



Природни  услови  јужне  и  средње  Месопотамије  били  су  повољни  за  развитак 
сточарства и земљорадње, али су захтевали организацију привредног живота и примену 
знатног рада у току дуже времена.

АРХАЈСКО ДОБА

Најстарија насеља на територији средњег дела Месопотамије појавила су се у доба 
позног неолита. Племена која су у најдубљој старини настањивала Месопотамију живела 
су на острвима што су се уздизала изнад мочвара. Своја насеља градила су на вештачким 
земљаним насипима.  Исушујући околне баруштине,  она  су створила најстарији  систем 
вештачког  наводњавања.  Како  то  показују  наласци  у  Кишу,  она  су  се  служила 
микролитским оруђима. Могуће је да су та племена припадала најстаријем етничком слоју 
Предње  Азије,  оној  јафетској  групи  племена  којој  су  припадали  Субарејци  северне 
Месопотамије и Хурити северозападног Међуречја и северне Сирије.

Али су прави творци сумерско-акадске културе и државе били Сумерци,  који  су у 
Месопотамију дошли,  по  свој  прилици,  из  источних  планинских  области,  и  осим њих 
семитска племена Акада,  сродна са семитским племенима сириско-месопотамске степе. 
Ископавања последњих двадесет година на територији Месопотамије омогућују нам да 
реконструишемо најстарији, преисториски стадиј њиховог културног живота.

Уобичајено  је  да  се  архајски  споменици  нађени  на  територији  средње  и  јужне 
Месопотамије деле по местима најтипичнијих налаза, и то на три културна периода: на 
културе Ел-Обеида и Урука у Сумеру и културу Џемет-Насре (близу Киша) у Акаду. Ова 
три периода која су сменила један други обухватају готово читав IV милениј пре н. е. Они 
су претходили образовању најстаријих држава у јужном и средњем Међуречју.

Најстарије насеље које је откривено у јужној Месопотамији налазило се у близини Ел-
Обеида (близу Ура), на једном речном острву које се уздизало изнад мочварне алувијалне 
равнице. Становништво које је у њему живело, бавило се ловом и риболовом, али је већ 
почело прелазити на прогресивније врсте привреде: на сточарство и земљорадњу, који су 
захваљујући  природним  условима  морали  стећи  нарочиту  важност.  У  то  доба 
припитомљене  су  овце,  козе  и  свиње  и  аклиматизован  је  емер  —  најстарија  врста 
цереалија у Предњој Азији. Земљорадници су се још служили врло примитивним оруђима: 
мотикама од кератина и глиненим срповима са зупцима од кремена. Известан развитак 
постигли су керамика, ткачка радиност и обрада камена. Земљано посуђе, начињено од 
фине глине жућкасто-зелене боје, украшавано је бојеним шарама и претставама дивљих 
животиња, птица и људи. Од камена су израђиване разне врсте оруђа и оружја: секире са 
отвором за дршку, мотике, ножеви, врхови бодежа и стрела. У то доба појављује се и прво 
метално оруђе, на пример, пљоснате секире. Са развитком металургије праве се од бакра 
поред  оруђа  и  други  предмети,  на  пример,  огледала  и  игле.  Тако  је  извршен  највећи 
преокрет  у  области  технике,  прелаз  од  камена  на  метал,  у  овом  случају  на  бакар. 
Најстарије  стално  насељено становништво  Ел-Обеида  живело је  по  омањим колибама, 
чији су зидови грађени од плетене трске, облепљене глином. Али се у грађевинарству већ 
почиње употребљавати цигла. Тако су у колибама нађена огњишта саграђена од крупних 
цигала  пљоснато-испупченог  облика.  Ту  су  откривени  и  камени  клинови,  који  су 
служили :за дрвена врата.

У то време пада и формирање разних веровања. О вери у загробни живот и врло старој 
појави  сепулкралног  култа  сведоче  скелети  у  згрченом  положају,  нађени  у  јамама,  и 
накнадно  сахрањене  кости  у  специјалним  посудама.  У  гроб  су  заједно  с  покојником 
обично стављане посуде са храном, огрлице, шкољке, као и глинене статуете жена, које 
показују трагове тетовирања. Култура Ел-Обеида трајала је врло дуго. Њене корене треба 
тражити у старим локалним културама горње Месопотамије. Али се већ појављују и први 
елементи сумерске културе. Стога се становништво Месопотамије из доба Обеида може 
назвати протосумерским.



Следећи  период  сумерског  архајског  доба  носи  назив  период  Урука,  по  месту 
најважнијих ископавања. За то доба карактеристична је нова врста керамике. Могуће је да 
глинене  посуде,  са  високим  ушицама  и  дугим  кљуном,  репродукују  стари  метални 
прототип. Посуђе је израђено на витлу, али је по својој орнаментици далеко скромније од 
бојене керамике из доба Обеида. То је махом проста црвена и црна керамика, са оскудним 
урезаним  орнаментом.  Али  узет  у  целини,  период  Урука  окарактерисан  је  знатним 
прогресом, који се нарочито изражава у појави најстарије монументалне архитектуре. У 
том погледу карактеристични су остаци најстарије степенасте храмовне куле (зикурата), 
камени фундамент једног храма и једна монументална грађевина, подигнута од великих 
цигала, са стубовима и шареним мозаицима. Привредни живот и култура даље се развијају 
у овом периоду. Јавља се потреба за састављањем најстаријих докумената. У вези са тим 
настаје још примитивна сликовна (пиктографска) писменост, чији су трагови сачувани на 
цилиндричним  печатима  из  тога  времена.  На  натписима  наилази  се  укупно  на  1500 
сликовних знакова, из којих се поштепено развило старосумерско писмо.

Трећи период сумершко-акадске старине обично носи назив Џемдет-Насра (у близини 
Киша), по месту главних налаза. Ископавања, која су ту вршена почев од 1926 г., открила 
су мноштво споменика, који сведоче о извесном прогресу у свим гранама. културе. У то 
доба била је углавном завршена колонизација мочварних области јужног и средњег дела 
Месопотамије од стране племена источних и северних народа. Земљорадничка привреда 
била је даље развијена. Поред јечма становништво је гајило и пшеницу. Велики привредни 
значај добило је припитомљавање бика и магарца. Подела рада и пораст технике имали су 
за последицу знатан развитак занатâ. Сада се земљано посуђе израђује на витлу, оно има 
ушице, рељефне украсе и геометриске орнаменте. Разноликост шара и боја, као и зрелост 
облика,  указују  на  знатан  развитак  керамике.  И  металургија  се  даље  развија.  Бакарно 
посуђе све више потискује оруђе и оружје од камена и кости. Развитак пољопривреде и 
занатства доводи до појаве трговине,  чији су зачеци уосталом постојали још и раније. 
Најстарије трговачке комуникације све тешње повезују средњу Месопотамију са северним 
Међуречјем, са Еламом, западним Ираном и северном Сиријом, о чему сведоче наласци 
предмета типа Џемдет-Насра-културе у свим тим земљама. Појава трговине повлачи за 
собом  развитак  саобраћаја.  У  то  време  пада  појава  колâ  разних  врста,  као  и  ширење 
посебне  врсте  чамаца,  са  високим  кљуном  и  уздигнутом  крмом.  Пораст  материјалног 
богатства доводи до социјалног раслојавања; као посредна потврда за то могу да послуже 
развалине једног старог дворца, великог монументалног комплекса просторијâ, димензија 
92X48  m.  Погребни  обичаји  и  уметничке  претставе  сведоче  о  даљем  развитку 
земљорадничких култова, међу којима је видно место заузимао култ богиње-мајке.

Ископавања најстаријих насеља у Месопотамији дала су богат археолошки материјал, 
који је научницима омогућио да поставе низ битних питања о томе којим је племенима 
припадало  најстарије  становништво,  Међуречја  и  откуда  су  и  у  које  доба  дошла  у 
Месопотамију  најстарија  племена  Сумераца  и  Семита  Акада.  Постоје  најразноврсније 
хипотезе  за  објашњење  тих  проблема,  али  се  ниједна  од  њих  не  може  у  потпуности 
доказати, јер је у најстаријим археолошким слојевима нађено још исувише мало архајских 
натписа који би могли бацити светлост на то питање. Данас се са извесном поузданошћу 
може тврдити  само  то  да  су се  Семити  Акада  и  Сумерци јужне  Месопотамије  оштро 
разликовали једни од других, како по свом спољашњем изгледу, тако и по језику. Стари 
сумерски језик налазио се на нивоу развитка јафетских језика. Мењање облика речи није 
постизано помоћу наставака,  већ помоћу префикаса,  који  су додавани корену.  Стога  је 
сумерски  језик  аглутинативан  језик,  близак  туранским  језицима.  Акадски  језик,  који 
употребљава  наставке,  спада  већ  у  групу развијенијих  (флективних)  семитских  језика. 
Семити  Акада,  који  су  по  свом  спољашњем  изгледу  и  језику  сродни  са  семитским 
племенима  сириско-месопотамске  степе,  Сирије  и  Арабије,  дошли  су  у  Међуречје 
очигледно  са  запада.  Постоје  све  основе  за  претпоставку  да  су  Сумерци  дошли  у 
Месопотамију из планинских области. На то указује веома стари начин израде крупних 



цигала, које потсећају на камене блокове, грађење степенастих храмова (зикурата), који по 
свој прилици репродукују облик вештачке планине, најзад, веровање у богове који станују 
по планинама. Могуће је да су Сумерци, који су по типу своје материјалне културе блиски 
племенима Елама, дошли у Месопотамију са истока.

Може се претпостављати да је сумерско племе живело у доњој Месопотамији још у 
доба културе Урука, иако неки елементи сумерске културе воде своје порекло из старије 
епохе — Ел-Обеида.

ФОРМИРАЊЕ НАЈСТАРИЈЕГ РОБОВЛАСНИЧКОГ ДРУШТВА
(III МИЛЕНИЈ ПРЕ Н. Е.)

Знатан  развитак  пољопривреде,  појава  металургије  и  ширење  трампе  имали  су  за 
последицу пораст производних снага и потребу за повећањем радне снаге. Резултат тога 
било  је  распадање  старога  поретка  првобитне  заједнице  и  ницање,  на  његовим 
рушевинама,  најстаријих  робовласничких  држава.  Тај  процес  може  се  пратити 
захваљујући  великом  броју  докумената  и  споменика  материјалне  културе,  нађених  у 
рушевинама сумерских и акадских градова из III миленија пре н. е.

Првобитни облици привреде,  лов  и  риболов,  у  виду реликата  и  даље су задржали 
важност у економици земље. Али је водећу и прогресивну улогу играла пољопривреда, 
која  је  поникла,  захваљујући природним условима,  још у  најстарије  доба и била даље 
развијена  у  III  миленију  пре  н.  е.  У  неким  деловима  доње  Месопотамије  плодно 
алувијално тле било је већ у знатној  мери обрађено и дарежљиво је хранило бројно и 
трудољубиво становништво. На велику густину становништва указује та чињеница што се 
развалине крупних градова као што су, на пример, Ларса и Урук налазе на растојању од 
свега 24 km један од другог. Простране ливаде и степе које се шире западно од Еуфрата, 
пружале  су  становништву  могућност  да  се  бави  сточарством.  Краткороги  и  дугороги 
волови  извођени  су  на  пашу  и  осим  тога  храњени  житарицама.  Теглећа  стока 
употребљавана је код наводњавања тла, орања и вршидбе, као и за превоз терета. Гајена је 
и стока ради меса и млека, која је давала велику количину меснатих и млечних производа. 
Веома је широко била распрострањена ситна рогата стока, нарочито степске и меринос-
овце, као и козе разних врста. Дугороге антилопе понекад су чак упрезане и у плуг. За 
потребе  саобраћаја  употребљавани  су  волови  и  магарци.  Коњи  се  појављује  знатно 
доцније, свакако тек у II миленију пре н. е.

Развитку земљорадње особито су доприносили плодност тла, обиље воде и природног 
ђубрива, које су собом доносиле реке. Али је становништво морало уложити много труда 
да  мочварне  области  претвори  у  земљорадничка  културна  подручја.  Најпре  је  требало 
исушити  простране  баруштине,  а  затим  регулисати  разливе  река  и  створити  систем 
вештачког наводњавања који би омогућавао да се речна вода равномерно расподељује, за 
време надоласка воде, по целој земљи. Зато је задатак првих заједница образованих на 
територији јужног  дела  Месопотамије  био  у  томе да  изграде  читаву мрежу вештачког 
наводњавања.  Како  каже  Енгелс:  „Ту  земљорадња  почива  углавном  на  вештачком 
наводњавању, а то је наводњавање ствар општине, области или централне власти“.9

И поред тога што је у Месопотамији већ у дубокој старини била створена густа мрежа 
канала  за  наводњавање,  техника  израде  пољопривредних  алатки  и  даље  је  била  веома 
примитивна и слабо напредовала. Хиљадама година људи су се за обраду земље служили 
најпростијом  мотиком,  једном  нарочитом  врстом  дрљаче  за  ситњење  земље  и 
примитивним плугом, који је био исто толико примитиван као и плугови старо-кинеске 
конструкције,  који су по Марксовим речима,  „...рили земљу као свиња или кртица...“10 

Приликом жетве употребљаван је махом обичан срп, који је у најстарије време прављен 
најпре од глине, а затим од дрвета, и снабдеван оштрим зупцима од кремена. Вршило се 

9 К. Маркс и Фр. Енгелс, Дела, т. XXI, стр. 494 (на руском).
10 К. Маркс, Капитал, т. I, 1935, стр. 135 (на руском).



једноставно,  помоћу  стоке,  која  је  газила  класје  својим  копитама  на  гумну.  Жито  је 
отресано лопатама и чувано у обичним амбарима.

Ванредна  плодност  наводњеног  тла  није  захтевала  од  човека  нарочитих  напора  за 
обраду  земље  и  самим  тим  је  објективно  кочила  развитак  пољопривреде.  Привредни 
документи  указују  на  то  да  је  принос  јечма  био  ту  обично  36-тострук.  У  неким 
случајевима  он  је  достизао  максималну  цифру  од  104,5.  С  друге  стране,  низак  ниво 
примитивне  и  стагнативне  пољопривредне  технике  објашњава  се  у  знатној  мери 
специфичним  условима  робовског  рада.  Са  распадањем  старих  сеоских  општина 
повећавао се  број  робова  у земљи.  У исто време,  претварани су ратни заробљеници у 
робове. Стога се у пољопривреди почео употребљавати рад робова. Са развитком ропства 
постало је могуће да се постепено повећава број робова у привреди. Према томе, није се 
осећала потреба за старањем око развитка технике пољопривредних алатки. Уз то робови, 
услед  свог  положаја,  нису  били  заинтересовани  за  то  да  чувају  алатке.  Зато  су 
робовласници давали робовима махом најгрубља оруђа.

У Месопотамији су још од најстаријих времена биле познате разне врсте житарица, 
међу којима је прво место заузимао јечам. Поред јечма био је познат и пир, који је служио 
углавном  за  справљање  хлеба  и  пива.  Култура  пшенице  мање  је  била  раширена  у 
Месопотамији; њена цена била је двапут виша од цене пира и јечма. Најзад, гајена је и 
дура,11 која се на Истоку сачувала све до данас.

Још у  сумерско  доба постепено  се  развијају релативно интензивне  земљорадничке 
културе, повртарство и воћарство. На то указује то што у језику старих Сумераца постоје 
посебне речи за ознаку њиве, повртњака, ливаде и винограда, орача и баштована. Велика 
важност која је придавана воћарству нашла је свог одраза у митолошким и историским 
легендама.

Поред разних врста зелениша и воћки,  крупан привредни значај  имала је  у  старој 
Месопотамији и урмина палма, чија култура води порекло из дубоке старине. Постојали су 
посебни воћњаци урминих палми; неки њихови сојеви вештачки су оплемењивани. Да би 
се повећао принос палми, примењиван је специјалан начин вештачког опрашивања, на шта 
указују верске претставе, чији се строго утврђени тип сачувао све до асирског доба. Важан 
привредни  значај  урмине  палме  нашао  је  свог  одраза  у  књижевности,  у  ликовној 
уметности и религији. Урмина палма је одвајкад сматрана за свето дрво. Тако је „управљач 
Ларсе Гун-Гунум у другој години своје владе жртвовао богу сунца Шамашу две палме од 
бронзе“. У вези са култом урмине палме стоји и легенда о светом „дрвету живота“; сличне 
претставе дуго су се одржале на печатима из сумерско-акадског доба.

Поред  пољопривреде,  у  најстаријој  Месопотамији  развили  су  се  и  занати.  Али  је 
развитак занатства у знатној мери кочило отсуство најважнијих врста сировина. У јужном 
делу Месопотамије није било ни метала, ни довољне количине камена и дрвета. Зато се ту 
још у старини почела употребљавати глина и трска, као замена за те недостајуће врсте 
сировина. Глина је често употребљавана као замена за дрво, камен и метал. Од глине су 
прављени  бурад,  сандуци,  цеви,  пећи,  огњишта,  печати,  вретена,  светиљке,  мртвачки 
сандуци. У најстарија времена од глине је прављено посуђе — обично руком, а доцније се 
почело  израђивати  на  специјалном  витлу.  Најзад,  од  глине  је  израђиван  у  великим 
количинама  најважнији  грађевински  материјал  — цигла,  која  је  прављена  мешањем  с 
трском и сламом. Та је цигла понекад сушена на сунцу, а понекад печена у специјалним 
пећима.  На  почетак  III  миленија  пре  н.  е.  падају  најстарије  грађевине,  подигнуте  од 
нарочитих  крупних  цигала,  чија  једна  страна  образује  равну  површину,  док  је  друга 
испупчена.

Најважнија замена за дрво у старој Месопотамији била је трска, чије разне врсте расту 
у Међуречју у великим количинама. Трска је употребљавана за израду разних плетених 
ствари,  као  грађевински  материјал,  као  и  код  грађења  бродовља.  На  дрво  се  у 
Месопотамији ретко наилази, и оно је ванредно високо цењено. На високу цену дрвета 

11 Једна од врста зрнасте биљке сорго, познате у Азији и у Африци.



указује обичај да се издаје у најам кућа без дрвених делова. Закупац је обично довозио све 
дрвене делове куће, и кад би напустио кућу, односио их је заједно са својом имовином. 
Сумерци су од дрвета израђивали оружје (лукове и стреле), алатке (плугове), кола и лађе.

Широка распрострањеност сточарства допринела је развитку кожарске производње. 
Од коже су прављене запреге, обућа, шлемови, оклопи, тобоци, у доцније време — чак 
специјалан  материјал  за  писање,  који  потсећа  на  пергамену.  У текстилној  производњи 
употребљаван  је  лан  и  вуна.  Знатан  развитак  сточарства  допринео  је  широкој 
распрострањености вунених тканина.

Крупан преокрет у техници извршило је откриће металâ. Један од првих метала који 
су били познати народима јужног дела Месопотамије — био је бакар, на чији се назив 
наилази  како  у  сумерском,  тако  и  у  акадском  језику.  Специфична  бакарна  индустрија 
сачувала  се  готово  до  прве  половине  II  миленија  пре  н.  е.  Од  бакра  су  израђивани 
најразличитији  предмети,  нарочито  оружје,  алатке  (секире  и  српови),  посуђе.  Велика 
количина  разних  бакарних  израђевина  нађена  је  приликом  ископавања  Ура.  Бакарне 
статуете  и  рељефи,  израђени са  великом уметничком вештином,  сведоче о  релативном 
развитку металургије још средином III миленија пре н. е. На натписима из Ларсе помиње 
се 19 бакарних статуа, израђених по царским наређењима.

Нешто доцније појавила се  бронза,  која  је  прављена од легуре  бакра са  оловом,  а 
доцније са калајем. Последња археолошка открића указују на то да је у Месопотамији још 
средином III миленија пре н. е. било познато гвожђе, очевидно метеоритског порекла. Тако 
је у једној од гробница у Уру нађена мала секира, начињена од метеоритског гвожђа, а у 
развалинама Ешнуне откривена је бронзана дршка једног ханџара, у чијем су унутрашњем, 
шупљем делу сачувани микроскопски трагови гвожђа, очигледно остаци гвозденог сечива. 
Па  ипак  су  гвоздене  израђевине  из  овога  времена  откривене  у  врло  малој  количини. 
Очигледно да је гвожђе у Месопотамији било у то време мало раширено. Оно се морало 
увозити из далеких области Закавказја, можда из Мале Азије, где су се налазили стари 
центри металургиске, напосе гвожђарске, технике.

У најстаријим општинама јужног дела Месопотамије у III миленију пре н. е. готово 
сви  произведени  продукти  употребљавани  су  на  лицу  места.  На  натурални  карактер 
привреде указује обичај да се данак и порез плаћају у натури. Још у доба Урукагине (око 
2400 г. пре н. е.) чиновници су морали да узимају порез у овцама, јагњади и риби. „Тек у 
случају  отсуства  беле  овце,  пастири  вуном  богатих  оваца  доносили  су  новац“. 
Карактеристичан  је  обичај  вршења  процене  земљишта,  вуне,  уља,  робова  и  бакарних 
предмета  помоћу  жита.  Али  се  старо  натуралнопривредно  уређење  тих  примитивних 
општина  почело  постепено  мењати  после  појаве  вишкова  производа.  Када  су  се  ти 
вишкови  земљорадничких  или  занатских  производа  почели  појављивати  на  тржишту, 
настала је најстарија трговинска размена,  како у границама земље,  тако и са суседним 
земљама.  На  постојање  трговине  на  почетку  III  миленија  пре  н.  е.  указују  сачувани 
текстови уговора о продаји робова, кућа, њива, домаћих животиња и племенитих метала.

Потреба  за  добијањем  разних  врста  сировина  из  суседних  земаља  допринела  је 
развитку  прилично  значајне  спољне  трговине.  Тако  ми  знамо  да  су  Сумерци  увозили 
потребни бакар из Елама, Ирана и Асирије, а дрво — из планинских предела што леже 
северно и источно од Сумера.  Упркос прилично широких територијалних оквира,  та је 
трговина била још веома примитивна. То је била најстарија трампа, једна врста робе само 
је  размењивана  за  другу  врсту  робе.  Тек  постепено  јављају  се  најстарије  робне 
еквивалентне вредности, које је Маркс називао најстаријим врстама новца. У најдубљој 
старини,  код  земљорадничких  народа  Месопотамије  то  су  обично  били  стока  и  жито. 
Доцније пак, са ширењем метала, стичу значај новца комади метала. Али ти комади још не 
носе на себи никакав отисак који би гарантовао тачност тежине и чистоту лива. Зато је 
приликом сваке трговинске операције било потребно проверавати тежину датог комада 
бакра или сребра. Тај најстарији новац још задржава свој примитивни робни карактер.



Развитак трговине у старој Месопотамији имао је за последицу и развитак саобраћаја. 
Ту  је,  као  и  у  Египту,  очигледно  још  у  дубокој  старини  велики  значај  имао  водени 
саобраћај.  Велике  реке  Месопотамије,  природни  трговачки  путеви,  Тигар  и  Еуфрат,  и 
читава  мрежа  канала  ишли  су  на  руку  развитку  воденог  саобраћаја.  'Поред  воденог 
постојао је и сувоземни саобраћај. Још у дубокој старини била су позната кола на веома 
примитивним  точковима  у  облику  диска.  Примерци  тих  примитивних  кола  и  њихове 
претставе нађени су приликом ископавања града Ура.

Са  развитком  производних  снага  у  сумерском  и  акадском  друштву,  са  порастом 
продуктивности рада — појављује се вишак производа, а заједно са њим и експлоатација 
једног човека од стране другог — у облику ропства.

На један од најстаријих облика ропства наилазимо још у патријархалној породици, као 
што  су  на  то  указивали  Маркс  и  Енгелс  у  „Немачкој  идеологији“:  „Ропство,  које  у 
породици постоји у латентном облику, развија се тек постепено са порастом становништва 
и потребâ и са ширењем спољних односа у виду рата и трговине-трампе“.12

На постојање тих латентних облика ропства,  који најпре ничу у породици,  указује 
читав  низ  сумерских  и  акадских  докумената.  Најстарије  породично  право  које  је 
фиксирано у сумерском кодексу, дозвољавало је оцу да продаје у ропство своју децу. И то 
није било само мртво слово закона, већ потпуно реално право, које је стално коришћено у 
породичном животу. Родитељи су често продавали своју децу у ропство; притом су услови 
те продаје записивани у специјалне документе, који су се сачували све до нашег времена.

Нека врста маскирања те продаје био је обичај усиновљења туђег детета, што је често 
фиксирано  у  посебном  документу.  Онај  који  усиновљује  плаћао  би  оцу  усиновљеног 
извесну суму као награду за усиновљење. Према томе, то усиновљење је било скривени 
облик продаје детета.

Карактеристичну  црту  патријархалне  породице  у  старој  Месопотамији  претставља 
непуноправни  положај  жене,  који  је  појачан  обичајем  многоженства.  Кћери  су  често 
продаване  у  ропство,  о  чему  сведочи  термин  „цена  жене“,  на  који  се  наилази  у 
документима. Развитку ропства у великој  је мери допринело ропство за дуг.  У многим 
документима фиксирају се зајмови, нарочито у житу, које су сиромаси били принуђени да 
узимају од богаташа. Само се по себи разуме да сиромаси често нису имали средстава да 
правовремено врате зајам заједно са нараслим каматама. Заплевши се у дугове, сиромах је 
често постајао жртва зеленаша. Њему је претило неминовно ропство.

Али су најстарији и најважнији извор ропства били упорни ратови,  које  су стално 
између себе водили најпре родовско-племенски савези, а затим и поједине државе Сумера 
и Акада, као год и крупније државне творевине — са суседним народима. Ти су ратови у 
првом реду доводили до освајања великог броја заробљеника, који су махом претварани у 
робове. Та чињеница нашла је свог одраза у сумерском писму. Реч „роб“ писана је помоћу 
сложеног знака који је имао да означава појам „човек из планинске земље“. Очигледно, 
заробљеници  из  ратова  са  источним  планинским  племенима  претварани  су  махом  у 
робове.

Робове су у Сумеру звали „саг“, што значи „комад“, а у Акаду — „арду“, што значи 
„оборени“, или „решу“ — „глава“. То указује на то да у Месопотамији у III миленију пре 
н. е. већ постају довољно јасне форме робовласничке експлоатације и да се на слободне 
људе претворене у робље већ у пуној мери гледа као на робове изједначене са робом или 
стоком, јер се рачунају на комаде или главе. Судећи по сачуваним документима, робови су 
прилично често продавани. Цена роба кретала се од 14 до 20 шекела у сребру (112-160 
грама сребра).

Имовинско  раслојавање  које  је  вршено  у  сеоским  општинама  доводило  је  до 
постепеног распадања општинског поретка. Пораст производних снага, развитак трговине 
и ропства, најзад, пљачкашки ратови доприносили су издвајању из читаве масе чланова 
општине мање групе робовласничке аристократије. Напоредо са тим, најнеобезбеђенији 

12 К. Маркс и Фр. Енгелс, Немачка Идеологија, Партиздат, 1934, стр. 12 (на руском).



слојеви општине постепено су пропадали, претварали се у сиротињу и чак у робове. Овај 
процес.  раслојавања општина нашао је свог одраза и у језику.  Појављују се најстарији 
социјални термини који служе за ознаку како богаташа, тако и сиромаха. Аристократи који 
поседују робове и делом земљу називају се „великим људима“ (лугал), којима насупрот 
стоје „ситни људи“, тј. слободни малоимућни чланови сеоских општина.

Ово  најстарије  класно  друштво  ниче  на  развалинама  родовског  поретка.  Њему  је 
својствено примитивно, још неразвијено ропство. Робовласници експлоатишу рад робова, 
као  год  и  слободних  сиромаха.  Непомирљиве  класне  противречности  доводе  до 
формирања државе. Робовласници почињу осећати потребу за апаратом владавине, да би 
држали у покорности знатне масе сиромаха и робова.

„И она се појавила — робовласничка држава — апарат који је робовласницима давао у 
руке власт, могућност да управљају свим робовима“.13

Најстарије индиције о постојању робовласничких држава на територији Месопотамије 
падају на почетак III миленија пре н. е. Судећи по документима из тога доба, то су биле 
врло  ситне  државе,  тачније  речено,  примитивне  државне  творевине,  на  чијем  су  челу 
стајали краљеви. У кнежевинама које су изгубиле своју независност владали су највиши 
претставници робовласничке аристократије,  који су носили старинску полусвештеничку 
титулу патеси (енси).

Економску  основицу  тих  најстаријих  робовласничких  држава  чинио  је  земљишни 
фонд земље, централизован у рукама државе. Општинска земљишта, која су обрађивали 
слободни сељаци, сматрана су својином државе, и њихово становништво било је дужно да 
сноси у корист државе разне обавезе,  махом прилично тешке.  Али поред тога краљ је 
непосредно располагао и посебним,  прилично крупним,  земљишним поседима.  Процес 
класног раслојавања нашао је свог одраза и у облицима земљишног поседа. Државна власт 
често је прибегавала присвајањима општинских земљишта; један њихов део и раније је 
претваран  у  својину  најбогатијих  претставника  општине.  Тако  је  мало  помало,  поред 
крупног  централизованог  краљевског  земљопоседа и  општинског  коришћења земље од 
стране сељака, настала и приватна земљишна својина. Обеземљени сиромаси, који су се 
постепено  претварали  у  робове,  као  год  и  ратни  заробљеници  бачени  у  робље  — 
обрађивали  су  земљу  која  је  припадала  краљу,  храмовима.  и  робовласницима-
аристократама.

Основни  облик  привреде  у  то  доба  била  је  земљорадња,  заснована  на  вештачком 
наводњавању.  Зато  је  једна  од  најважнијих  функција  најстарије  робовласничке  државе 
била  функција  организације  и  одржавања  иригационе  мреже.  Владари  и  цареви 
најстаријих,  као год  и доцнијих држава Сумера и Акада,  свуда на  својим натписима с 
гордошћу  говоре  о  своме  старању  око  ширења  и  одржавања  мреже  вештачког 
наводњавања. Те заслуге они набрајају напоредо са војним победама, признајући самим 
тим онај огромни значај који је иригација имала за живот земље. Тако Римсин, краљ Ларсе 
(XVIII век пре н. е.) саопштава на једном натпису да је ископао канал „који је снабдео 
питком водом бројно становништво... који је дао обиље жита... све до обале морске“. Он га 
је ископао и претворио своју област у земљораднички крај.

У документима из времена сумерских и акадских држава спомињу се најразноврснији 
радови  око  наводњавања,  као  што  су,  на  пример,  регулисање  разлива  река  и  канала, 
исправљање  штете  настале  услед  поплава,  учвршћивање  обала,  пуњење  водојажа, 
регулисање наводњавања поља и  разни земљани радови у вези са  иригацијом.  Остаци 
старих канала из сумерског доба сачували су се све до данас у неким крајевима јужне 
Месопотамије, на пример у области старе Уме (данашња Џоха). Судећи по натписима, ти 
су  канали  били  толико  велики  да  су  њима  могле  да  плове  прилично  велике  лађе, 
натоварене житом. Све те крупне радове организовала је државна власт.

Организација крупних иригационих радова, развитак најстарије трампе са суседним 
земљама и стални ратови захтевали су централизацију административне власти. На прве 

13 В. И. Лењин, Дела, т. XXIV, стр. 389 (на руском).



тенденције ка централизацији административне власти у старом Сумеру указују функције 
врховног  чиновника,  који  је  носио  титулу „нубанда“.  Тај  чиновник,  на  чију се  титулу 
наилази  на  натписима  пореклом  из  Лагаша  и  који  падају  у  XXIV  век  пре  н.  е., 
концентрисао  је  у  својим  рукама  управу  над  читавим  привредним  животом  земље. 
Дужности и овлашћења нубанде били су веома широки.  Судећи по натписима из овог 
времена,  тј.  из  XXIV  века  пре  н.  е.,  нубанда  је  водио  надзор  над  земљорадничким 
пословима, нарочито над оним који су стајали у вези са системом вештачког наводњавања. 
Даље, у компетенцију нубанде спадала је подела земљишта, издавање пољопривредних 
алатки и њихова оправка, управа над складиштима намирница и над царском благајном. 
Најзад, нубанда је стајао на челу државног архива и цивилне службе, која се старала о 
закључењу уговора.  У то доба формирају се најстарија надлештва,  у чији састав улазе 
разни чиновници. Тако у састав привредног ресора улазе дамкари, специјални агенти који 
су  водили  надзор  над  трговачким  операцијама;  међу  њима  истиче  се  „велики  дамкар 
патеси“,  очигледно,  њихов  старешина.  Над  појединим  амбарима  или  складиштима 
намирница водили су надзор посебни чиновници, који су носили назив „дугур“. У састав 
финансиско-пореског  ресора спадали су убирачи дажбина,  који  су се  звали „машким“. 
Најзад, већ се појављују дужности војних команданата (гал-уку), што указује на развитак 
војне вештине.

Још у IV миленију пре н. е. ничу на територији Сумера и Акада најстарији градови, 
који претстављају привредне, политичке и културне центре појединих ситних држава. У 
најјужнијем делу земље налазио се град Ериду, који је лежао на обали Персиског Залива.

Велики политички значај имао је град Ур, који је, судећи по резултатима недавних 
америчких  ископавања,  био  центар  једне  јаке  државе.  Верски  и  самим  тим  културни 
центар  читавог  Сумера  био  је  град  Нипур,  са  својим  општесумерским  светилиштем, 
храмом бога Енлила. Међу другим градовима Сумера крупан политички значај имали су 
Лагаш (Ширпурла), који је водио сталну борбу са суседном Умом, и град Урук, у коме је, 
по предањима, некада владао старосумерски херој Гилгамеш.

Историја неких од тих најстаријих држава позната нам је, у већој или мањој мери, 
захваљујући томе што је у развалинама једних градова (Ур) нађено мноштво споменика 
материјалне културе и уметности, а у развалинама других (Лагаш) — мноштво докумената 
(од којих се један део чува у Московском музеју ликовних уметности „Пушкин“).

Разноврсни луксузни предмети, нађени у рушевинама Ура, указују на знатан пораст 
технике, углавном металургије, на почетку III миленија пре н. е. У то доба људи су већ 
умели да израђују бронзу,  мешајући бакар са калајем,  научили су се да употребљавају 
метеоритско гвожђе и постигли су видне резултате у јувелирској вештини. Ур се постепено 
претвара у велики трговачки град, који води богату трговину са читавим низом суседних 
земаља,  Тако  у  Ур  стижу накит  од  јасписа,  печати,  камен  за  израду  посуђа,  памук  и 
мајмуни из долине Инда, калај, лазурит и опсидијан из Ирана и Јерменије, кедар из Сирије 
итд.  На челу државе стајали су владари који су градили храмове и  дворове и  који  су 
сахрањивани  у  гробнице  заједно  са  својим  ризницама  и  драгоценостима.  Раскошно, 
скупоцено оружје, сребрна посуда и музички инструменти, богато инкрустирани, указују 
на концентрисање богатства у рукама аристократије и самим тим на класно раслојавање.

Сасвим је природно да Ур није био једина богата и моћна држава доње Месопотамије. 
Поред њега постојале  су и друге  државе,  које  су између себе водиле упорну борбу за 
превласт и доминацију у јужној, а делом и средњој Месопотамији. Међу тим државама 
истиче се Лагаш, чија нам је историја релативно добро позната.

Средином III миленија пре н. е.  (2540-2370 г. пре н. е.) на челу Лагаша стајали су 
моћни владари, који су умели да под својом влашћу уједине низ суседних области. Борба 
Лагаша са суседним градовима имала је за циљ максимално уједињене области око једног 
центра. Темељи економске и политичке моћи Лагаша положени су за владе Ур-нанше, који 
се може сматрати оснивачем прве историске династије Лагаша. Спољашњи израз процвата 
Лагаша  била  је  широка  грађевинска  делатност  коју  је  започео  Ур-нанше.  На  једном 



рељефу који нам се сачувао из тога времена претстављен је сам цар, који својим учешћем 
као да освештава радове на свечаном полагању темеља за храм. Цар сам носи на глави 
корпу са циглама. У свечаној церемонији за њим иду његова деца, чиновници и слуге. На 
својим  натписима  Ур-нанше  описује  грађење  храма,  прављење  канала  и  дарове 
светилиштима.

Лагаш је достигао највишу моћ за владе цара Еанатума, који је водио упорне ратове са 
суседним градовима и који је потчинио својој власти простране територије. Еанатум не 
само  да  је  ослободио  Лагаш владавине  Киша,  него  је  чак  и  присајединио  Лагашу ту 
акадску државу. Затим он покорава Ур, учинивши тиме крај независној владавини царева I 
династије  Ура.  Најзад,  он потчињава Лагашу и Урук,  Ларсу и  Ериду,  покоривши тиме 
читав јужни део Месопотамије.

Особито упорну борбу водио је Еанатум са суседним градом Умом. Уш, владар Уме, 
напао је на Лагаш, ослањајући се на подршку царева Описа и Киша. Али се рат завршио 
несрећно по Уму. Еанатум је потукао трупе Уша и његових савезника и упао на територију 
Уме. Своју победу над Умом он је овековечио на једном споменику, који се у фрагментима 
сачувао све до данас и који је добио назив „Стела јастребâ“.

Древни уметник приказао је на том победном споменику бојиште, посејано лешевима 
убијених непријатеља, над којим круже јастреби. Даље су приказане сцене сахрањивања 
убијених, приношења жртве и клања заробљеника, најзад, сам победник — Еанатум, који 
се вози на колима, на челу одреда тешконаоружаних војника. Натпис уа споменику описује 
победу лагашке војске и указује на реалне резултате тог рата. Становници Уме, потучени 
до ногу,  положили су заклетву да неће упадати на територију Лагаша и да ће плаћати 
боговима Лагаша данак у житу. Други натписи из тога времена потврђују знатан замах 
освајачке политике Еанатума, који је однео победу над царевима акадских градова Киша и 
Описа,  као  и  над  еламским  кнежевима.  С  гордошћу  прича  Еанатум  о  томе  како  је 
„...покорио Елам, планине које изазивају дивљење, како је засуо (гробне хумке)... потукао 
Елам до ногу; Елам је био отеран у своју земљу“.

Према томе, у то доба сумерски утицај продире у области средње Месопотамије и чак 
у неприступачни планински Елам.

ЕНТЕМЕНА

Војну политику Еанатума наставио је Ентемена, који је умео да учврсти власт Лагаша 
над  Умом,  Уром,  Ериду  и  Нипуром,  а  такође  и  да  одбије  најезду  Еламита.  Међу 
историским документима из овог времена особит интерес претставља натпис Ентемене, 
врло стари дипломатски документ, у коме се сликовито описују претходни дипломатски 
узајамни  односи  и  ратови  између  Лагаша  и  Уме.  Документ  фиксира  услове  мира  и 
територијалне границе, установљене после Ентеменине победе над Умом. Ентемена прети 
побеђенима да ће у случају да наруше уговор прибећи свирепим казнама.

ДЕЛАТНОСТ УРУКАГИНЕ

Дуги  ратови  које  су  водили  моћни  владари  Лагаша  довели  су  до  даљег  развитка 
примитивне  робовласничке  привреде.  У  привредним  документима  из  овог  времена 
помињу  се  дрвени  плугови,  који  коначно  потискују  првобитну  мотику.  Знатно  се 
усавршавају занати. У многобројним радионицама радиле су најразноврсније занатлије. 
Металургија стиче широку распрострањеност. У документима из овог времена набрајају 
се комади бакра у листовима и метални предмети. Вишак пољопривредних и занатских 
продуката продаје се на тржиштима у земљи и чак извози у суседне земље, у замену за 
потребне и драгоцене врсте робе, на пример, за сребро, које се увози из Елама. Појачан је 
прилив у земљу заробљеника, који су претварани у робове. Документи о продаји робова 
сведоче о порасту робовласничке експлоатације.



Али  је  развитак  привредног  живота  доводио  до  богаћења  само  владајуће  класе 
робовласничке  аристократије,  у  чији  су  састав  улазили  утицајни  чиновници  и  богати 
свештеници; они су поседовали огромна богатства,  концентрисана у храмовима.  Радно 
становништво,  сиротиња  и  робови  били  су  жртве  све  жешће  експлоатације  од  стране 
богаташа.  Тако  је  јачало  класно  раслојавање,  које  је  довело  до  заоштравања  класних 
противречности  и  до  оштрих  експлозија  класне  борбе,  на  шта  указују  документи  из 
времена Урукагине (око 2400 г. пре н. е.). Последњи претставници династије Ур-нанше све 
више и више губе свој утицај, уступајући га првосвештеницима, који су ванредно ојачали. 
Последњи  цар  из  те  династије,  Лугаланда,  био  је  принуђен  да  своје  место  уступи 
Урукагини,  који  присваја  врховну  државну  власт  после  једног  насилног  преврата, 
очевидно  ослањајући  се  на  подршку  широких  народних  маса,  нарочито,  слободних 
чианова  сеоских  општина.  На  својим натписима  Урукагина  не  говори  о  свом царском 
пореклу.  Напротив,  он  говори  о  томе  да  је  бог  „Нингирсу,  војник  Енлила,  даровао 
Урукагини царство над Лагашем и дао  му власт  над  десет  сара  људи“ (10 сара  — 36 
хиљада).

Дошавши  на  власт,  по  свој  прилици  захваљујући  народном  покрету,  Урукагина 
спроводи читав низ реформи, које имају за циљ да унеколико побољшају положај средњих 
слободних  слојева  становништва.  Да  би  оштрије  подвукао  социјални  карактер  својих 
реформи,  Урукагина  на  својим  натписима  противставља  свирепим  реформама 
експлоатације сиротиње, које су владале у Лагашу пре његовог доласка на власт, оно стање 
које је настало после његових реформи. Судећи по Урукагиним натписима, пре његовог 
освајања власти у Лагашу је неограничено владао горњи слој робовласничке аристократије 
са управљачем — патеси — на челу. Свуда — на лађама, при стадима и по рибарским 
ловиштима — налазили су се надзорници.  Управљач је  убирао високе дажбине на све 
приходе становништва и стављао своју тешку руку чак  и на поседе храмова.  Са своје 
стране,  свештеници  су  такође  израбљивали  становништво,  захтевајући  за  себе  високу 
плату за вршење верских обреда. У земљи је владала самовоља. Богаташи и чиновници 
могли су да некажњено пљачкају и тлаче сиротињу.  Урукагина ставља себи у посебну 
заслугу то што је прекинуо са тим злоупотребама и поново вратио стари „поредак“ и стару 
„правду“.  Он  је  уклонио  надзорнике  и  жбирове,  пустивши  људе  да  се  слободно  баве 
својим послом. Вратио је права и привилегије храмова. Али је у исто време смањио плату 
коју су свештеници раније узимали од становништва за вршење верских обреда. Забранио 
је војним старешинама да злостављају војнике, насилно им одузимајући под видом продаје 
њихову имовину, и наредио им да за купљеног магарца или кућу плате праведну цену, или, 
како сликовито стоји на натпису,  „добрим сребром“. Урукагина је издао законе који су 
имали за циљ да „ослободе грађане Лагаша од опасности обмане, крађе жита и ризница, од 
убиства и провале. Он је завео казну, како силни не би вређао сироче и удовицу“. Према 
томе, социјалне реформе Урукагине заодевене су у облик закона, који су имали за задатак 
да штите интересе средњих слободних слојева становништва; ти су слојеви добили тим 
реформама читав низ права.

Урукагина је владао шест година и за то кратко време његов град је достигао велики 
процват.  Са гордошћу јавља реформатор о храмовима и дворовима које  је подигао и о 
каналима  које  је  направио.  Али  Урукагина  није  успео  да  учврсти  своје  дело. 
Робовласничка  аристократија  суседних  градова  са  узнемиреношћу  је  пратила  јачање 
чланова сеоских општина и средњих слободних слојева Лагаша. С друге стране, реформе 
које  је  Урукагина  спровео  у  интересу  очувања  класног  робовласничког  друштва  нису 
могле донети пресудних резултата. Оне нису могле да учине државу стабилнијом, јер су 
задржале класну неједнакост и класну експлоатацију, само у незнатној мери изменивши 
положај  средњих  слојева  становништва  и  само  унеколико  и  привремено  учврстивши 
њихов положај.

ОБРАЗОВАЊЕ СУМЕРСКОГ ЦАРСТВА ПОД ЛУГАЛ-ЗАГИЗИЈЕМ



(2373-2349 Г. ПРЕ Н. Е.)

У седмој години Урукагинине владе Лугал-загизи, владар Уме, упао је на челу својих 
трупа  у  Лагаш,  свирепо  опустошио  град,  спалио  његове  храмове  и  дворце,  опљачкао 
њихова  богатства  и,  по  свој  прилици,  збацио с  престола  цара-реформатора.  На једном 
сачуваном натпису подробно се описује свирепо опустошење Лагаша. Писац, који се са 
симпатијама односи према Урукагини, настоји да оправда реформатора:

„Људи Уме, опустошивши Лагаш, починили су грех према богу Нин-гирси. Моћ која 
им је дата биће им одузета. Није починио грех Урукагина, цар Лагаша. Али нека на Лугал-
загизија, патесија Уме, стави бреме тога греха његова богиња Нисаба“.

Лугал-загизи се није ограничио на пораз и освајање Лагаша. Овај моћни владар Уме 
поставио је себи шири задатак — да под својом влашћу уједини читав Сумер и читав 
Акад. Потреба за централизацијом мреже вештачког наводњавања, за одбраном земље од 
иностраних  освајача  планинских  и  номадских  племена,  која  су  стално  упадала  у 
Месопотамију, категорички је захтевала уједињење читавог Сумера у јединствену крупну 
државу типа староисточне деспотије. И тај задатак први је извршио Лугал-загизи. Као што 
се види са његовог натписа, он је покорио Урук, Ур, Ларсу и Адаб. Под његовом влашћу 
налазио се  и  верски центар свег  Сумера — стари град  Нипур.  Називајући себе  царем 
Урука  и  царем  Ура,  он  је  самим  тим  прогласио  за  престонице  уједињеног  Сумерског 
царства  та  два  најстарија  сумерска  града,  носиоца  чисто  сумерских  политичких  и 
културних традиција. Тежећи за тим да учврсти своју власт над читавим Сумером, он се 
ослањао на свештенство сумерских градова, позивајући за своје заштитнике њихове главне 
богове. Шта више, на своме великом натпису Лугал-загизи први пут у историји Међуречја 
јасно формулише своју освајачку политику. Тако он истиче да је врховни бог Енлил, „цар 
земаља, предао Лугал-загизију царство над земљом... да је његовој власти потчинио земље, 
те тако, када их је он освајао од истока до запада; он му је прокрчио пут од Доњег мора 
преко Тигра и Еуфрата до Горњег мора“. Ова широка ујединитељска и освајачка политика 
Лугал-загизија  допринела  је  процвату крупних  сумерских  градова.  С гордошћу говори 
Лугал-загизи о томе да је „он дао Уруку да заблиста у радости, уздигавши главу Ура као 
главу бика до самог  неба,  наградио Ларсу,  омиљени град Бабара,  водом радости.  Уму, 
омиљени град бога...  уздигао до високе моћи“. Али тај процват Сумера није био дугог 
века.  Он је  трајао само за време двадесетпетогодишње владе Лугал-загизија.  Ускоро је 
настало јако Акадско царство, које је постало реална опасност по самостални опстанак 
независног и уједињеног Сумерског царства.  Борба између тих двеју држава морала се 
распламсати, пре или после. Из те борбе изишао је као победник семитски Акад, који је 
потчинио својој  власти сумерски југ  и створио јединствено и  моћно Сумерско-акадско 
царство,  које  је  с новом снагом и новим замахом обновило освајачку и ујединитељску 
политику ранијих сумерских царева

УЗДИЗАЊЕ АКАДА. САРГОН I
(2369-2314 Г. ПРЕ Н. Е.)

Између семитских племена која су од времена дубоке старине настањивала средњу 
Месопотамију,  такозвани Акад,  и  сумерских племена с  југа  вођена је  вековима дуга  и 
упорна борба за превласт и владавину над читавом земљом. На то указују документи који 
падају још на почетак III миленија пре н. е. Тако ми знамо да сумерски цар побеђује Енби-
Иштар,  цара Киша и цара Описа.  Сумерци су опустошили оба семитска града;  статуе, 
племенити  метали  и  камење  били  су  одвучени  и  посвећени  Енлилу,  богу  Нипура.  На 
другом  натпису  говори  се  о  томе  да  је  „владар  Сумера  и  цар  земље“  Еншаг-Кушана 
посветио у Нипуру „плен рђавог Киша“. Семитски град Киш, један од најстаријих центара 
семитске владавине у Месопотамији, достигао је висок процват и неко време чак владао 
над градовима Сумера, напосе над Лагашом. Тако Месилим, цар Киша, помиње Лагаш као 



њему потчињену  територију  и  чак  се  појављује  као  посредник  између Лагаша  и  Уме 
приликом  закључења  уговора  између  тих  сумерских  градова,  утврђујући  између  њих 
границу „по указању богиње правде и истине“. Али за владе Утуга Киш привремено губи 
своју хегемонију и чак се потчињава једном од сумерских градова. Та стална борба између 
сумерског југа и семитског севера доводи најзад до победе семитског севера.  Саргон I, 
оснивач семитске државе Акада, потчињава себи Сумер и уједињује под својом влашћу 
знатан део Месопотамије.

Саргон I био је очигледно крупан политичар; успомена на њега дуго се сачувала и 
нашла свог одраза у циклусу песничких легенди. У једној таквој легенди прича се да је 
Саргон био нахотче. Његова мати била је сиромашна жена и није имала средстава да га 
васпита.  Зато је она ставила дете у котарицу од трске и сакрила је  на обали Еуфрата. 
Водоноша  Аки  нашао  је  одојче,  васпитао  га  и  учинио  баштованом.  Богиња  Иштар 
заволела је Саргона и учинила га царем Акада, Према томе, судећи по тој легенди, Саргон 
је насилно освојио државну власт, основао нову династију, и зато, немајући могућности да 
законитим  путем  заснује  своја  права  на  царски  престо,  прогласио  себе  штићеником 
врховне богиње Иштар. На исту ту тежњу да озакони своју власт указује и име које је 
узурпатор  узео  — Саргон  (Шару-кин),  које  значи  „прави  цар“.  Влада  Саргона  била  је 
време не само формирања него и унутрашњег и спољњег јачања Акадског царства. Под 
Саргоном  знатно  је  проширена  и  усавршена  иригациона  мрежа,  спроведени  су  нови 
канали.  Уједињење  Сумера  и  Акада  омогућило  је  да  се  у  општедржавним  размерама 
регулише  читав  речни  и  иригациони  систем.  У  циљу учвршћења  трговине  заведен  је 
јединствен систем мера и тежина, заснован једним делом на декадном систему, који се 
појавио код Семита. У вези са развитком војне политике Саргон је организовао стајаћу 
војску, која се састојала од 5.400 војника који се „свакодневно пред њим хране“. Та стајаћа 
војска била је језгро оних великих војсака које су Саргону стајале на расположењу и које 
су му омогућиле да оствари низ крупних освајања.

Први Саргонов задатак био је да учврсти своју власт у Акаду. У ту сврху он покорава 
врло  моћни  град  Акада  —  Киш,  али  му  оставља  независност.  Очигледно  у  циљу 
учвршћења свога  ауторитета  као  господара  читавог  Акада,  назива  Саргон  себе  „царем 
Киша“ и „царем Акада“. Трајно се учврстивши у Акаду, Саргон окреће сву своју пажњу на 
југ, са циљем да коначно покори читав Сумер. Кренувши са својом војском на југ, Саргон 
је потукао трупе Лугал-загизија и 50 патеси који су га подржавали. Самог Лугал-загизија 
довео је као заробљеника у Нипур и можда принео на жртву богу Енлилу. Освојивши и 
опустошивши најважније градове Сумера — Урук, Ур, Лагаш и Уму, — Саргон постаје 
господар читавог Сумера, стиже до „мора“ (Персиски Залив) и у знак победе „купа оружје 
у  мору“.  Покоривши Сумер,  Саргон  узима  титулу  „цар  земље  коме  Енлил  није  давао 
непријатеља“.

Да би учврстио свој  положај  у  Сумеру,  Саргон је  био принуђен да обезбеди своје 
југоисточне границе и да у ту сврху предузме поход у Елам. Он је упао у Елам с југа, однео 
победе над еламским трупама, освојио низ еламских градова, вратио се на обалу мора и 
затим „пресекао море у источном његовом делу“. Тако је Саргон трајно учврстио своју 
власт над обалама Персиског Залива, што му је омогућило да влада поморским трговачким 
путевима који су ишли из Месопотамије на југ, у Индију и Арабију. Затим Саргон окреће 
своје оружје против северних земаља, осваја североисточни део Месопотамије, области 
које су лежале на горњем току Тигра и које су се у то време називале земљом Субарту, 
покоривши и ујединивши тиме читаву Месопотамију.

Али се Саргон није ограничио на освајања у границама Међуречја. Тежећи за тим да 
се пробије ка обалама Средоземног Мора и да узме у своје руке богате градове сириског 
приморја, Саргон предузима смеле походе на запад, који се тада звао Амуру. Као резултат 
тих похода,  „Енлил му је дао Горњу Земљу,  Маер (или Мари),  Јармути и Иблу, све до 
Кедрових шума и Сребрних планина“. Земља Мари налазила се западно од средњег тока 
Еуфрата,  Јармути  —  у  северној  Палестини.  „Кедровом  шумом“  звале  су  се  планине 



Ливана, а „Сребрним планинама“, по свој прилици, планине Таура у близини Киликиских 
врата. Према томе, Саргонови походи на запад имали су за циљ продирање у Палестину и 
Сирију,  све  до  граница  Мале  Азије,  са  циљем да  се  освоје  њена  природна  богатства, 
углавном кедрова грађа и сребрне руде. Други натписи речито говоре о Саргоновој тежњи 
да  учврсти своју власт  над  сириским приморјем.  Тако се  у  њима говори да  је  Саргон 
„прошао море запада, био три године на западу, покорио и ујединио земљу, поставивши на 
западу своје статуе, и превео преко мора и копна заробљенике“. Најзад, постоје све основе 
за  претпоставку  да  је  Саргон  чинио  покушаје  да,  ослањајући  се  на  снагу  свога 
победничког оружја, пробије себи пут чак у далеку Малу Азију. Тако се у једном доцнијем 
тексту прича легенда о томе да су Саргону дошли посланици асирске трговачке колоније 
Ганиш, која је лежала у Малои Азији, са молбом да им пружи помоћ у њиховој борби 
против цара града Бурушханда. После брижљивог разматрања тог питања у војном савету, 
у коме су одмерене тешкоће далеког пута и шансе за победу, Саргон је отправио своју 
војску у  далеку Малу Азију,  пружио  подршку Ганишу и  извршио  велика  освајања  на 
северозападу. Према томе, Саргон је основао јаку војну државу, која је претендовала на 
потпуну хегемонију у читавој Предњој Азији. Своје претензије на вођење широке војно-
трговачке политике Саргон јасно изражава у својој титули „цар четири стране света“.

Али је та освајачка политика имала и својих негативних страна.  Освојене земље и 
покорени народи нису се стопили са Акадом у јединствен, државни организам и грцали су 
под јармом који им је наметнуо освајач.  С друге стране,  стални ратови,  које  је Саргон 
водио у току своје владавине од 55 година, истрошили су живе снаге акадског народа. 
Пред крај Саргонове владе у читавој његовој пространој држави отпочели су устанци, које 
је централна власт с тешком муком угушивала.

РИМУШ (2313-2305 Г. ПРЕ Н. Е.)

Зато  је  главни  задатак  Римуша,  наследника  и  сина  Саргоновог,  био  угушивање 
устанака, који су се са особитом снагом разбуктали у Сумеру и Еламу, где су још биле 
свеже успомене на некадашњу слободу и независност. Предузевши низ похода у побуњене 
земље,  Римуш је потукао трупе побуњеника,  угушио устанке по сумерским градовима, 
упао  у  Елам  и  уништио  еламску  војску  између  Сузе  и  Авана.  Стигавши  до  обала 
Персиског Залива. Римуш је поново потчинио Акаду области Сумера и Елама, кроз које су 
пролазили  најважнији  трговачки  путеви  који  су  водили  на  југ  и  исток.  Узевши  себи 
величанствену титулу „победника  Барахси  и  Елама“  и  „цара  Киша,  господара  Елама“, 
Римуш с гордошћу говори о томе да је  владао свим земљама од Персиског Залива до 
Средоземног Мора, као год и суседним планинским областима. У току своје владе Римуш 
је, настављајући Саргонову делатност, ударио темеље даљем процвату Акадског царства. 
Па ипак њему није пошло за руком да у потпуности умири читаву земљу. Против њега 
дигле су устанак „слуге његове куће“, по свој прилици дворски великодостојници, који су 
га убили својим печатима. То је био типични дворски преврат, који је имао за последицу 
збацивање старог деспота и довођење на његово место новог владара, по свој прилици 
његовог брата.

МАНИШТУСУ (2305-2291 Г. ПРЕ Н. Е.)

Трећи акадски цар из Саргонове династије, по имену Маништусу, наставио је спољну 
политику својих претходника. Тако је он предузео поход на Елам, да угуши устанак који је 
тамо избио, и покорио је области Елама — Аншан и Ширихум. Не задовољавајући се том 
победом, он је упутио своје трупе преко Персиског Залива и упао у југозападну област 
Ирана,  где  је  потукао  коалицију  владарâ  32  града  и  освојио  богате  руднике  сребра  и 
каменоломе.



Унутрашња политика Маништусуа условљена је углавном нужношћу да се изнутра 
учврсти велико Акадско царство, створено замашним освајањима за владе тројице царева. 
Тако  се  Маништусу  стара  да  штедрим  даровима  привуче  себи  утицајну  свештеничку 
аристократију Сумера. Да би себи обезбедио подршку сумерског свештенства, Маништусу 
посебним указом утврђује размере поседа и прихода храма бога Шамаша, жртвујући му у 
исто време златне и сребрне комаде лива тешке по 30 талената. Да би учврстио своју власт 
у Еламу, Маништусу се стара да привуче на своју страну еламско свештенство. Тако он 
посвећује  своју  статуу  еламском  богу  Нарути.  Карактеристична  је  аграрна  политика 
Маништусуа. На једном од његових натписа детаљно се описује царева куповина крупних 
земљишних поседа близу Киша и других градова у области Тигра. На тим земљиштима 
цар  је  населио  претставнике  акадског  чиновништва  и  свештенства,  као  и  сумерске 
аристократе, и међу њима патесија Уме и сина патесија Лагаша. Ова мера имала је за циљ 
да помоћу богатих дарова привуче цару утицајну аристократију Сумера и Акада, као год и 
да је приближи царском двору, ставивши је под извесну контролу централне власти.

НАРАМСИН (2290-2254 Г. ПРЕ Н. Е.)

Кулминацију  свог  процвата  достигло  је  Акадско  царство  под  Нарамсином,  који  је 
знатно проширио дотадашње границе Акада. Као други цареви Акада, и Нарамсин је на 
почетку своје владе био принуђен да угуши низ устанака. Са гордошћу говори Нарамсин о 
томе како је  победио девет војсака и три цара,  по свој  прилици владаре Урука,  Уме и 
Нипура, који су се дигли против акадског цара. После тога Нарамсин је морао да угуши 
устанак и у самом Акаду. Настављајући походе својих претходника, он је упао у Сирију и 
стигао до Средоземног Мора. Тежећи за тим да учврсти власт над Еламом, Нарамсин је 
предузео поход у ту планинску земљу и принудио владара  Авана да закључи са  њим, 
уговор, чији нам се текст, састављен на еламском језику, сачувао. Али се Нарамсин није 
тиме задовољио. Он је учинио покушај да прошири границе Акадског царства на север и 
југ. Тако ми знамо да је Нарамсин ступио у борбу са царем Арама и Ама у планинској 
земљи Тибар,  која  лежи на  северу од  Акада.  Налазак  стеле  од  базалта  са  претставом 
Нарамсина североисточно од Диарбекира указује на то да је акадска војска била далеко 
продрла у области горњег Тибра. Али је особит значај имао Нарамсинов поход у далеку 
земљу Маган (очигледно у Арабији), одакле је добављан црни диорит за израду статуа и 
посуђа. Тај поход на југ имао је за циљ да прокрчи пут у Арабију, ради успостављања 
нових трговачких веза са далеким јужним земљама. Тако ми знамо да се под Нарамсином 
из  земље Мелуха увозе  пурпур,  златни песак и разне  скупоцене врсте  дрвета,  тј.  онај 
материјал који није постојао у Међуречју.

Сјајна  освајачка  делатност Нарамсинова у  знатној  је  мери  учврстила јако  Акадско 
царство и повећала његов аутофитет,  како у самој  земљи,  тако и у суседним земљама, 
пруживши могућност за јачање и проширење спољнотрговачких веза. Видно сведочанство 
пораста моћи Акадског царства претставља помпезна титулатура Нарамсина, који се већ 
назива  „божанственим  Нарамсином,  моћним  богом  Акада“.  Цару  Акада  одају  се  сада 
чисто  божанске  почасти.  На  споменику нађеном у  Сузи  Нарамсин је  претстављен као 
обоготворени херој, који на челу своје војске креће у планинску земљу и баца пред своје 
ноге побеђеног непријатеља. На одломку једне његове статуе сачуван је карактеристичан 
натпис: „Све четири стране света поклониле су се пред њим“.

Нарамсинова освајачка политика морала је раније или доцније изазвати организован 
отпор од стране суседних држава. И доиста, пред крај владе овог моћног акадског освајача 
образована је против њега једна страшна коалиција. У њен састав ушли су цар Хета, цар 
Ганиша,  цар  Курсауре,  цар  Амуруа,  цареви  Парашија  и  цар  земље  кедрова  (Аман  и 
Сирија). Тој коалицији придружили су се бунтовнички елементи у самој земљи, као што 
су, на пример, семитски градови Акада, који су тежили за повратком своје самосталности. 



Али је Нарамсину пошло за руком да потуче своје непријатеље и после упорне борбе са 
њима чак да сачува један део својих ранијих пространих освојених територија.

Последњи цар из Саргонове династије био је Сарганишари (2253-2230 г. пре н. е.). 
који је морао да води упорну борбу против непријатеља Акада,  да би очувао освојене 
области својих претходника.  Малобројни натписи из тога времена говоре о угушивању 
устанка у Сумеру, о победи над Аморитима на западу и над Еламитима, који су упали у 
Месопотамију  са  истока.  Дошло  је  време  рушења  некада  моћног  Акадског  царства. 
Планинско  племе  Гути,  које  је  настањавало  планине  Загра,  упало  је  са  истока  у 
Месопотамију, опустошило сву земљу и потчинило је својој власти.

ГУТИ ОСВАЈАЈУ МЕСОПОТАМИЈУ
(2228-2104 Г. ПРЕ Н. Е.)

Цареви Акада водили су с Гутима сталну борбу, бранећи источне границе своје државе 
од њихових напада. Ништа није могло да одоли борбеној навали дивљих хорди Гутâ. Они 
су  брзо  освојили  читаву  Месопотамију,  предајући  огњу  и  мачу  покорену  земљу.  На 
сумерским и семитским натписима из тога времена речито се описују невоље које је имала 
да претрпи несрећна и опустошена земља. Тако је на једном натпису дат дуг попис градова 
„чије кћери плачу због Гута“. А у сумерској химни богу Нинибу описују се свирепости 
Гута:

Земља је у рукама свирепих непријатеља.
Богови су одвучени у заробљеништво.
На становништво су ударени намети и порези.
Канали и јаркови су запуштени.
Тигар је престао да буде плован.
Поља се не наводњавају.
Њиве не дају летине.

Али  није  читава  Месопотамија  у  подједнакој  мери  страдала  од  јарма  освајачâ.  У 
јужном делу Сумера могуће је да је управљачима градова пошло за руком да се откупе од 
Гута, и ту је владао мир.

ГУДЕА
(XXIII ВЕК ПРЕ Н. Е.)

Стари сумерски градови искористили су слабљење Акада да обнове и чак прошире 
своју спољну трговину. То је довело до новог процвата неких старих центара сумерске 
културе, нарочито Лагаша. У то време у Лагашу је владао патеси Гудеа, који је по свој 
прилици стајао у зависности од цара  Гутâ.  Откупљујући се  од њега  тешким данком и 
шаљући му скупоцене дарове, комаде злата, израђевине од драгоцених метала, престоле, 
скупоцено оружје,  Гудеа је умео да осигура свој град од иностране најезде.  Уживајући 
добра мира, Гудеа се стара о ширењу спољне трговине и о украшавању свога родног града 
богатим грађевинама. Натписи из тога времена подробно говоре о широкој грађевинској 
делатности Гудее. Материјал за грађење храмова набављан је из разних, понекад далеких 
земаља. На једном од натписа стоји: „Да би се подигао храм Нингирсу, Еламит је долазио 
из Елама, становник Сузе — из Сузе, Маган и Мелуха достављали су шумску грађу из 
планина“. Најскупоценије врсте кедровине долазиле су са Ливанских планина и са Амана. 
Мрамор је довожен из „Тидана, планине у Амуру“, бакар, златни песак и разно дрво — из 
планина Мелухе, диорит за статуе — из земље Маган, тј. западне Арабије. Све то сведочи 
да је спољна трговина Сумера достигла у то време знатан процват. Грађење храмова под 
Гудеом  вршено  је  у  великим  размерама.  Преко  читаве  године  специјални  каравани 



доносили  су  у  Лагаш камење.  Храмови  су  грађени  по  прецизним,  унапред  израђеним 
плановима и цртежима. Сам Гудеа ушао је у историју као владар који је особито форсирао 
архитектуру. Многобројне сачуване статуе претстављају Гудеу не у гордој пози господара 
или војсковође, него у скромном лику човека који пажљиво разгледа архитектонски план 
што му лежи на крилу. На великим грађевинарским натписима, сачуваним на глиненим 
ваљцима, детаљна је описана изградња тих храмова.

На  једном  од  њих  прича  се  о  томе  како  Гудеа,  повињавајући  се  пророчанству 
добијеном у сну, предузима реконструкцију храма Енину у Лагашу. По наређењу патесија, 
пред почетак радова читав град је очишћен од смећа, сви становници били су дужни да се 
спремају за изградњу као за свенародни празник, за време којег су обустављане судске 
парнице, истеривани волшебници и предузимане свенародне молепствије. Сам управник 
града  руководио  је  градњом,  лично  полажући.  први  камен.  Примитивни  стил  натписа 
овако описује Гудеин неимарски ентузијазам: „Као год крава, која упире поглед на своје 
теленце, тако је он сву своју љубав усретсредио на храм“. Храм је био богато украшен 
барељефима и статуама. У њему је уређен специјални базен за свету воду. Близу храма 
подигнути су врт са голубовима, рибњак и парк са дивљим животињама. У ризници храма 
концентрисана су огромна богатства. На дан свечаног отварања храма у храм су унесене 
статуе богова. О општем процвату сумерске културе тога времена сведоче и натписи из 
Гудеиног  времена,  који  претстављају  класичне  обрасце  књижевног  стила  старих 
Сумераца.

Гути  су  покореном  Месопотамијом  владали  125  година.  Пред  крај  тог  периода 
културно  заостала  племена  Гута  до  извесне  мере  су  се  асимилирала  са  културно 
развијеним племенима  Акада  и  Сумера.  Гутиски  краљеви примили су  вишу и  старију 
сумерску културу и почели у својим натписима да  се  служе  акадским језиком.  Али је 
становништво Међуречја мрзело туђинце.  По свој  прилици,  често су избијали устанци 
против  гутиске  власти.  Најзад,  Сумер,  који  је  мало-помало  ојачао,  отворено  је  устао 
против туђинских владара. Утукегал, краљ Урука, на челу својих трупа устао је против 
гутиског  краља  Тирикана  (Терикхâн-а),  кога  натписи  из  тог  времена  називају  „змајем 
планина, непријатељем богова, који је однео у планине Сумерско царство“. После крваве 
битке Утукегал је однео пресудну победу над Гутима, нагнао Тирикана у бекство, потукао 
његове трупе, а њега самог заробио. Тако се завршила виадавина Гута у Месопотамији.

III ДИНАСТИЈА ИЗ УРА
(2118-2007 Г. ПРЕ Н. Е.)

После истеривања Гута власт у Месопотамији прелази на моћне краљеве III династије 
из Ура, једног од најстаријих сумерских градова. Огроман број натписа сачуваних из овог 
времена даје нам јасну прет-ставу о привредном, друштвеном и државном уређењу тога 
времена,  као  и  о  спољној  политици  царева  Ура.  Уједињење  читаве  Месопотамије  у 
јединствену  и  централизовану  државу  дало  је  нов  потстрек  развитку  пољопривреде. 
Централна управа особито се стара о одржавању и проширењу иригационе мреже. Копају 
се нови канали, чији су се остаци у близини Уме сачували све до нашег времена. Особит 
процват достиже крупно државно и храмовно газдинство, које у знатној мери користи рад 
робова. Привреда је сачувала свој старински натурални карактер. Близу Нипура подигнуто 
је огромно складиште, у коме су се чували жито, поврће, воће и други производи који су 
стизали у Нипурски храм као натуралне дажбине становништва. Али у исто време, све се 
више и више развија спољна трговина и у вези са тим све се чешће употребљава тежински 
метални новац, углавном у облику сребрних полуга. Држава је строго централизована и 
налази се под влашћу једног јединог деификованог краља. Патеси, који су раније били 
самостални управљачи ситних, готово независних држава, сада се претварају у краљевске 
намеснике, у обичне чиновнике који слепо слушају наредбе врховног владара. Натписи из 
овог времена сведоче о томе да су патеси били слабо повезани са својим. градом и да их је 



краљ  често  премештао  из  једног  града  у  други.  Патеси  је  имао  у  својим  рукама 
административне, судске и финансиско-пореске функције, и у својој делатности био тесно 
повезан  са  храмовима,  имајући  могућности  да  се  користи  њиховим  привредним 
средствима, О јачању централне власти сведочи и појава најстаријег судског кодекса, чији 
су нам фрагменти сачувани. Тај законик утврђује норме породичног права, наследства и 
усиновљења.  Законодавца  особито  интересују  питања  закупа,  чувања  воћњака, 
одговорности  пастира  за  поверену  му  стоку,  као  и  казне  за  сакривање  бегунаца  и  за 
непослушност пркосних робова.

Користећи  се  крупним  привредним  изворима  читаве  уједињене  Месопотамије, 
краљеви III урске династије воде енергичну освајачку политику, која има за циљ завођење 
хегемоније  моћног  Сумерско-акадског  царства  над  читавом  Предњом  Азијом..  Своју 
кулминацију та је политика достигла за владе краља Шулги (2100-2042 г. пре н. е.), који 
предузима девет похода против источних брђана, племенâ Сумуру и Лулубејаца, упада у 
Елам, пустоши Аншан и оставља тамо као свог намесника сумерског патесија. Пошто је 
учврстио своју власт на истоку, Шулги окреће своје оружје на север, осваја земљу Субарту 
и области које леже у горњем току Тигра. Најзад, Шулги продире далеко на северозапад, 
осваја Сирију и чак продире у источни део Мале Азије, која се у то доба налазила под 
снажним  утицајем  Сумера  и  сумерске  културе.  Тако  је  образовано  огромно  и  моћно 
Сумерско-акадско царство,  које  је  обновило ранију моћ Акада.  Спољашњи израз  снаге 
урских краљева претставља култ краља; тај култ сада постаје званична религија. Краљеви 
Ура проглашују себе за богове.  Шулги натерује своје поданике да му указују божанске 
почасти. У његову част подижу се храмови, његовим статуама приносе се жртве. У част 
Гимил-сина,  деификованог  краља  Ура,  служене  су  свечане  литургије  чак  у  далекој 
Ешнуни, која лежи на северу, у Акаду, недалеко од Диале. .

Али  владавина  Ура  није  била  дугог  века.  Црни  облаци  скупили  су  се  на  западу. 
Степска и номадска племена Аморита све чешће су предузимала нападе на плодне области 
и богате градове Међуречја. Гимил-син води са њима упорну борбу и чак зида за одбрану 
од  њихових  напада  „аморитски  зид“.  Али  више  ништа  није  могло  да  задржи  њихову 
стреловиту навалу. У борби против најезде Аморита, који су се кретали са запада, као и 
Еламита, који су надирали са истока, постепено све више слаби Урско царство. Најзад, 
последњи урски краљ, по имену Иби-син, био је потучен од трупа држава Мари и Елама, 
које су се ујединиле против Ура. Сам Иби-син одведен је као заробљеник у Мари. Тако се 
срушила моћна држава III урске династије (2007 г.), на чијим су се рушевинама образовале 
мале краљевине Ишин и Ларса.

Али је владавина Ура оставила трага код многобројних народа који су настањивали 
земље Предње Азије.  Висока  и  стара  сумерска  култура  извршила је  снажан утицај  на 
културни  развитак  тих  народа.  Сумерски  језик  веома  је  утицао  на  семитске  језике. 
Сумерски  еп  о  Гилгамешу преведен  је  на  хетски  и  хуритски  језик.  Сумерско-акадски 
богови  штовани  су  у  земљама  насељеним  Хуритима  и  Хетима.  Споменици  сумерске 
уметности  нађени  су  у  рушевинама  Ашура,  најстарије  престонице  Асирије.  Најзад, 
сумерско право снажно је утицало на развитак права у Вавилону, Асирији, Малој Азији и 
Палестини. Сумерска култура била је темељ за развитак свих доцнијих култура Предње 
Азије.



III. СТАРИ ВАВИЛОН

Вавилон,  који  лежи  у  самом срцу Месопотамије,  тамо  где  се  приближавају  једно 
другом корита Тигра и Еуфрата, налазио се на раскрсници важних трговачких путева који 
су  ишли  из  Мале  Азије  и  Закавказја  према  Персиском  Заливу  и  са  сирске  обале  ка 
Иранској  Висоравни.  Вавилон  је  постао  престоница  моћне  државе  и  претворио  се  у 
крупни трговачки, политички и културни центар Предње Азије, сачувавши своју важност 
током готово два миленија,  чему је допринео његов погодан географски положај.  Прве 
вести п Вавилону потичу из III миленија пре н. е., док је још тај град улазио у састав 
великог Сумерско-акадског царства и носио старосумерски назив Кадингир (Врата богова). 
Крајем III миленија пре н. е. многобројна семитска номадска племена Аморита продиру у 
Месопотамију,  освајају  простране  области  у  земљи  Акад  и  стварају  јаку  државу  са 
центром у Вавилону. Отприлике у исто време планинска племена Еламита, искористивши 
слабљење Сумерско-акадског царства, упадају у Месопотамију са истока и настањују се у 
Сумеру, претворивши Ларсу у једно од својих главних упоришта. Инострани освајачи нису 
могли да мирно поделе између себе покорену земљу. Између њих отпочело је супарништво 
и развила се неизбежна борба за превласт и владавину над читавом Месопотамијом. Као 
победник  из  те  борбе  изашло  је  Вавилонско  царство,  у  коме  се  учврстила  аморитска 
династија (1894-1595 г. пре н. е.). Кулминацију свога процвата достигло је Вавилонско-
аморитско  царство  за  владе  Хамурабија  (Хаммураби)  (1792-1750  г.  пре  н.  е.),  који  је 
ујединио  под  својом  влашћу  читаво  Међуречје  и  образовао  крупну  и  моћну  државу. 
Историја  овог  времена  добро нам је  позната  захваљујући  великој  количини сачуваних 
докумената,  међу  којима  особито  место  заузимају  исцрпан  зборник  закона,  краљева 
административна преписка са локалним чиновницима и, најзад, недавно нађени драгоцени 
дипломатски документи.

Судећи по тим документима, спољна политика Хамурабија, еламитских владара који 
су се учврстили у Ларси, краљева велике државе Мари, која лежи западно од Еуфрата и 
градова средње и северне Месопотамије — преплиће се у један сложен и заплетен чвор. 
Најактивнију спољну политику водио је Хамураби, који је себи ставио за циљ да уједини 
читаву  Месопотамију  под  својом  влашћу.  Тежећи  постигнућу  тог  циља,  Хамураби  је 
широко користио не само своју војну силу, него и разна дипломатска средства. Пошто је 
закључио војни савез са Зимрилимом, краљем државе Мари, Хамураби је потукао једног 
по једног свог противника. На почетку своје владе он осваја сумерске градове Исин, Урук 
и Ур. Затим утврђује своју власт у средњој Месопотамији, пошто је на то добио сагласност 
свога  савезника Зимрилима,  који  му у  једној  од  својих  дипломатских посланица овим 
речима препушта слободу акције у Акаду:

„Ако те кнежеви Ешнуне признају, онда ти имаш право да будеш краљ над земљом 
Ешнуне. А ако те не признају, онда постави... који се налази код тебе, да он буде краљ над 
њима.“

Упорну  и  дуготрајну  борбу  води  Хамураби  са  својим  давнашњим  супарником, 
еламским владарем Римсином, који се учврстио у Ларси. У 31 години своје владе „он је уз 
помоћ  богова  Ану  и  Енлила  срушио  земљу  Емутбал  и  краља  Римсина“,  натеравши 
Римсина у бекство и прикључивши Сумер своме царству. Ослањајући се на војну помоћ 
краља земље Мари,  Хамураби потчињава својој  власти области северне Месопотамије. 
Затим, пошто се учврстио у Месопотамији, окреће оружје против свог недавног савезника 
— државе Мари, и после два пустошећа напада, у 33 и 35 години своје владе, руши и 
осваја престоницу тога некада моћног и богатог царства. Неки документи из тога времена 
указују  на  постојање  дипломатских  односа  између  Вавилона  и  северносирске  државе 
Угарит,  чија је престоница недавно детаљно ископана.  Тако у једном документу из тог 
времена стоји:



„Зимрилиму (краљу државе Мари) реци ово: Тако вели Хамураби, твој брат: „Човек 
Угарит недавно ми је написао следеће: „Покажи ми резиденцију Зимрилима. Хоћу да је 
видим“. Сада са истим овим куриром шаљем ти његовог сина.“

ХАМУРАБИЈЕВ КОДЕКС

Најважнији  извор  за  проучавање  привредног  и  друштвеног  уређења  Вавилонског 
царства  претставља  чувени  зборник  законâ  краља  Хамурабија,  урезан  архаичним 
клинастим  писмом на  једном  стубу  од  базалта.  Овај  сјајни  споменик  старовавилонске 
писмености нашао је француски научник де Морган у Сузи, 1901 г. На горњем делу стуба 
претстављен је краљ Хамураби, како стоји у свечаној пози пред богом сунца Шамашем, 
који  седи  на  престолу.  Сав  остали  део  стуба  прекривен  је  клинописним  текстом,  који 
садржи 247 чланова законика. Пет стубаца, који садрже 35 чланова, избрисао је, очевидно, 
еламски освајач,  који је тај  споменик одвукао у Сузу као ратни трофеј.  Та празнина у 
тексту  може  се  реконструисати  захваљујући  нађеним  копијама  кодекса,  којима  су  се 
старовавилонски писари и судије служили у циљу обуке, као и у судској пракси.

Хамурабијев  кодекс  претставља  даљи  развитак  и  кодификацију  старосумерских 
закона,  који  су  извршили  снажан  утицај  на  вавилонско  законодавство.  Хамурабијев 
законик унеколико је систематичнији од зборникâ сумерских судских одлука, и у њему се 
већ јасно осећа законодавчев покушај да чланове законика, сродне по садржају, уједини у 
групе, премда се законик још не може признати за кодекс у пуном смислу те речи, већ пре 
претставља збирку појединих правних одлука (казуално право). Законик се састоји из три 
дела:  1.  Увод;  2.  Законик  у  ужем  смислу;  3.  Завршетак.  У  уводу  указује  се  на  то  да 
издавање кодекса има за циљ завођење правде у земљи. Даље краљ набраја своје титуле, 
слави своју величину и истиче доброчинства која је учинио земљи. Средњи, главни део 
законика садржи попис чланова који се тичу кривичног права,  судског поступка,  права 
својине  (крађа  и  пљачка),  војничких  права.  Поједини  чланови  говоре  о  правима 
поседовања  некретнине,  о  трговини,  јемственом  праву,  породичном  праву,  намерном 
сакаћењу, раду неимара и бродоградитеља, наимању радне снаге и ропству. У завршном 
делу краљ набраја  своје заслуге за  народ,  призива благослов за оне краљеве који буду 
извршавали његове  законе и  обасипа страшним проклетствима оне који  их се  не  буду 
придржавали или који се реше да их укину.

ЕКОНОМИКА И СОЦИЈАЛНИ ОДНОСИ

Документи из Хамурабијевог времена и у првом реду његов зборник закона омогућују 
нам да у општим цртама реконструишемо слику привредног живота земље. У тој крупној 
и  централизованој  држави  државна  власт,  ослањајући  се  на  огромни,  у  њеним рукама 
концентрисани,  земљишни  фонд,  меша  се  у  привредни  живот  земље,  настојећи  да 
усмерава  њен  развитак.  Стално  осећајући  потребу за  грађевинским материјалом,  краљ 
предузима  низ  мера  за  чување  шума,  које  су  биле  подељене  на  поједине  „шумске 
комплексе“  и стајале под надзором нарочитих „шумара“,  потчињених главном шумару. 
Сачуван  је  документ  у  коме  краљ наређује  да  се  изврши истрага  о  сечењу дрвета  на 
шумским комплексима повереним на управу главним шумарима Аблиануму и Синмагиру, 
као и то да се дозна, ко је сасекао дрвеће: шумари или „туђа рука“ (тј. злонамерно лице). 
Шумари су сносили одговорност за неповредивост шума. За преступе на дужности они су 
кажњавани смртном казном.

Великог  значаја  у  економици  Вавилонског  царства  и  даље  је  имало  сточарство. 
Простране ливаде, степе и планинске косе претстављале су изврсне пашњаке, на којима су 
пасла огромна стада. Регулишући права својине на стоку, законодавац особито брижљиво 
штити интересе богатих сопственика стада. По Хамурабијевом законику, лице које узме 
под најам стоку сносило је пред власником пуну одговорност за најмљену стоку и било 



дужно да сопственику накнади штету у случају да стока претрпи ма какав губитак (смрт, 
повреда ока, рогова, репа или ноздрва). То потврђује чињеницу да је велики број стада био 
концентрисан у рукама појединих богаташа, који су давали стоку под најам, очевидно, 
сиромасима. Други чланови законика утврђују одговорност пастира за поверену му стоку 
и прописују за њега строгу казну у случају измене жига и продаје украдене стоке. Без 
сумње  да  законодавац  у  тим  члановима  одражава  инте-ресе  робовласника,  који  су 
поседовали велика стада стоке.

Алувијално тле Месопотамије, добро ђубрено и наводњавано изливима река Тигра и 
Еуфрата, било је особито повољно за развитак земљорадње, која је и у вавилонско доба 
сачувала  свој  прворазредни  значај.  На  то  рељефно  указују  следеће  речи  из  једног 
документа из тог времена:

„Зар не знаш — пише аутор једног писма — да су поља живот земље?“
У то време орање је обично вршено помоћу тешког грубог плуга, у који су упрегнута 

два вола. Понекад су у плуг упрезани и људи, што указује на широку распрострањеност 
робовског рада.

Развитак  земљорадње,  услед  природних  услова,  у  знатној  је  мери  био  условљен 
вештачким наводњавањем. Зато Хамураби обраћа велику пажњу на развитак иригације. 
Он  се  дичи  тиме  што  је  „учинио  земљу погодном  за  обрађивање,  налик  на  житницу 
препуну  жита...  сакупио  у  земљу  Сумер  и  Акад  расуто  становништво,  напојио  га  и 
нахранио, населио у изобиљу и довољности“.

По Хамурабијевом наређењу ископан је канал Нар—Хамураби — „богатство народа, 
који собом доноси обиље воде Сумеру и Акаду, претвара своје обале у културну област, 
гомила рпе жита и снабдева сталном водом становништво Сумера и Акада“.

Државна власт, заступљена краљевом личношћу, не стара се само о ширењу мреже 
канала за наводњавање, него и о њеном одржавању у исправности. Краљ стално издаје 
наређења локалним чиновницима о чишћењу канала и предузимању разних радова у вези 
са  иригацијом.  Док  је  одржавање  иригационе  мреже  била  функција  државе,  дотле  је 
одржавање сваког појединог њеног сектора био у првом реду задатак сеоске општине. На 
то указују чланови 53-56 Хамурабијевог кодекса. Ти чланови утврђују одговорност сваког 
члана општине за  одржавање датог  сектора иригационог  система;  при томе,  ако  чијом 
кривицом настане у насипу рупа и буде поплављена суседна парцела, кривац је дужан да 
накнади тиме уништено жито. А ако није у стању да га накнади, онда по § 54 треба њега 
самог  и  његову  имовину  продати  и  добијени  новац  употребити  на  подмиривање 
причињене  штете.  Читав  низ  других  докумената  из  тога  времена  сведочи  о  појачаној 
контроли  коју  је  централна  власт  спроводила  над  одржавањем  иригационе  мреже  у 
исправности. Ако би у краљевски двор стигла вест о томе да на овом или оном локалитету 
нема довољно воде за наводњавање, одмах би из двора била издата одговарајућа заповест 
месном  чиновнику  о  предузимању  потребних  мера  за  снабдевање  тих  поља  водом. 
Закупци комплексâ краљевске земље морали су да буду снадбевени водом за наводњавање 
земљишта.  Ако не  би било довољно воде за  наводњавање тих под закуп узетих њива, 
локални чиновници били су дужни или да предузму мере за наводњавање тих њива, или да 
ненаводњено земљиште замене наводњеним. О томе сведоче многобројна краљева писма, 
која на локалне чиновнике стављају материјалну одговорност за нормално наводњавање 
свих под закуп узетих земљишта. У случају неродице настале због слабог наводњавања, 
локални чиновник морао је да уместо арендатора плати мањак његове закупнине.

Поред  житарства  и  сточарства  велику  распрострањеност  стиче  и  воћарство.  Није 
случајност  што је  стара  Месопотамија  личила на  цватући врт,  и  управо ту поникла је 
легенда о рајском врту, у коме расту прекрасне воћке. Држава, која је штитила интересе 
земљишних  сопственика,  узима  на  себе  и  заштиту интереса  сопственика  воћњака.  По 
једном  члану  Хамурабијевог  кодекса,  за  незаконито  сечење  воћки  у  туђем  воћњаку 
прописивана је прилично висока глоба: пола мине у сребру (око 240 грама).



ТРГОВИНА

Погодан  географски  положај  Вавилона  допринео  је  прилично  знатном  развитку 
трговине. Нажалост, у Хамурабијевом кодексу сачувано је мало помена о предметима који 
су били главни трговачки артикли. Али се може претпостављати да су из Вавилонског 
царства, као из аграрне земље, особито широко извожени земљораднички производи. Тако 
се у 104 члану набрајају као роба жито, вуна и уље, а у 237 члану овим пољопривредним 
продуктима додате су још и урме. Трговина је у Вавилонији узимала различне облике. 
Поред крупне трговине, en gros, постојала је и ситна трговина, на детаљ. Добијајући од 
крупних  богаташа  или  храма  зајмове  или  робу,  ситни  трговци  водили  су  трговачке 
операције на свој ризик. Законодавац, који је штитио интересе сопственика-богаташа, и у 
овом случају предузео је низ мера за то да крупном трговцу загарантује висок, законом 
утврђен профит. По члану 101, онај ко од крупног трговца узме новац на зајам, био је 
дужан да му га врати у двоструко већем износу, чак и у случају да није стекао добит. 
Једини узрок који је дужника ослобађао враћања зајма — био је рат (§ 103).

Трговачке  погодбе  о  пољопривредним  производима  вршене  су  на  специјалним 
трговима,  на  којима су утврђиване цене роби,  кад  што се  то  види из  докумената  који 
предвиђају враћање вредности на зајам узетог жита „по текућем курсу“. И доиста се из 
докумената види да је цена разних производа често варирала,  у зависности од општих 
привредних услова, као и од годишњег доба. Тако је за владе Сингашида из Урука „3 гуре 
жита, или 12 мина вуне, или 10 мина бакра, или 30 ка биљног уља продавано по цени која 
влада у земљи за 1 шекел сребра“.  Према томе, сребро је цењено 600 пута скупље од 
бакра, 720 пута скупље од вуне, а вредност 2 литра уља износила је колико вредност 1 
килограма  вуне.  Ова  релативно  ниска  вредност  пољопривредних  продуката  у  доба 
Сингашида објашњава се, очевидно, тиме што је Урук у доба II вавилонске династије, у 
вези са извесним опадањем Вавилона, преживљавао доба знатног привредног процвата. За 
владе  пак  Хамурабија  пољопривредни  производи  коштали  су  знатно  скупље  него  под 
Сингашидом.  Тако  је,  на  пример,  вуна  била  двапут  скупља,  биљно  уље  трипут,  жито 
двапут.  Ова скупоћа живота  под Хамурабијем можда се  објашњава оним непрекидним 
ратовима које је Вавилон у то доба водио и који су се морали одразити на привредном 
животу земље, изазвавши знатно повишење цена пољопривредних продуката.

У вези са порастом и јачањем Вавилонске државе ширила се и она спољна трговина 
коју  су  водили  вавилонски  трговци.  Тако  ми  знамо  да  су  они  кретали  на  инострана 
тржишта да купују и продају робове. У неким документима вредност ове или оне врсте 
робе утврђује се према курсу који је у то време владао на овом или оном иностраном 
тржишту,  на  пример,  у  Туплиашу.  Под  Првом  вавилонском  династијом  Вавилон  се 
постепено претвара у најкрупнији трговачки центар читаве Предње Азије.

Али  привредно  уређење  Вавилоније  углавном  и  даље  остаје  натурално.  Жито  у 
рачунима игра исту улогу коју и сребро. У житу се плаћа рад пољопривредних радника, 
гонича  волова,  пастира,  најам  кола,  волова  и  магараца,  као  год  и  плата  краљевским 
чиновницима  и  судијама.  Држава  која  је  поседовала  огромну  количину  земљишта  и 
скупљала  у  своја  складишта  мноштво  најразличитијих  продуката,  била  је,  сасвим 
природно,  заинтересована  за  то  да  све  рачуне  ликвидира  у  натури.  С  друге  стране, 
владавина натуралне привреде у знатној се мери објашњава трајним очувањем реликата 
поретка сеоских заједница. Ситне и затворене сеоске општине још дуго времена су живеле 
у условима примитивне натуралне привреде.

Развитак  трговине  и  зеленаштва,  који  је  особито  приметан  у  периоду  процвата 
Вавилонског царства, допринео је даљем социјалном раслојавању унутар старих сеоских 
општина. Али су се и даље задржали реликти старог родовског уређења, на шта указују 
неки  чланови  у  Хамурабијевом  законику.  Тако  је  за  родоскрнављење  прописивана 
специјална казна — изгнање из места рођења или родитељске куће (чланови 154-158). 
Несумњиво  је  да  су  у  та  времена  људи  били  врло  чврсто  везани  за  своје  сеоске  и 



породичне заједнице. Човек је био везан за колектив општине „...исто онако тесно као и 
појединачна пчела за свој пчелињак.“14 Зато је насилно одвајање људи од оне средине у 
којој  су  дотле  живели  и  од  које  су  економски  зависили сматрано  у  та  времена  веома 
строгом казном. Други реликат родовског уређења претстављао је обичај да се приликом 
плаћања закупнине дода једна половина шекела сребра, при чему та доплата носи чудно 
име „ован с њиве“.  Могуће је да је та  доплата плаћана у корист покровитеља рода — 
духова предака — онда када је имовина давана ван граница рода. Сам назив „ован с њиве“ 
указује  на  старину тог  обичаја,  који  води  порекло  још од  оног  времена  када  је  стока 
вршила улогу новца.

Велики значај  и даље је  имала патријархална породица,  у  којој  су се уобличавали 
најстарији  видови  скривеног  ропства,  и  у  вези  са  тим  ницали  најстарији  облици 
угњетавања и владавине. Господарем је у патријархалној породици увек сматран отац и 
муж, и њему су били дужни да се неограничено покоравају сви чланови породице. Отац и 
муж имао је  права рођеног  робовласника,  над свим члановима своје  породице.  Обичај 
многоженства  стављао  је  жену  у  понижен  положај.  По  Хамурабијевом  кодексу,  за 
нарушење  супружанске  верности  жена  и  муж  сносили  су  различне  казне.  У  случају 
неверства мужа жена је могла да узме свој мираз и да се врати оцу, али у случају неверства 
жене,  она је морала бити бачена у воду.  У брачним уговорима истиче се,  ако се жена 
одрекне свога мужа, муж има право да на њу стави печат роба и да је прода. Жена је имала 
ограничено право својине. Удова није могла у пуној мери да слободно располаже својом 
имовином. Законодавац је свим средствима тежио томе да до максимума сачува својину у 
рукама једне породице. Читав низ чланова Хамурабијевог кодекса сведочи о томе да удова 
није имала права да отуђује своју имовину после мужевљеве смрти,  јер је та  имовина 
сматрана наследством деце, међу којом је најстарији син имао право на добијање највећег 
дела наследства.  Многобројни документи из вавилонског доба указују на низ случајева 
продаје деце у робље. Судећи по неким документима, постојала је утврђена цена таквог 
домаћег роба. Низ докумената речито говори о томе да је отац и муж имао неограничена 
права над својом породицом и да је могао да прода у робље све чланове породице. Тако се 
у једном документу говори о томе како је неки Шамаш-Дајан продао на име дуга своме 
повериоцу све чланове своје породице и робове и робиње који су јој припадали. Једино по 
ту цену сачувао је он своју личну слободу. Дете је сматрано очевом својином. По члану 14 
Хамурабијевог кодекса, крађа малолетног сина слободног човека кажњавана је смртном 
казном.

То су карактеристичне црте онога кућног ропства које је постојало на старом Истоку, 
које је нашло свог одраза у документима вавилонске историје и које се, као примитивно 
неразвијено ропство, разликовало од доцнијих облика ропства. Противстављајући то кућно 
источно ропство развијеноме ропству које је постојало у античком свету, Енгелс је писао:

„Друга је ствар кућно ропство на Истоку; овде оно не чини на директан начин базу 
производње, него је на индиректан начин саставни део породице, неприметно прелазећи у 
њу.15

Други  извор  ропства  у  то  доба  било  је  ропство  за  дуг.  Земљорадницима  је  била 
потребна земља, семе и стока, занатлијама сировина, а ситним трговцима роба. Узимајући 
зајам, ти људи су узимали на себе обавезу да ће плаћати прилично високе камате, махом од 
20 до 33%. Код зајмова у житу обично се плаћало 30°/о годишње камате, а код зајмова у 
новцу  —  20%.  Повериоци  су  били  како  приватна  лица  тако  и  храмови,  који  су 
концентрисали  у  својим  рукама  крупна  богатства.  Дужници  су  често  морали  да 
својевремену исплату како зајма тако и камате гарантују специјалним залогом (понекад у 
виду  некретнине,  на  пример,  куће),  или  јемством  трећег  лица.  Ако  се  зајам  дат  под 
гаранцију не  би вратио о року,  одговорност је  падала  на  јемца,  који  је  имао право да 
претвори  у  роба  инсолвентног  дужника  и  чак  да  присвоји  себи  његову  породицу  и 

14 К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 251 (на руском, изд. 1935 г.).
15 К. Маркс и Ф. Енгелс, Дела, т. XIV, стр. 451 (на руском).



имовину, како то показују неки документи. Све је то ишло на руку брзом пропадању и 
падању  у  ропство  дужникâ  који  нису  могли  платити  дуг.  Заоштравале  су  се  класне 
противречности између сиромаха, који губе своју последњу имовину и стоје на граници 
ропства, и богаташа, који су чинили јаку и здружену класу робовласника. Очигледно ради 
тога да унеколико ублажи оштре форме сазреле класне борбе, настоји Хамураби у свом 
кодексу да донекле заштити личност и имовину дужника-роба од претераног изнуђавања и 
тлаке повериоца. Тако, по члану 117, ако би дужник дао у ропство за дуг своју жену, свога 
сина или своју кћер, поверилац је имао право да их држи у својој кући и да се користи 
њиховим  радом највише  три  године:  четврте  године  он  је  био  дужан  да  их  пусти  на 
слободу. Према томе, поверилац није могао да дужникове рођаке држи као робове дуго 
времена, и чак и у случају да дуг не буде враћен, није их могао претворити у фактичко 
робље.

У исто време, законодавац је штитио од самовоље и свирепог поступања дужниковог 
сина узетог од стране повериоца у залог. По члану 116 Хамурабијевог законика, ако син 
слободног човека,  узет у залог од стране кредитора и очевидно дужан да одробује дуг 
свога оца, умре у зајмодавчевој кући од батина или рђавог поступања, имао се погубити 
повериочев син. Према томе, поверилац је имао да претрпи исту штету коју је причинио 
своме дужнику, у случају да се огреши о овај закон.

Најзад, зборник закона забрањивао је повериоцу да самовољно узима из амбара или 
оставе свога дужника жито, у циљу накнаде зајма. Очевидно, законодавац је, тежећи за 
тим да ликвидира старинске форме самовлашћа и обичајног права, настојао да ограничи 
самовољу  богаташа,  који  су  често  тлачили  бесправну  сиротињу.  Не  захтевају  узалуд 
параграфи овог законика састављање правних докумената (који ће фиксирати ове или оне 
погодбе),  судски  претрес  најразличитијих  случајева,  и  чак  утврђује  форме  судске 
процедуре. У томе се испољава прогресивни карактер Хамурабијевог законодавства.

Настојећи да ограничи самовољу богатих и моћних поверилаца, Хамурабијев законик 
ипак,  чланом  115,  ставља  ограду,  која  у  извесном  погледу  оставља  одрешене  руке 
зајмодавцу који користи робовски рад дужника. У том члану стоји: „ако човек узет у залог 
умре у кући човека који га је узео у залог — природном смрћу, онда та ствар не може 
довести до истраге.“ Не треба наиме заборављати да је Хамурабијев законик одражавао 
интересе робовласника.

Материјално пропадање сиротиње, ропство за дуг и ратови повећавали су број робова 
у земљи. Судећи по законима и пословним документима из тога времена, рад робова у 
Вавилонији  имао  је  широку  примену.  Познато  је  да  је  цена  роба  била  ниска.  Она  је 
износила  колико  и  најамнина  за  вола,  тј.  160  грама  сребра.  Робови  су  третирани  као 
предмети, они су продавани, размењивани, давани у дар, предавани у наслеђе. У случају 
причињавања  физичке  штете  робу  и  његовог  убиства,  кривац  је  био  дужан  да  дâ 
компензацију власнику тога роба. Читав низ чланова Хамурабијевог законика имао је пред 
собом само један циљ — заштиту интереса робовласника. Закон и власти кажњавали су 
смртном казном оног  човека  који  „изведе  из  куће  роба  који  му не  припада“  или  који 
„сакрије у својој кући одбеглог роба“. Робовласник коме је одбегао роб, могао је увек да се 
обрати  државној  власти  с  молбом  да  ухвати  и  да  му  врати  одбеглог  роба.  Приликом 
узимања роба у најам од неког робовласника морао је корисник најма да узме на себе 
материјалну одговорност за случај бекства роба. Исто је то важило и код предаје роба у 
залог.  Свирепи облици експлоатације  робовског  рада  често  су доводили до тога  да  су 
робови  бежали  од  својих  господара.  На  то  указује  читав  низ  чланова  из  вавилонског 
законодавства и неки обичаји из тог времена.  Приликом продаје роба установљиван је 
тродневни  рок  за  утврђивање  —  није  ли  роб  који  се  продаје  бегунац.  Нарочито  је 
карактеристичан  члан  282,  који  прописује  казну  за  роба  који  се  не  покорава  своме 
господару. По том члану, непослушном робу имало се отсећи уво. Као што се види из 
Хамурабијевог законика,  у  Вавилону је  постојао обичај  жигосања робова,  при чему је 
промена жига законом строго кажњавана.



Али у Вавилону робовласнички начин производње није достигао свој пуни процват. 
Дуго времена задржали су се реликатски облици сеоске општине, као и остаци родовског 
поретка,  што  је  у  знатној  мери  условљавало  релативно  стагнантни  карактер  и  спор 
развитак  друштвених  односа  и  државе  у  старој  Месопотамији.  Неки  чланови 
Хамурабијевог законика указују на то да су се у Вавилону очували ти стари реликти. Тако, 
по 23 члану, у случају да се починилац пљачке не ухвати, сву штету имало је да накнади 
„место“ у коме је пљачкаш живео. Дакле „место“, или тачније сеоска општина, везивала је 
колективним јемством све своје чланове. Пословни документи из овог времена указују на 
то да су се нека земљишта налазила у породичном поседу, а пре тога била су издвојена из 
општинског земљишног фонда.

Поред тога општинског земљишног поседа, који се постепено распадао, постојао је у 
Вавилонији и крупни царски земљопосед. Цар је на сва земљишта у земљи гледао као на 
земљу  која  њему  припада  и  сматрао  да  има  право  да  отуђује  земљишне  парцеле  од 
општина и да их предаје као царске поклоне овом или оном достојанственику. Ратови су 
повећавали земљишни фонд централизован у рукама државе.  Тако је  Хамураби,  после 
победе над  Ларсом,  присајединио Вавилонском царству сву област  Ларсе,  а  земљишта 
владара Ларсе прикључио царском земљишном фонду, поставивши ради управе над њима 
специјалног  чиновника.  Царево  право  на  земљишта  остала  без  наследника  такође  је 
допринело  увећавању  царског  земљишног  фонда.  О  томе  се  јасно  говори  у  једном 
документу  из  тог  времена:  „Тај  човек  је  умро.  Његово  поље  дајте  Шамашхасиру 
(управитељу царских  земљишта  у  Ларси).“  Крупни царски  земљишни комплекси  нису 
експлоатисани само од стране управе  царског  двора,  углавном помоћу робовског  рада, 
него  и од арендатора,  који су један део тих земљишта узимали под закуп.  На широку 
распрострањеност  закупа  указује  постојање  специјалних  термина  који  су  служили  за 
ознаку  појмова  арендатор,  докуменат  о  закупу,  арендовано  поље,  закупнина.  Закуп  је 
фиксиран у  посебном уговору о  закупу,  који  је  састављен у  одређеном облику.  У том 
уговору означаван је објекат закупа, висина закупнине или дела од летине, место и време 
плаћања,  имена  сведокâ  и  датум.  Давање  земље  под  закуп  праћено  је  вршењем 
специјалних обреда, који су указивали на то да дати комплекс постаје посед закупца, да се 
налази  у  његовим  рукама,  али  да  ипак  није  његова  својина.  Дакле,  државна  власт 
предузимала  је  мере  за  то  да  арендатор  не  може  да  присвоји  себи  закупљену  земљу. 
Закупнина, или „жито закупа“, како се она називала у то време, у складу са натуралним 
карактером привреде, плаћана је обично у натури; притом је понекад навођена одређена 
количина продуката које је арендатор био дужан да плати на име закупнине. Понекад је у 
уговорима  назначавана  сумарна  висина  закупнине  у  виду  одређене  количине  жита, 
понекад је закупнина узимана са јединице обрадиве површине, а понекад пак „као код 
суседних поља“, или „као слева и сдесна“, тј. у складу са обичном висином закупнине у 
датом месту.  У неким случајевима  закупнина  је  плаћана  у  виду дела  жетве,  и  зато  је 
плаћана у моменту жетве. Код закупа житног комплекса закупнина је плаћана у величини 
једне трећине летине. Код закупа воћњака она је достизала две трећине приноса. Можемо 
претпостављати да се при повећању приноса повећавала и закупнина. Међутим у случају 
смањења приноса воћњака закупнина се није смела снижавати, као што се то види из 65 
члана Хамурабијевог законика; по њему, у случају смањења приноса услед рђаве обраде 
земље,  закупнина  је  плаћана  према  приносу  воћњака  суседа,  тј.  у  случају  смањења 
приноса  воћњака  закупнина  је  плаћана  према  средњем приносу аналогног  земљишног 
комплекса  у  датоме  месту.  Дакле,  власнику  воћњака  гарантована  је  чврста  норма 
закупнине,  која  се  могла  повећавати,  али  никад  не  и  снижавати.  Код  закупа  ледине 
арендатор  је  обично  плаћао  веома  ниску  закупнину,  коју  је  полагао  тек  друге  године 
закупа. Понекад је више арендатора заједнички узимало под закуп неко поље, заједнички 
га  обрађивало  и  после  плаћања  закупнине  и  осталих  расхода  делило  на  равне  делове 
летину. Ово постојање својеврсног колективног закупа сведочи о економском пропадању 
чланова  сеоске  општине,  о  појави  великог  броја  сиротиње  и  о  оштром  социјалном 



раслојавању. У вези са тим појављује се и подзакуп, тј. такав облик закупа код кога крупни 
закупац дели земљиште које је узео под закуп — на ситне парцеле и даље их даје под 
закуп трећим лицима.

Све  то  постепено  доводи  до  концентрисања  крупних  богатстава  у  рукама  шачице 
богаташа. Сасвим је природно да ти богаташи нису поседовали само стада и робове него 
такође и земљу, коју су добијали у виду царских поклона и коју су куповали, као што о 
томе сведоче неки документи. Тако се у 26 докумената из Ларсе помињу као купци пустих 
земљишта  једна  те  иста  лица.  У  језику  се  појављује  термин  који  означује  приватну 
земљишну својину — „очински дом“ („бит абиа“), тј. земља добијена наслеђем од оца.

Штитећи интересе владајуће класе робовласника, држава свим средствима настоји да 
сачува  приватну  својину  на  земљу.  Земљишни  сопственик  коме  је  царски  чиновник 
незаконито одузео земљу, могао је да се жали цару на то прекорачење власти од стране 
чиновника. И у неким документима из тога времена цар је у таквим случајевима указивао 
чиновнику: „Зар поље које се налази у вечној својини може ма ко присвојити? Испитај ту 
ствар. Па онда, ако то поље припада његовом очинском дому, врати му то поље.“ Дакле. 
незаконито  присвајање  „очинског  дома“  сматрано  је  у  то  време  деликтом.  Особито 
ревносно штити државна власт имовинске интересе крупних земљишних сопственика.

У  неким  члановима  Хамурабијевог  законика  помињу  се  специјални  војници-
колонисти, који су добијали од цара земљишне парцеле, али су били дужни да за то врше 
војну службу. Њихова обавеза била је да крену у рат на први царев позив. У случају да не 
изврше ту обавезу кажњавани са смртном казном, а земљиште им је одузимано. Али, с 
друге стране, они су имали и посебна права. Војници доспели у заробљеништво имали су 
се откупити, а  земљишну парцелу и имовину војника који се налази у заробљеништву 
добијао је његов син. Свако присвајање тог имања сматрано је кривичним делом и строго 
кажњавано законом. Присвајање својине војника, причињавање њему какве штете, давање 
њега под најам или предаја  каквом моћном човеку на  суду,  најзад,  одузимање војнику 
царевог поклона — кажњавани су смрћу. Стока, поље, врт и кућа које цар поклони том 
војнику нису се могли продати. Штитећи на тај начин имовинске интересе тих војника-
колониста, државна власт је у њиховој личности стварала прилично знатну групу ситних 
сељака-земљопоседника, обавезних на вршење војне дужности, што је било потребно с 
обзиром на сталне ратове и знатно трошење људских резерви.

Анализа Хамурабијевог законика и јавних докумената из тога времена указује на јасно 
изражен класни карактер законодавства и државне управе тога времена.  Законодавац и 
државна власт стоје на стражи интереса владајуће класе робовласника.  Чување својине 
стављено  је  у  камен-темељац.  То  се  види  из  оних  чланова  Законика  који  прописују 
особито подробну истрагу по делима крађе и кажњавају смртном казном лопова ухваћеног 
на делу,  као и продавца и купца украдене имовине.  Закон строго кажњава човека који 
увреди слободнога, нарочито „човека на високом положају“. Тако по 202 члану, „ако ко 
ошамари лице на високом положају, да јавно добије шездесет батина бичем“. А по члану 
205, „ако нечији роб ошамари слободног човека, да му се одреже уво“.

Особит интерес код проучавања Хамурабијевог законика претставља спајање норми. 
старога  обичајног права,  које  своје  порекло води из  доба родовског  поретка,  са  новим 
нормама робовласничког права.  Рефлекс старог времена претставља линчовање,  које  је 
делимично озакоњено од стране државне власти. Тако, по члану 21, за крађу са провалом 
имао се кривац убити и закопати пред самом рупом (у зиду), а за крађу приликом гашења 
пожара имао се кривац бацити у ватру тог пожара,  сходно 25 члану.  Само се  по себи 
разуме, пошто се овде није могао одржати судски претрес и донети судска пресуда, закон 
је  у  том  случају  допуштао  линчовање,  које  претставља  реликат  старинског  обичајног 
права. Исти такав остатак старинског права из времена родовског поретка претставља и 
закон  еквивалентности  одмазде,  или  такозвано  „право  талиона“,  чији  су  се  елементи 
сачували у Хамурабијевом законику. Тако, човеку који је другоме озледио око „имало се 
такође озледити око.“ Ако неко поломи другоме кост, имала се и њему поломити кост. Ти 



су чланови Хамурабијевог законика аналогни одговарајућем члану старојеврејског закона: 
прелом за  прелом,  око  за  око,  зуб  за  зуб.  Али се  у  другим члановима  Хамурабијевог 
законика реликти старинског обичајног права укрштају са. нормама права робовласничке 
епохе.  Тако  у  члановима  који  регулишу новчану  награду  и  одговорност  градитеља  за 
саграђену кућу,  говори  се  о  томе  да  градитељ има  право на  добијање  законом строго 
утврђене  награде  за  јединицу  изграђене  површине.  Али  је  напоредо  са  тим  градитељ 
сносио  и  одговорност  за  квалитет  саграђене  куће.  Ако  би  се  кућа  коју  је  он  подигао 
срушила и под њеним рушевинама погинуо домаћин, имао се градитељ погубити. А ако би 
под рушевинама погинуо домаћинов син, имао се погубити не сам градитељ већ његов 
син,  што  је  несумњив  реликат  старинског  закона  еквивалентности  одмазде,  која  је 
захтевала крв за крв. Али у случају да срушена кућа убије домаћиновог роба, градитељ је 
био дужан да само накнади домаћину роба за роба, што већ утврђује потпуно нов елемент 
робовласничког права, по коме се на роба гледало као на имовину, и штета причињена 
робу накнађивала се његовом господару.  Тако се формирало ново право робовласничке 
епохе, које се у знатној мери разликује од старог обичајног права из времена родовског 
поретка. Прогресиван значај тога новог права и напосе Хамурабијевог законика састоји се 
у томе што су нови елементи тога робовласничког права у извесној мери допринели даљем 
рушењу остатака  родовског  поретка  и  јачању свеколиког  робовласничког  друштва  као 
целине.  Ново  право  робовласничког  доба  формулише  се  у  низу  чланова  записаних  у 
„зборнику законâ“, кодифицира се и добија спољашњи изглед „кодекса“, иако му отсуство 
система и хаотични избор појединих случајева, „казуса“, тј. судских решења по појединим 
питањима,  придаје  врло  примитиван  карактер.  Овај  најстарији  нама  познати  зборник 
закона вавилонског цара Хамурабија извршио је снажан утицај на потоње законодавство 
других  народа  старог  Истока,  нарочито  на  старојеврејско  законодавство,  сачувано  у 
библији.

У  Вавилону  се  у  доба  Хамурабија  уобличила  деспотија  типична  за  стари  Исток. 
Управа земљом била је строго централизована, и сва врховна власт, законодавна, извршна, 
судска и верска, била је у крајњој линији концентрисана у царевим рукама. Као што се 
види из Хамурабијеве преписке са својим чиновницима, сам цар руководи разним гранама 
управе, напосе организацијом вештачког наводњавања. Цар лично разматра разне спорове 
и  жалбе  које  стижу  на  његово  име.  По  тим  делима  цар  сам  доноси  одлуке  и  даје 
одговарајуће налоге својим чиновницима. Најзад, специјалним царевим указима уносе се 
нужне исправке у календар.

У  управљању земљом  цар  се  ослањао  на  сложени  и  централизовани  бирократски 
апарат. Једни чиновници имали су у својој надлежности поједине гране централне управе, 
други  су  управљали  градовима  или  областима,  претстављајући  неку  врсту  царевих 
намесника. Вавилоном и другим вели-ким градовима, на пример, Сипаром, управљали су 
чиновници  који  су  носили  високу  титулу  „шаканаку“.  Мање  крупним  градовима  и 
областима управљали су чиновници који су називани „рабианум“. Становништво је било 
дужно да плаћа разне порезе: на жетву жита или приплод стоке, на вртове урмине палме, 
на поља сезама и на рибарске општине. Поред тих пореза убирани су посебни намети у 
сребру и  специјално царске  дажбине  у  натури.  Сви ти дохоци притицали  су у  царску 
ризницу и образовали дворску имовину, која се напоредо са имовином храмова налазила 
под специјалном заштитом закона.

Судска власт налазила се у рукама посебних чиновника. Судске функције имали су 
шаканаку, рабианум, судије округа и специјални судови „најстаријих и угледних грађана“. 
Храмовне судије све више губе свој значај и ограничавају се само на то да примају исказе 
под  заклетвом  пред  статуом  божанства  у  храму.  Постепено  се  појављују  прве  норме 
процесуалног права, по којима се судијама ставља у дужност не да просто примају исказе 
сведокâ,  снабдевене заклетвом,  него  да  лично „ислеђују ствар“.  Специјални параграфи 
закона кажњавају за лажно сведочење, најзад,  члан 5 строго кажњава судију за измену 



судске пресуде,  намећући му глобу дванаест пута већу од висине вредности парнице и 
забрањујући му убудуће да врши судске дужности.

На  челу  читавог  система  бирократске  управе  земљом  стоји  цар,  који  по  учењу 
свештеника  добија  врховну  власт  такорећи  непосредно  из  руку  богова.  Са  гордошћу 
говори Хамураби у свом законику о самом себи: „богови Ану и Енлил позвали су мене, 
Хамурабија,  славног,  богобојажљивог  војника...  Ја,  Хамураби,  јесам  пастир изабран  од 
бога Енлила...  царски-изданак,  рођен од бога Сина...  пуновласни цар царева,  брат бога 
Замаме...  божански цар царева...  Мардук ме је  позвао да управљам народом и дарујем 
земљи благостање.“

КАСИТИ ОСВАЈАЈУ ВАВИЛОН

После Хамурабијеве смрти Вавилонско царство почело је постепено да се клони паду. 
Хамурабијеви наследници настоје у прво време да наставе његову делатност. Тако Самсу-
илуна (1749-1712 г. пре -н. е.) — Хамурабијев син — наређује да се прокопају два нова 
канала и приноси богате дарове храмовима. Али су се ускоро нови црни облаци наднели 
над  политичким  хоризонтом.  Рим-Син,  користећи  се  слабљењем  Вавилона,  упада  у 
Месопотамију и поново осваја један део Сумера. Та година добија назив: „година које је 
богиња Нинмах у храму Описа - уздигла цара Рим-Сина на царство над целом земљом“. 
Али је вавилонски цар још довољно јак.  Самсу-илуна побеђује Рим-Сина, који гине за 
време  пожара  свога  дворца.  Он руши зидове  Ура  и  Урука  и  поново  потчињава  својој 
власти Сумер. Међутим у то се време нови непријатељи устремљују на Вавилон. Илума-
илу, цар Исина, оснива ново независно царство на крај-њем југу Сумера и води упорну 
борбу са Вавилоном, ударивши темељ новој, Приморској династији сумерских царева. Са 
истока прети Вавилону планинско племе Касита.

Касити, који су настањивали планине источно од Тигра, продирали су још и раније у 
Месопотамију као досељеници, арендатори и најамници. 1750 г. каситске трупе, са својим 
вођом Гандашем (Гаддаш) на челу, упадају у Месопотамију и ту образују своју каситску 
државу. Хамурабијеви наследници, цареви прве вавилонске династије, читавих 155 година 
оспоравају Каситима власт над Месопотамијом, која се распада на низ ситних кнежевина. 
Тако,  на  пример,  у  Уруку владају Син-гашид и његови наследници.  Земља,  ослабљена 
инвазијом Касита и распавши се на поједине делове, привлачи на себе стране освајаче. За 
владе последњег цара прве вавилонске династије — Самсу-дитане (1625-1595 г. пре н. е.) 
— у Вавилон упадају Хети. Али се срећа све више клони на страну Касита. Њима полази 
за руком да освоје Вавилон и после упорне борбе,  вођене с променљивим успехом, да 
потчине себи чак и Приморску земљу, победивши цареве Приморске династије. Каситски 
цар Агум II (1593-1574 г. пре н. е.) узима назив цара Касита и Акада и чак „цара четири 
стране света“. Касити, који су у културном погледу стајали знатно ниже од Вавилоњана, 
преузели су вавилонску културу, и њихови цареви чак чине покушај да обнове освајачку 
политику вавилонских царева.

Каситски  цареви  у  потпуности  покоравају  сав  Сумер  и  чине  крај  владавини 
Приморске династије.  Иако Касити нису могли да  чак ни у извесној  мери обнове моћ 
Вавилонског  царства,  ипак  се  под  каситским  царем  Агумом  II  запажа  извесно  јачање 
Вавилона. Тако Агум II проширује своју власт на земље горњег Еуфрата и покорава један 
део месопотамске степе.  У своме натпису он гордо говори о том да је  из земље Хана 
довезао  статуе  Мардука  и  Сарпанит,  украсио  их  златним одеждама,  драгоценостима  и 
раскошним крунама и поново их сместио у храм Е-сагила у Вавилону. Агум II назива себе 
„царем Кашу и Акада, царем простране земље Вавилона, који је населио мноштво људи у 
Ашнунаку,  царем Падана и Алмана, царем земље Гути“, што указује на то да се власт 
каситског цара протезала такође и на области источно од Тигра.

Слика  друштвеног  уређења  Вавилоније  у  каситском  периоду  може  се  донекле 
реконструисати захваљујући сачуваним пословним документима, а нарочито натписима на 



кудуру, тј. на каменима-међашима, на којима је исклесан текст царског указа о даровању 
земљишта датоме лицу.  Судећи по тим натписима,  у  то  време још је  чврсто постојала 
сеоска општина и општински земљопосед. На челу општине, која је носила назив „биту“, 
стајао је старешина општине — „бел бити“, крај кога су се налазили саветник, надзорник и 
свештеник-заклињач. Чланови тих сеоских општина, који су се звали „суседи“, као год и 
странци-досељеници који припадају тој општини, били су дужни да сносе разне обавезе у 
корист  цара  и  јавних  функционера  општине.  Али  се  у  то  време  запажа  постепено 
распадање  старинског  општинског  земљопоседа,  који  бива  све  више  потискиван  од 
приватног,  углавном  аристократског,  земљопоседа.  Тако  цареви  каситске  династије 
поклањају  многобројна  земљишта  својим  чиновницима,  велможама  и  поверљивим 
лицима,  при  чему  се  те  од  цара  поклоњене  земљишне  парцеле  најчешће  узимају  из 
колективног  поседа  сеоских  општина,  као  што  се  то  види  из  текстова  царских  указа 
урезаним на каменима-међашима „кудуру“. Обично се у тим царским указима говори о 
томе  да  се  дата  земљишна  парцела  предаје  у  пуну  својину  датом  лицу;  притом  се 
старешини и члановима сеоске општине, како садашњим тако и будућим, забрањује да 
покрећу судске парнице о праву поседовања дате парцеле и да захтевају вршење ових или 
оних обавеза у корист општине од стране власника датог земљишта. Нарушиоцу „кудуру“ 
царски указ прети проклетствима и строгим казнама богова. Ста више, каситски цареви, 
пошто  су  присвојили  многобројна  земљишта  сеоских  општина  и  разделили их  својим 
велможама, чиновницима и војним командантима, предузимају чак мере за то да ојачају и 
учврсте тај аристократски земљопосед. У натписима кудуру понекад се указује на то да се 
дата земљишна парцела, подарена од цара, ослобађа свих обавеза, натуралних дажбина и 
принудних радова у корист цара. Тако се уобличују посебне привилегије, које по царским 
указима добијају нови земљопоседници. Исто такво ослобођење од царских дажбина и 
обавеза добијала су и храмовна земљишта, на пример земљишта Мардуковог храма, као 
што се то види из једног документа из доба Агума II. Јачању аристократије ишао је на руку 
и даљи развитак робовласништва. Сачувани су документи који фиксирају продају робова и 
робиња; притом су робови, напосе Еламити, стајали 10 шекела у злату, а робиње 7 шекела. 
У једном документу помиње се чак продаја „детета из земље Кардуниаш“, што указује на 
распрострањеност ропства чак и у средини самих Касита.

Касити, који су у Вавилонији владали преко 500 година, примили су у знатној мери 
стару сумерско-вавилонску културу,  религију,  писменост и  чак  језик покореног  народа. 
Тако каситски цареви називају себе „љубимцима Мардуковим“, предузимају низ мера за 
јачање  вавилонског  и  сумерског  свештехства,  учвршћујући  ауторитет  бога  Мардука  — 
„господара земље“ — и налажући Нипурском храму да убира порезе у житу, уљу, урмама, 
брашну  и  стоци.  Током  времена  каситски  цареви  све  више  потпадају  под  утицај 
вавилонске културе. Тако цар Караиндаш још назива себе „моћни цар, цар Вавилдна, цар 
Сумера и Акада, цар Кашу (Касита), цар Кардуниаш (Вавилонског царства).“ Али његови 
наследници у својим титулама већ испуштају назив „Кашу“, сасвим потпавши под утицај 
старе вавилонске културе.

Владавина  Касита  обележена  је  не  само  политичким  него  и  културним  опадањем 
Вавилона.  То опадање особито је  приметно у  уметности,  у  којој  владају подражавање 
старих узора и мртви шематизам. Једине културне тековине претстављају употреба коња, 
углавном у војсци, и нови, подеснији, начин датовања, који се састојао у бројању година 
по годинама царевања владајућег цара. То опадање Вавилона трајало је до VII века пре н. 
е., када је образовано моћно Нововавилонско царство.



IV. ВАВИЛОНСКА КУЛТУРА

Вавилонска  култура  стекла  је  у  старом веку широку распрострањеност  међу свим 
народима Предње Азије и извршила снажан утицај на културни развитак античког света. 
Вавилонска култура, чији корени одлазе у дубоку сумерско-акадску старину, на почетак IV 
миленија пре  н.  е.,  континуелно се развијала  током четири миленија  и достигла висок 
процват. Најстарија жаришта те културе били су градови Сумера и Акада и области Елама, 
суседне са Месопотамијом, које су одавно стајале у присним културноисториским везама 
са Међуречјем.

ПИСМЕНОСТ

Једна од најкрупнијих културних тековина сумерског народа био је проналазак писма, 
које се појављује у доба Урука, већ.почетком IV миленија пре н. е. Као и сви други системи 
писама,  који  су  се  самостално  појавили  код  других  старих  народа,  и  сумерско  писмо 
првобитно је поникло од цртежа; притом су поједини сликовни знаци служили за ознаку 
очигледно  приказаних  речи.  Тако  је  старосумерски  писар,  ако  је  хтео  да  напише  реч 
„птица“,  цртао  упрошћену претставу птице  ;  реч  „вода“,  као  и  многи  други  стари 
народи, приказивао је он помоћу шематског цртежа воде  реч „звезда“ претстављао је 
условним цртежом , на који ћемо наићи у многим старим системима сликовног писма и 
који је то условно значење сачувао до потоњег времена.

Али то примитивно сликовно писмо није пружало могућност да се помоћу најстаријих 
знакова — цртежа видљивих предмета и појава приказују сложене претставе и апстрактни 
појмови.  Зато,  ако  је  хтео  да  напише  такве  речи,  писар  је  морао  да  спаја  неколико 
различних  знакова.  Тако,  на  пример,  да  би  написао  реч  „плакати“,  морао  је  да  споји 
знакове „око“  и „вода“.  Реч „киша“ могла се написати комбиновањем знакова „звезда“ 
(небо) и „вода“. Реч „рађати“ обично је писана спајањем знакова „птица“ и „јаје“. Само се 
по себи разуме да је такво писмо било сложено, гломазно и неподесно.  Компликовање 
језика  и  појава  великог  броја  разноврсних  речи  и  граматичких  облика  захтевали  су 
упрошћење система писма. У вези са тим ликовни принцип, који лежи у основи старог 
сликовног писма (пиктографије), постепено се замењује принципом преношења помоћу 
писмених  знакова  — гласовне  стране  речи  (фонема).  Тако  се  већ  у  сумерском  писму 
појављује велики број слоговних знакова и неколико алфабетских знакова, који служе за 
ознаку  гласова.  Иако  у  сумерском и  у  познијем  вавилонско-асирском  писму  на  првом 
месту стоје  слоговни знаци,  ипак  су  се  поред  њих  сачували  у  виду реликата  и  стари 
ликовни идеограми,  што  јасно  илуструје  стагнантност  културе  старог  Истока.  Тако  се 
испред назива планине, написаног обичним слоговним знацима, стављао сликовни знак 
(детерминатив) „планина“,  што је  имало да указује  на то да је  дати назив — назив за 
планину.

Услови живота,  потреба за  брзим писањем докумената — довели су још у дубокој 
старини до упрошћења тога најстаријег сликовног писма Сумераца. Тако, уместо читавог 
предмета,  почели  су  они  цртати  само  његов  најкарактеристичнији  део,  постепено 
претварајући цртеж у линеарну шему. Тако се, на пример, реч „бик“ обично писала помоћу 
линеарно упрошћеног цртежа који претставља главу бика • Током времена, потреба за 
применом  брзог  писма,  у  вези  са  посебним  начином  цртања  знакова  на  глиненим 
таблицама, — доводи до још веће шематизације знакова писма и до формирања система 
клинастог писма. Знаци који се утискују на мекој глини губе свој ранији сликовни лик и 
током времена добијају облик разних комбинација вертикалних, хоризонталних и косих 
клинова.

Сумерско  клинасто  писмо,  заједно  са  основним  елементима  сумерске  културе, 
преузели су Вавилоњани, а затим се то писмо, захваљујући широком развитку вавилонске 
трговине и културе, распрострло по читавој Предњој Азији. Клинастим писмом служили 



су се у старом Акаду, у Асирији, у хетској држави, у Урарту, у Сирији и старој Персији. 
Средином II  миленија  пре  н.  е.  клинасто  писмо  је  постало  међународни  дипломатски 
систем  писма.  Њим  су  се  служили  чак  и  египатски  фараони,  који  су  водили  велику 
преписку са царевима Предње Азије и с кнежевима Сирије и Феникије.

Сумерско писмо преузела су семитска племена која су настањивала средњи и северни 
део Међуречја, тј. земљу Акад, Вавилонску државу и Асирију. Сасвим је природно да су 
Семити  прилагодили  сумерско  клинасто  писмо  особинама  свога  језика;  притом  су 
поједини знаци клинастог писма добили ново гласовно значење. То је довело до тога да је 
клинасто писмо постало полифонски систем писма, тј. да су поједине групе клинова имале 
истовремено различито гласовно значење, служећи за ознаку низа разних слогова. Тек у 
знатно  доцнија  времена,  у  вези  са  развитком  трговине,  најпре  у  северној  Феникији, 
средином II миленија пре н. е., а затим у Персији, средином I миленија пре н. е., стекло је 
клинасто  писмо  простији  фонетски  облик,  постепено  се  претворивши  у  један  од 
најстаријих нама познатих алфабета.

РЕЛИГИЈА

У она стара времена када су се на територији Месопотамије појавила прва насеља 
стално  настањених  земљорадничких  племена,  религија  најстаријих  племена  Сумера  и 
Акада сводила се углавном на примитивни фетишизам. Даљи развитак религије довео је 
до појаве култа природе. Ниски ниво материјалне културе и технике стављао је човека у 
јаку  зависност  од  околне  природе  и  њених  стихија.  Осећајући  своју немоћ  у  борби  с 
природом,  стари  становници  Месопотамије  гледали  су  са  страхом  на  ужасну  стихију 
разбеснеле воде, која је плавила сву низију у периоду изливања Тигра и Еуфрата. Дивље 
звери из пустиње уливале су страх у човекову душу. Видећи у страшним појавама природе 
деловање,  а  понекад и  инкарнацију неких виших,  моћних и  натприродних бића,  стари 
становници  Месопотамије  обожавали  су  природу  у  разним  њеним  формама  и 
манифестацијама.  Немајући  могућност  да  рационално  објасне  законе  који  владају  у 
природи и који доводе до смењивања годишњих доба, немајући могућност да нађу смисао 
тајни  живота  и  смрти  човека  и  природе,  примитивни  људи  стварали  су  фантастичне 
легенде, у којима се живот природе одражавао као живот натприродних и моћних духова и 
богова, чији су ликови и радње приказивани према лику и обличју смртних људи, Још у 
дубокој  старини  у  јужној  Месопотамији  појавила  се  чисто  религиска  претстава  о 
исконским  божанствима  првородне  страшне  стихије,  страшног  воденог  хаоса  Апсу  и 
Тиамат.  Али  када  се  са  развитком  земљорадничке  привреде  јавља  потреба  за 
организацијом  велике  мреже  вештачког  наводњавања,  када  пораст  производних  снага 
дозвољава да се створе први крупни иригациони уређаји, људи већ почињу да стичу свест 
о  благодатној  снази  водене  стихије,  која  наводњава  поља  и  ствара  основицу  људског 
благостања. У вези са тим јавља се претстава о добром и благодатном божанству воде, 
богу мудрости Еа, који је научио људе свим занатима, вештинама и знању. У води стари су 
Сумерци видели првородну божанску стихију, у којој су се, по њиховој претстави, крили 
корени почетка живота. У миту о стварању света прича се:

када горе небо још није било добило своје име,
ни доле земља још није била добила своје име,
када су само Апсу, првобитни, који је њу створио,
и Муму Тиамат, која је земљу и небо у њиховој укупности створила,
своје воде уједно мешали...

Отуда је и стари бог производних снага природе, Тамуз, сматран богом воде и називан 
„истинским сином водене дубине“; притом је његов култ као „сина и лика бога Еа“ био 
тесно везан са култом великог бога воде. Те верске претставе нашле су свог одраза и у 



уметности. На једном сумерском печату претстављен је Бог Еа како седи на престолу и 
држи у рукама посуду. Из посуде теку два млаза воде, из којих излази мала фигура бога 
Тамуза.  Тај  стари култ  воде  раширио се  и  у  Акаду.  У Ешнуни су као  божанства  воде 
поштовани „бог Ниназу (који познаје воду)“ и бог ритуалног прања по имену Тишпак.

Далеку  реминисценцију  на  стару  домовину  Сумераца,  источну  планинску  земљу, 
претставља обожавање планина,  од чега  су се остаци сачували у многим религиозним 
веровањима. Тако се врховни бог земље Енлил назива „великом планином“. Тај бог живи 
на „високој планини“, која досеже до неба и спаја небо са земљом. Храм Енлила у Нипуру 
носи назив „дом Планине“ (Е-кур).  Племена старе Месопотамије нису обожавала само 
основне стихије, силе и појаве у природи, него такође и биљке и животиње којима су била 
окружена. У митологији и религиозној уметности фигурирају свето „дрво живота“ и „дрво 
истине“,  које  штите  богови  Тамуз  и  Нингишзида.  Тамуза  су  називали  „господарем 
вегетације  земаља“.  Богиња  Иштар  често  је  приказивана  у  виду  жене  из  чијег  тела 
израстају  гране.  Предмет  особитог  поштовања  биле  су  урмине  палме,  које  су  имале 
огроман значај  у привредном животу старе Месопотамије.  У религији Сумера и Акада 
сачувало се и много реликата старог обожавања звери. Тако је старосумерски бог Нанар, 
кога су поштовали у Уру, називан „моћним биком Ану“; исто је тако и бог Нергал, цар 
пођземног света, претстављан у виду страшне животиње:

„Он има бичји рог; на леђима носи читав жбун косе; он има лице човека, образе... и 
крила;.. .он има тело лава, које стоји на четири ноге.“

Бог пучине Еа претстављан је са рибљим репом или рибом на леђима, а Мардук — бог 
олује и врховни државни бог Вавилона — приказиван у виду фантастичног грифона, пола 
змије, пола птице грабљивице. О постојању обожавања звери у дубокој старини, у вези са 
тотемизмом,  сведоче имена старих царева Киша,  као што су Јагње и Скорпија.  Али је 
особито  широку  распрострањеност  стекло  у  старој  Месопотамији  обожавање  неба  и 
небеских тела. Управо зато сматран је за врховног бога старосумерски бог неба Ану, који 
је као „отац“ и „цар богова“ живео на трећем, највишем делу неба, одакле је владао светом 
седећи на своме небеском престолу. Њему се, као најмоћнијег богу, обраћају за помоћ сви 
богови, преплашени побеснелим водама светског потопа. Видно место међу свим осталим 
боговима заузимали су бог месеца Син и његов син — бог сунца Бабар (вавилонски бог 
Шамаш). Бабар-Шамаш је у исто време персонификовао страшну и сушну силу сунчеве 
жеге и благодатну животворну снагу сунчевих зракова, „који оживљују смртно болесног и 
ослобађају везаног“. За тај лик животворног соларног бога везан је и лик бога васкрсле 
природе и њених продуктивних снага — Тамуза, који се понекад уводи у циклус соларних 
богова. Истом циклусу припадала је и богиња природе, живота и рађања — Иштар, која је 
персонификована у виду звезде Венере, „сјајне зубље неба и земље“. Обожавање небеских 
тела  (такозвани  астрални  култ)  довело  је  до  појаве  сложеног  астролошког  система 
прорицања  будућности  на  основу  положаја  планета  и  звезда  на  небу.  Сумерски  и 
вавилонски  свештеници  са  висине  кула  својих  храмова  будно  су  пратили  кретање 
небеских тела.

Читав  тај  стари  и  сложени  култ  природе  у  доба  родовског  поретка  и  постанка 
патријархалне  породице  стајао  је  у  тесној  вези  са  култом  предака.  Врховни  бог  Ану 
обично је називан „оцем“ богова. Име старосумерске богиње Нинмах значило је „богиња-
мајка“, а име бога Тамуза — „истински син“. Живи остаци тога старинског култа предака 
били су „божанство куће“  („ил-бити“),  „дух-чувар  куће“  и  култ  домаћег  огњишта.  Тај 
старински култ предака стајао је у тесној  вези са веровањем у загробни живот,  које је 
нашло свој спољашњи израз у загробном култу. Још у доба I династије Ура обични људи 
сахрањивани су или у згрченом положају у простим јамама, или је пак покојниково тело 
увијано у рогозину и сахрањивано у глиненом саркофагу. Цареви и царице сахрањивани су 
у великим гробницама, и заједно са њима закопавана је велика количина драгоцених и 
луксузних предмета и приликом погреба приношене су људске жртве.



Обожавање  природе,  астрални  култ  и  поштовање  предака  образовали  су  сложен 
систем религиских веровања у доба појаве у Месопотамији најстаријих земљорадничких 
општина. Управо стога стекли су у старој Месопотамији тако велики значај чисто аграрни 
култови, везани за обожавање земље, воде и сунца, као и култ бога природе Тамуза, који 
умире и поново васкрсава и који се оваплоћује у животворној снази воде и житу што клија.

ДРЖАВНИ КУЛТ И ОБОЖАВАЊЕ ЦАРА

Али са појавом најстаријег робовласничког друштва и деспотске државе старински 
култ природе претрпљује модификацију,  фантастично одражавајући постојање државе и 
цареве деспотске власти. У складу са тим стари се богови природе постепено претварају у 
богове власти и господарења, покровитеље државе и царске власти. Богови који су раније 
били  персонификација  природних  сила,  постају  сад  оваплоћење  апстрактних  појмова 
правде и силе, небеске судије, страшни ратници и моћни цареви. Тако стари бог природе 
Тамуз  добија  епитете  „господар,  предводник,  моћни херој,  господар снаге  земље“.  Бог 
сунца Шамаш постаје бог правде и правосуђа. небески покровитељ земаљског цара; њега 
призива у своме законику Хамураби, „да би његово право засијало у земљи“, јер је сам бог 
Шамаш даровао законе вавилонском цару. Мардук, стари земљораднички бог, „који се увек 
стара о браздама, чува у исправности њиву и ливаду, брану и канале... господар изобиља, 
богатства и богате летине“, претвара се током времена у „великог владара“, господара неба 
и земље“, моћног ратника,  врховног државног бога Вавилона. У складу са тим његови 
симболи нису више само ратарева мотика него и стрела и лук, оружје ратника. Најзад, и 
стара богиња продуктивних снага природе — Иштар, која је раније претстављана у виду 
богиње-мајке,  претвара  се  у  страшну  богињу-ратника,  небеску  царицу  и  заштитницу 
царске власти.

У  епској  химни  „Уздизање  Иштар“  прича  се  о  томе  како  богови  именују  богињу 
Иштар супругом врховног бога неба, Ану:

Нека она, Анту, буде супруга теби равна.
Узвиси је именом твојим...
Нека она сама држи бразде земље и неба,
Нека буде најмоћнија међу нама.

Богиња Иштар добија символе царске власти:

Дао јој је у руке царски скиптар — страшно, беспоштедно оружје,
Раскошни венац, као у месеца, ставио јој је на главу.

Док се врховни богови приказују у виду царева, дотле се и цареви на земљи приказују 
у религиозној литератури и уметности као земаљски богови. Тако се Мес-киаг-гашер, први 
цар I династије Ура, називао „сином бога сунца, господарем који је проникао у дубину 
мора и  дигао се  на  планине“.  Цареви III  династије  Ура такође  су деификовани још за 
живота,  а  после  смрти  клањали  су  им  се  као  боговима.  У  рушевинама  Тел-Асмара 
пронађен  је  двор  владара  Ешнуне  са  храмом  подигнутим  у  част  Гимил-Сина, 
деификованог цара Ура. Натпис који је ту нађен гласи: „Божанскоме Гимил-Сину, који је 
добио име од Ану, љубимцу Енлила, цару коме је Енлил дао добро срце, да би се старао о 
земљи и четири дела света, моћноме цару, цару Ура, цару четири стране света, своме богу, 
Итурију, — владар Ешнуне, његов слуга, саградио је кућу.“ Други цар те династије, по 
имену Шулги, такође је захтевао да му се одају божанске почасти. Њему у част дизани су 
храмови, његовој статуи приносиле су се жртве у дане новог и пуног месеца. У цареву 
част састављане су химне.  Име деификованог цара улазило је у  састав имена његових 
поданика, на пример: „Шулги је мој бог“. Цар Бур-Син називао је себе „богом који даје 



живот својој земљи“ и „богом-сунцем своје земље“. Њему су као богу приношене жртве по 
храмовима,  који  су били њему посвећени.  Име цара  Бур-Сина сачувало се  у пантеону 
богова све до VII века пре н. е. Исто је тако и вавилонски цар Хамураби изједначавао себе 
са богом сунца Шамашем и називао се „божанским царем царева, коме по праву припадају 
скиптар и круна.“

Током времена, појединачна религиска веровања, која су поникла из старинског култа 
природе и култа предака и која су се у доба појаве робовласничке деспотије уобличила у 
својеврсну  идеологију  деификовања  цара  и  царске  власти  —  претварају  се  у  сложен 
теолошки систем. Познавање те теологије и вршење сложеног верског култа постају сада 
дужности специјалних свештеника.

Врховно  тројство  богова  чине  недостижни  и  далеки  бог  неба  Ану,  моћни  и 
величанствени бог земље Енлил и мудри бог воде и знања Еа, Следећу групу богова чине 
Син  —  бог  месеца,  Шамаш  —  бог  сунца,  Адад  —  бог  олује  и  Иштар  —  богиња 
продуктивних снага природе. Између богова успостављају се родбинске везе: бог Мардук 
сматран је сином бога Еа; бог Шамаш — сином бога месеца Сина, јер се дан, по претстави 
Сумераца, рађа из ноћи; богињу Иштар називали су женом бога Тамуза. Истовремено са 
компликовањем религије и развитком ритуала формира се свештенство, које се у знатној 
мери специјализује. Појављују се посебни свештеници за вршење молитви, приношење 
жртава, прорицања, најзад, посебни свештеници-музиканти. Компликује се обредна страна 
верског култа, који све више стиче државни карактер. Свештеници проглашују верско и 
световно знање за свој монопол, дефинишући знање религије за тајно познавање свега што 
се  дешава  на  небу  и  земљи,  као  год  и  свега  што  се  тиче  великих  богова.  Највише 
свештеничке дужности концентришу се у рукама управљача (патеси) и царева (лугал), који 
претендују на првенствено познавање религиских тајни. Тако се стари цар Урука по имену 
Гилгамеш сматра „чуварем тајног знања“.

КЊИЖЕВНОСТ

Књижевно  стварање  поникло  је  у  старој  Месопотамији  у  дубокој  старини,  у  IV 
миленију  пре  н.  е.,  о  чему  сведоче  фрагменти  књижевних  дела  нађених  у  архивима 
најстаријих сумерских градова. Сумерска књижевност, сумерско клинасто писмо и читава 
сумерска  култура у  целини извршили су снажан утицај  на  потоњу асирско-вавилонску 
књижевност. Многобројна књижевна дела поникла у сумерско доба преведена су доцније 
на вавилонски и асирски језик и у мало измењеном облику сачувала се до позног времена.

Религиско-магиски  назори  владали  су  свешћу  људи  тога  времена.  Зато  је  сасвим 
природно  што  је  религија  као  основни  облик  идеологије  морала  собом  скроз  наскроз 
прожимати читаву књижевност.  Већина књижевних дела само је  уметничко уобличење 
религиских  митова,  легенди,  догми  и  идеја.  Та  књижевна  дела  служила  су  циљевима 
верске поуке, објашњавајући људима законе и појаве у природи, тајне бића, смрти, козмоса 
и  људског  живота.  Химне,  молитве,  псалми  и  басме,  заодевени  у  уметничку  форму, 
служили су циљевима верског култа, певани су или изговарани по храмовима приликом 
вршења религиских или магиских обреда.

Верски  карактер  сумерско-вавилонске  књижевности  у  знатној  је  мери  унапред 
одредио њен традиционални карактер. Религија је придавала особит ауторитет делима која 
своје порекло воде из дубоке старине; она су махом приписивана старим мудрацима или 
чак откровењу самих богова. Зато се готово свеколико доцније књижевно стварање после 
сумерске  епохе  сводило  углавном  на  понављање  или  ново  издавање  старих 
традиционалних идеја,  на препеве старих исконских мотива и само на извесно њихово 
прилагођавање потребама датог момента.

Најдубља  врела  сумерско-вавилонске  књижевности  воде  своје  порекло  од  усменог 
народног стварања, чији су се обрасци сачували нажалост само у незнатном броју. Међу 
њих  спадају  афоризми  животне  мудрости,  заодевени  у  облик  пословица,  на  пример 



афоризам: „Ти пошао и присвојио поље свога непријатеља, а за то време твој непријатељ 
дошао и присвојио твоје поље“ (Ко другоме јаму копа, сам у њу пада). Такве су и народне 
радне песме, које су служиле за ритмичку пратњу разних. процеса рада, на пример песма 
млинара: „Звезда земљорадника (која се појавила на небу) упрегла је на њиви плуг да се 
сеје жито.“

У познијим текстовима сачували су се одломци из песама пекара и кувара. Они такође 
воде порекло од старих образаца народног стварања.

Од усменог народног стварања воде порекло и еп о зверима, и. својеврсне басне, у 
којима су се сачувале старе претставе везане за тотемизам. Такав је „дијалог између коња и 
бика“, који се препиру између себе око одлика свога соја, басна „о лисици“, коју оптужују 
на суду пред врховним богом Шамашем, прича „о орлу и змији“ и др.  Важно место у 
вавилонској књижевности заузимао је еп, чији су се обрасци у великој количини сачували 
све до наших дана. Велики епски спевови који причају о животу и подвизима богова и 
хероја састављени су још у дубокој старини из појединих делова, углавном из химни у 
част појединих богова, које су имале за циљ да величају датог бога, његов храм и његово 
свештенство, на пример бога Мардука, покровитеља Вавилона и вавилонског цара.

МИТ О СТВАРАЊУ СВЕТА

Та  мисао  о  величању  локалног  бога  узета  је  за  основу  у  Вавилонији  широко 
распрострањеног  епског  дела,  које  је  по  речима којима почиње носило наслов „Енума 
елиш“ („Када је горе“). Поједини делови тог епског спева, који описује стварање света и 
вечну борбу бога стварања са принципом хаоса, поникли су још у сумерско доба, али је 
читав  спев  као  целина  састављен  можда  у  доба  Хамурабија,  када  је  Вавилон  постао 
престоница огромног Вавилонског царства и када је вавилонско свештенство почело да 
приказује  вавилонског  бога  Мардука  као  врховног  бога,  творца  и  неимара  читаве 
васељене.

У основи  тог  спева  лежи козмогониска  мисао  о  томе како  бог  пролећног  сунца и 
његове стваралачке светске снаге — Мардук, принцип реда, светлости и добра, побеђује 
мрачне силе злог хаоса — чудовиште Тимат, и из њеног тела ствара цео свет.

Господар се заустави, посматрајући њен леш,
Он расече труп, замисливши премудру ствар:
Као шкољку, подели је он на две половине.
Једну половину уздигао је да буде небески кров.
Он стави резе, и постави страже пред њима,
И заповеди им да чувају планинске воде.

У легенди прича се даље о томе како је бог-творац распоредио на небу сазвежђа и 
утврдио  њихов  ток,  и  најзад,  како  је  створио  човека,  чији  је  позив  —  „старање  о 
боговима“. Последњи део спева садржи химну Мардуку — врховном богу Вавилона, коме 
су сви богови предали врховну небеску власт.

Овај стари мит о стварању света био је веома распрострањен по читавој Вавилонији. 
Поједине варијанте и епизоде тог мита сачувале су се у разним фрагментима, на које се 
понекад наилази чак и у астролошким делима и басмама против зубобоље. Читав мит у 
потпуности  је  преузет  у  асирско  доба.  Његови  одјеци  сачували  су  се  у  библиској  и 
античкој књижевности.

СПЕВ О АГУШАЈИ

Истој епоси процвата вавилонске културе под Хамурабијем припада по свој прилици и 
спев о богињи Агушаји;  у  њему се описује супарништво између страшне богиње рата 



Иштар и богиње Салту. На молбу Агушаје бог мудрости Еа мири завађене богиње, али 
једино под тим условом да људи дознаду за нову богињу Салту, да у њену част подигну 
храмове и приносе јој жртве, и да убудуће људи чувају сећање на њу. Спев се завршава 
похвалом  трију  ратничких  богиња,  између  којих  не  треба  да  се  нарушава  постигнути 
споразум. У том спеву нашла је одраза борба између свештенства и култова трију богиња и 
покушај централизације култова, који се изразио у измирењу и чак готово идентификацији 
трију богиња истог типа.

СПЕВ О ГИЛГАМЕШУ

Једно од најбољих дела вавилонске књижевности јесте чувени „Спев о Гилгамешу“, у 
коме  се  са  великом  уметничком  снагом  поставља  вечито  питање  о  смислу  живота  и 
неизбежности човечије смрти, па макар то био и прослављени херој. У спеву се прича о 
томе како Гилгамеш, „две трећине бог, а једну трећину човек“, влада у старом граду Уруку. 
Гиигамеш  свирепо  угњетава  народ,  натерујући  га  да  зида  градске  бедеме  и  храмове 
боговима.  Становници  Урука  жале  се  на  своју  тешку  судбину  боговима,  и  богови, 
услишивши  њихове  жалбе,  стварају  див-јунака  Енкиду,  који  располаже  натприродном 
снагом. Енкиду живи међу дивљим зверима, заједно са њима иде у лов и на појило. Један 
од ловаца, кога Енкиду спречава да лови дивље звери, моли за помоћ Гилгамеша. Тежећи 
да  примами  себи  тога  примитивног  хероја,  Гилгамеш  му  шаље  храмовну  блудницу. 
Блудница саблажњава Енкиду, укроћује љубављу његову дивљу ћуд и доводи га у Урук. Ту 
оба  јунака  заподевају  двобој,  али,  располажући  подједнаком  снагом,  они  не  могу  да 
савладају један другог.  Спријатељивши се,  оба див-јунака,  Гилгамеш и Енкиду,  заједно 
врше своје подвиге. Они заједно крећу у кедрову шуму, где обитава моћни Хумбаба, чувар 
кедрове шуме. Гилгамеш и Енкиду ступају у бој са Хумбабом и убијају га:

И заљуљаше се кедрови, и изађе Хумбаба,
Страшан, изађе испод кедрова.
Јурнуше оба јунака, надмећући се у одважности,
И оба се ухватише у коштац са господарем кедрова.
Двапут је судба помогла Енкиду,
И Гилгамеш држи у руци Хумбабину главу.

Победнички јунак Гилгамеш буди луду страст у срцу богиње Иштар, која хероју нуди 
своју љубав. Али мудри и опрезни Гилгамеш одбацује њену љубав, потсећајући богињу на 
то  колико  је  патњи  и  жалости  задала  она  својим  ранијим  љубавницима.  Увређена 
Гилгамешевим одбијањем, богиња Иштар жали се на њега своме оцу, врховном богу неба, 
Ану. Услишивши упорне молбе своје кћери, бог Ану баца на земљу чудовишног бика, који 
својим  падом  и  дахом  убија  800  људи.  Али  јунаци  убијају  то  страшно  чудовиште,  и 
Енкиду вели Гилгамешу:

Пријатељу мој, победили смо небеску звер.
Зар не смемо сад рећи да нам је осигурана слава у потомству!

Енкиду усни сан, у коме му се прориче пропаст. И заиста Енкиду се смртно разболи. 
Дирљивим речима опрашта се он са својим пријатељем Гилгамешом и прориче и њему 
неизбежну смрт. Гилгамеш оплакује смрт пријатеља и први пут осећа над својом главом 
лепршање крила смрти. Његово нарицање заодевено је у уметнички облик.

Шест дана и ноћи плакао сам ја над њим
Све до дана кад су га спустили у раку,
Сада се ја бојим смрти и бежим у пусто поље.



Нада мном лебди пријатељева реч што ми је каза пред смрт.

Како, о како да се утешим? Како, о како да заплачем?
Вољени пријатељ сада је налик на прашину.
И нећу ли и ја лећи, као и он, да никад више не устанем?

Морен страхом од смрти, Гилгамеш креће на далеки пут. Он се упућује своме претку 
Утнапиштиму,  који  је  једини  од  смртника  добио  бесмртност.  Њега  не  плаше  тешкоће 
далеког пута. Њега не могу задржати ни људи-скорпије, ни рајски врт са дрвећем на коме 
цвета драго камење, ни богиња Сидури, која га позива да заборави на смрт и да се преда 
свим радостима живота. Гилгамеш преброђује чамцем „воду смрти“ и стиже у крај у коме 
живи бесмртни Утнапиштим. Гилгамеш настоји да од њега дозна тајну вечног живота. 
Одговарајући на Гилгамешева питања, Утнапиштим му прича о светском потопу и о томе 
како га је бог Еа научио да сагради ковчег и да се у њему спасе од потопа, после чега су 
Утнапиштим и његова жена добили од богова бесмртност. Сажаливши се на Гилгамеша, 
Утнапиштим му открива „тајну реч“ и саветује га да сиђе на дно океана, да тамо убере 
траву бесмртности, која носи име „старац постаје младићем“. На свом повратку Гилгамеш 
стиже до те чудесне траве, али љута змија допуже до њега и уграби ту траву. Ожалошћени 
херој, вративши се у свој град Урук, моли богове за последњу милост. Он жели да види сен 
свога  преминулог  пријатеља  Енкиду.  Бог  подземног  света  Нергал  шаље,  по  наређењу 
богова, на земљу Енкидову сен. Спев се завршава закључним дијалогом између пријатељâ. 
У  одговор  на  Гилгамешеву  страсну  молбу  да  му  исприча  „закон  земље“,  Енкиду  му 
најмрачнијим бојама описује загробни живот умрлих људи.

„Па ништа. Пусти ме да седнем и заплачем.
Реци ми закон земље, који ти познајеш.“

„Глава, које си се ти дотицао и због које си осећао радост у срцу,
Као стару одежду, црв њу прождире.

Прса, којих си се ти дотицао и због којих си осећао радост у срцу,
Као стари џак, пуна су прашине.
Читаво је тело моје налик на прах.“

То је први пут да је крајње јасно и у исто време са таквом снагом и изразитошћу 
изречена мисао о неизбежности смрти, којој су подложни сви људи, чак и они који су 
спремни на сваки подвиг да би савладали неминовну смрт.

Епска  легенда  о  Гилгамешевим подвизима  води своје  порекло  из  дубоке  сумерске 
старине. Имена главних јунака — Гилгамеша и његовог пријатеља Енкиду — сумерског су 
порекла.  На  Гилгамешево  име  наилази  се  у  сумерским  натписима  из  XXV века,  а  на 
претставу Гилгамеша — на цилиндричним печатима из истог времена.

Прича о подвизима Гилгамеша и Енкиду, о трагичној смрти Енкиду и о Гилгамешевим 
лутањима у потрази за бесмртношћу преплиће се са читавим низом старих религиских 
митова, који су у виду појединих епизода уметнути у општи текст спева. Такав је кратак 
одломак  легенде  о  стварању човека  (Енкиду)  од  глине,  натопљене  божјом пљувачком; 
такав је  чувени мит о светском потопу,  у  коме се  подробно прича како је  стари херој 
Утнапиштим на  савет  бога  мудрости Еа саградио ковчег,  спасавши се у њему од воде 
потопа, и тиме заслужио вечни живот.

Спев о Гилгамешу заузима посебно место у вавилонској књижевности, како по својим 
уметничким одликама, тако и по специфичности мисли изражених у њему.

У високо  уметнички  облик  заодевена  је  мисао  старовавилонског  песника  о  вечној 
човековој  тежњи да  савлада  смрт и  стекне личну бесмртност.  У задњим речима спева 



осећа се мучна жеља човекова да сазна „закон земље“, тајну живота и смрти. Дубоким 
песимизмом прожете су речи старог песника. Будући живот он слика као обитељ страдања 
и бола. Чак ни чувени Гилгамеш — „дивни, снажни, мудри, божанство — својим двема 
трећинама,  човек  —  само  једном,  светлог  тела  као  велика  звезда“  —  и  поред  свог 
божанског  порекла не  може да  заслужи и стекне  бесмртност.  Блаженство у  загробном 
животу даје се само ономе ко извршује заповести религије, захтеве свештеникâ, обреде 
верског култа. У томе је основна мисао читавог спева.

СПЕВ О АДАПИ

Иста мисао о вечном животу, иста човекова тежња ка бесмртности прожима собом и 
спев о Адапи, у коме се прича о томе како је идеални, премудри човек, свештеник и владар 
Адапа, син бога мудрости Еа, једном сломио крила јужноме ветру и зато био позван на суд 
од врховног бога Ану. Слушајући савет свога оца, Адапа побуђује сажаљење богова према 
себи и изазива код врховног бога расположење у своју корист, али у исто време одбија да 
прими храну вечног живота и напитак бесмртности. Тако Адапа из сопствене претеране 
опрезности не добија бесмртност, коју су му богови унапред били припремили.

СПЕВ О ЕТАНИ

Исте такве  моралне и  делом религиско-филозофске тенденције прожимају собом и 
легенду о Етани,  у  којој  се  прича о пријатељству орла са змијом, о вероломству орла, 
свирепој освети змије и покушају Етане да се на орловим крилима вине на небо, да тамо 
прибави  „траву  рођења“  и  знаке  врховне  царске  власти.  Овај  се  спев,  као  и  спев  о 
Гилгамешу,  састоји  из  неколико  самосталних  делова.  Поучна  басна  из  циклуса 
животињског епа, која води порекло од старинских облика народног стварања, преплиће се 
са религиском легендом о томе како су знаци власти обоготво-енога цара,

скиптар и тиара, диадема и жезло власти,
смештени испред Ану на небу.

и дâ чак ни јунак Етана не може да их стекне, јер се царска власт не може задобити помоћу 
вероломног и неразумног орла. Дакле, у томе спеву спроводи се мисао како царска власт 
води своје порекло са неба и освећена је од богова. У томе је јасно видљива свештеничка 
пропаганда, која настоји да помоћу религиске литературе и ликовне уметности образложи 
и оправда царску власт и самим тим учврсти класни робовласнички поредак.

КАТАБАЗА (СИЛАЗАК) БОГИЊЕ ИШТАР

Истом вечитом мишљу о животу и смрти прожет је и спев о силаску богиње Иштар у 
загробни свет.  Настојећи  да  нађе  смисао  смењивању годишњих доба,  да  схвати  узрок 
смрти и васкрсења природе сваке године,  становници старе Месопотамије створили су 
верски мит о смрти и васкрсењу бога природе Тамуза, кога васкрсава за нов живот његова 
другарица  богиња  Иштар.  У  песничкој  легенди  прича  се  о  томе  како  Иштар  после 
Тамузове смрти силази у подземни свет,  остављајући код сваког од стражара седморих 
врата по један од својих украса. Заточење у загробном свету богова продуктивних снага 
природе — Тамуза  и Иштар — зауставља читав процес живота  на земљи,  што нагони 
богове да ослободе из под-земног света богове природе Тамуза и Иштар. Спев се завршава 
описом празника васкрсења бога природе који умире и поново васкрсава.

У дане Тамуза свирајте на азурној фрули,
Ударајте о колуте од корналина.



Свирајте и ви с њима, нарикаче,
Да би мртви устали, опијени пријатним кадовима.

Овај спев стајао је у тесној вези са религиском драмом, која је приказивала смрт и 
васкрсење бога Тамуза и која је извођена по храмовима о празницима тога бога васкрсле 
природе.

ДРАМСКО ПЕСНИШТВО

Главни циклус вавилонске религиске драме везан је за култ бога природе који умире и 
васкрсава. Још у сумерско доба појављују се први обрасци те религиске драме. У време 
династије Исина постао је патетични дијалог између богиње Еги-ме и њеног брата бога 
Лил. Богиња Еги-ме оплакује смрт Лила и заклиње га богињом-мајком „да устане са места 
на коме лежи“,  тј.  да васкрсне.  Одговарајући јој,  бог Лил је  моли да га ослободи.  Он 
упоређује себе са покојником закопаним у земљу, који више не може да се врати у живот и 
чији  сан  узнемирују  зли  демони.  И  у  сумерско,  и  у  акадско-вавилонско  доба  биле  су 
широко распрострањене тужбалице, које су ушле у зборник обредних песама „Изађе она 
на ширину“. Та стара тужбалица о умрломе богу природе Тамузу очигледно је саставни 
део религиске драме која је приказивана уочи празника васкрсења тог бога. Мит о смрти и 
васкрсењу бога природе, који је подешен за приказивање у облику верске драме, трајао је у 
Месопотамији све до позног времена. Још у VIII  веку пре н.  е.  налазимо ми у једном 
вавилонском тексту прилично потпуно излагање тог мита, при чему су у овом случају црте 
бога  природе  Тамуза  пренесене  на  Мардука  —  врховног  бога  Вавилона.  У  том  миту 
подробно се описују Мардукова страдања:

Када су га богови затворили, он је ишчезао из броја живих.
Они су га затворили у тамницу, сакрили га од сунца и светлости,
Био је измрцварен многим ранама, купајући се у сопственој крви.

Заточење великог бога изазива немире у народу. Иштар, Мардукова супруга, врши над 
умрлим богом обредну тужбалицу. Најзад, богови васкрсавају умрлог бога, ослобађајући 
га  „из  мрачне  Планине“.  Може  се  претпостављати  да  се  у  том  тексту описују  верски 
обреди  који  су  вршени  на  дан  Нове  године,  када  је  прослављан  главни  празник  бога 
Мардука, у месецу Нисану (у време пролећне равнодневице). У тим свечаним. обредима 
морао је учествовати и сам цар, који је, прерушавајући се у Мардука, морао да претставља 
свету  жртву.  У  складу  са  тим,  за  време  специјалне  церемоније  цару  су  одузимани 
спољашњи знаци његове власти, а врховни свештеник ударао је бичем цара, који је клечао 
на коленима. Тек после тога цар је добијао од врховног бога право на царску власт. Тако је 
настајала  у  сенци  храма  најстарија  религиска  драма,  која  .је  помоћу  видљивих 
симболичних ликова покушавала да објасни тајне природе, живота и смрти.

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОЗОФСКО ПЕСНИШТВО

Вавилонско песништво достиже свој врхунац у двама делима: „Спеву о страдајућем 
праведнику“ и „Разговору господара с робом“. У првом спеву аутор се жали на своју тешку 
судбину, на то што га увек прогони „несрећа, и опет несрећа“. Покушавајући да схвати 
узроке тих несрећа, човек анализира своје поступке. Али он не може да призна да је крив 
за било какав преступ према боговима или цару. Он је уверен у своју праведност и у то да 
је извршавао све своје дужности.

Што се мене тиче, усрдно сам слао молбе и молитве.
Молитва је била моја брига, а приношење жртве — закон...



Цареву величину узносио сам изнад свега на свету,
Научио сам народ страху пред двором.
Ја знам да је то богу угодно.

Али упркос своје врлине, човек свирепо страда, и осећајући своју потпуну невиност, 
почиње да сумња у праведност богова, који нису услишили његове молитве:

Призивао сам мога бога, али ми он није показао своје лице.
Молио сам се својој богињи, али она није чак ни главе дигла.

Тако у вавилонску књижевност,  која је стајала под утицајем религиског погледа на 
свет,  постепено  продиру  прве  сумње  у  праведност  богова  и  самим  тим  у  истинитост 
верских догми, које обећавају награду праведницима.

Још већим песимизмом прожето је дело које се обично назива „Разговор господара ш 
робом“. На све бесконачне и противречне жеље свога господара роб одговара сервилном 
фразом: „Да, господару мој, да“, налазећи сваки пут оправдање и образложење за жеље 
свога  господара.  Али  је  главна  и  основна  мисао  ауторова  изражена  у  последњим  и 
снажним речима дијалога.  Разочаран у живот,  господар најзад узвикује:  „И сад,  шта је 
добро?“  Одважно и  подругљиво звучи  одговор роба:  „Сломити мој  врат  и  твој  врат  и 
бацити у реку, то је добро. Ко је толико висок да се попне на небо, и ко толико велики да 
испуни земљу.“  Расрђени господар претећи вели робу:  „О робе,  ја  ћу те  убити  и  тако 
натерати да идеш испред мене.“ Али у одговор на то чује се робова опомена: „Уистину, 
само три дана живеће мој господар после мене.“

ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ

Народи старе Месопотамије нису створили онаква сјајна уметничка дела као стари 
Египћани. Та релативна заосталост старомесопотамске уметности објашњава се у извесној 
мери тиме што су на територији Међуречја живела разна племена, која су између себе 
водила  сталну  борбу  за  превласт  и  господарење  над  читавом  земљом.  Једне  државне 
творевине смењивале су друге.  Номадска,  културно заостала племена Гута,  Аморита и 
Касита  у  више  махова  су  преплављивала  земље  Међуречја,  што  је  увек  доводило  до 
опадања културе и уметности. Осим тога, на територији Месопотамије није било довољне 
количине камена, дрвета и метала,  преко потребних за развитак архитектуре 4 осталих 
врста уметности.

Основне карактеристичне црте архитектуре у старој Месопотамији биле су масивна 
монументалност,  употреба цигле  као  основног грађевинског  материјала,  асиметричан и 
попречан  размештај  унутрашњих  просторија.  На  широку  примену  наишло  је 
орнаментисање зидова.

Најстарији сумерски храмови, саграђени почетком III миленија пре н. е., откопани су у 
Уруку и Ел-Обеиду. Они су били подигнути на вештачким насипима, који су их штитили 
од разливања вода, и у уметничком погледу стварали специфичан контраст према глаткој 
површини равнице. Зидови храма у Ел-Обеиду већ су украшени вертикалним избочинама 
и плитким нишама, као и уметничким фризовима, израђеним помоћу технике својеврсних 
мозаика. Најстарији споменици сумерске архитектуре сведоче о примени дрвених, понекад 
тучом обложених стубова, веома примитивних сводова и посебне цементирајуће материје, 
начињене од битумена (асфалт).

Свој процват доживљује сумерско-акадска архитектура у доба III династије Ура. Из 
тог времена потичу храмови, дворови и друге зграде откопане у рушевинама Ура, Ешнуне 
(Ашнунака) и Описа (Хафаџе). Ту су откривени читави архитектонски комплекси, који су 
се поред дворова, гробница и храмова састојали и од специјалних, за стару Месопотамију 
типичних,  храмовних  степенастих  кула  (зикурати);  те  куле  донекле  потсећају  на 



староегипатске степенасте пирамиде. Очигледно, успомена на те храмовне куле сачувала 
се у библиској легенди о „вавилонској кули“.

Сумерско-акадска архитектура извршила је утицај на развитак архитектонских облика 
у Вавилонииј и Асирији. О томе сведочи композиција староасирског храма богиње Иштар 
у  Ашуру,  орнаментација  зидова  у  великом  двору  у  Мари,  као  и  дуго  трајање  старог 
архитектонског облика степенасте храмовне куле (зикурата).

Најстарији  примерци  сумерског  вајарства  обележени  су  припростошћу  и 
примитивношћу.  Вајар  још није  кадар  да  каменом  блоку  да  облик  људског  тела.  Зато 
најстарије  сумерске  статуе  махом  претстављају  човека  у  непокретној,  такорећи 
окамењеној  пози.  Једино  се  на  човечијем  лицу  осећа  уметникова  тежња  да  нешто 
слободније репродукује природу свога модела; при чему је највећа пажња обраћена на 
претставу очију, које се увек одликују великом изражајношћу. Исто су тако примитивне и 
непомичне  претставе  људи  и  животиња  на  рељефима,  на  пример,  на  чувеној  „Стели 
јастребова“ Еанатума. Те су претставе често шематизоване, на пример, на вази Ентемене. 
Скулптуре и рељефи акадске епохе, нарочито статуе и други уметнички предмети нађени у 
рушевинама  Ешнуне  и  Описа,  откривају  нам  прилично  знатне  трагове  сумерског 
уметничког  утицаја.  Али  су  уметници  акадске  епохе  учинили  велики  корак  напред  у 
развитку ликовне уметности. Нарочито на рељефу они већ умеју да знатно слободније и 
ближе природи претстављају људско тело. Једно од најбољих дела акадске уметности из 
доба Саргонида јесте позната „Нарамсинова стела“, на којој је претстављен акадски цар 
Нарамсин како се пење на брдо на челу једног одреда војника.  Уметник је са великом 
слободом и  смелошћу за  оно време претставио корачајућу фигуру моћнога  цара,  пред 
којим пада на земљу копљем погођени непријатељски војник. Нарочито је интересантан на 
том рефељу распоред фигура, који се одликује не само строгом симетричношћу него и 
великом унутрашњом хармоничношћу. Уметник је ванредно вешто спојио уједно масовну 
сцену,  која  претставља војску како се  пење уз  брдо,  са  главним сижеом — тријумфом 
обоготвореног цара над непријатељем.

Подједнако  велики  интерес  претстављају  и  скулптуре  и  рељефи  из  времена 
Вавилонског царства, нарочито они који падају у Хамурабијево време. Међу њима истиче 
се рељеф који претставља Хамурабија пред богом сунца Шамашем; рељеф је био смештен 
на  највишем делу стуба  са  кодексом закона.  Исто тако,  изражајна  је  и  фино  обрађена 
рељефна  прет-става  Хамурабија,  која  показује  црте  портретне  сличности.  За  ово  доба 
карактеристичне су и уметничке претставе нађене приликом ископавања у Мари. Код свих 
тих споменика, који падају у време I вавилонске династије, још се осећају јасни трагови 
уметничких  утицаја  сачуваних  из  сумерске  епохе.  Тако  на  пример  рељеф  на 
Хамурабијевом  стубу  законâ  претставља  само  доцнију  варијанту  уобичајене  сумерске 
сцене  претстав-љања  цара  божанству.  Али  је  акадска  и  вавилонска  уметност, 
искористивши културно наслеђе старог Сумера, умела да га стваралачки преради, узди-
гавши га на виши ступањ.

ПОСТАНАК НАУЧНИХ ЗНАЊА

И поред тога што је религиско-магиски поглед на свет дубоко собом прожимао свест 
људи тога времена, потребе свакодневног живота ипак су човека нагониле да будно мотри 
природне појаве,  да би објективно схватао њихов унутрашњи смисао.  То је  постепено 
доводило  до  појаве  првих,  још  веома  примитивних,  облика  апстрактног  мишљења. 
Запажајући  сличне  појаве  у  природи,  човек  је.  још  скрушено,  покушавао  да  их 
систематише,  састављајући,  углавном  у  практичне  сврхе,  спискове  звери,  биљака  и 
камења.

Из  еисто  привредних  потреба  постепено  ничу  најстарији  замеци  науке,  нарочито 
математике и астрономије. Потреба да се израчунава количина и тежина продуката и робе, 
број радне снаге, да се одређује обим зграда, срачунава површина поља —довела је до 



појаве  најстаријих  математичких  прорачуна,  до  заметања  аритметике  и  геометрије.  Из 
дубоке старине воде своје порекло они системи рачунања у чијој основи леже бројеви 5, 6, 
10  и  њихови  производи  30  и  60.  О особито  дубокој  старини система  рачунања 5  и  6 
сведоче сумерски називи за пет првих бројева,  као и за 10. Називи бројева 6, 7,  8 и 9 
састављени су спајањем имена петице и одговарајућег броја (6 = 1 + 5; 7 = 2 + 5; 8 = 3 + 5; 
9 = 4 + 5). Својеврсна коегзистенција и комбинација тих система рачунања нашле су свог 
одраза у подели године на 360 дана и круга на 360 делова. О прилично знатном развитку 
математике  још у  сумерско  доба  сведоче  математички  текстови,  у  којима  се  спомињу 
степеновање, извлачење квадратних и кубних коренова по специјалним обрасцима и чак 
израчунавање запремина.

О  изразито  практичном  карактеру  те  старе  математике  сведоче  таблице  множења, 
сабирања  и  одузимања  за  цифре  до  180.000  (код  множења),  које  су  имале  за  циљ да 
помогну писару да брзо врши аритметичке радње са крупним цифрама. Сачувани планови 
њива са прорачуном њихове површине, који воде порекло из доба Акада, сведоче о томе да 
су  прва  знања  у  области  геометрије  поникла  у  вези  са  развитком  земљорадње  и  са 
потребом да се често врши премеравање земљишних парцела. Да би израчунали површину 
поља које има облик неправилне геометриске слике, они су површину тог поља делили на 
више  правоугаоника,  троуглова  и  трапеза,  појединачно  израчунавали  површину  сваке 
поједине геометриске слике, па затим сабирали добијене бројеве.

Потреба за рачунањем времена доводила је до утврђивања календарских система, који 
су  изискивали  одређена  знања  у  области  астрономије.  Читав  низ  астрономских  знања 
стечен је већ у сумерско-акадско доба, из којег се сачувао велики астрономски рад, који 
садржи у  себи  мноштво  астрономских  запажања,  нарочито  претставу о  четири  стране 
света.  Та  су  астрономска  знања  била  прилично  широко  распрострањења.  Тако  су,  на 
пример,  у  састав  неких  имена  улазили  називи  планета.  Сумерски  и  вавилонски 
свештеници-астрономи  посматрали  су  кретање  небеских  тела  са  врха  својих 
опсерваторија, које су обично биле смештане на највишим површинама храмовних кула, 
састављених од седам ступњева (зикурата). Рушевине тих кула нађене су у свим старим 
градовима  Међуречја:  у  Уру,  Уруку,  Нипуру,  Акаду,  Вавилону и  другде.  Многовековна 
астрономска  посматрања  довела  су  до  стицања  многобројних  знања.  Вавилонски 
свештеници умели су да разликују звезде од пет планета, којима су дали засебна имена. 
Познавали су путање планета. Читаво звездано небо било је подељено на 15 делова, почев 
од пролећне тачке зодијака. Звезде су распоређене по сазвежђима. Утврђена је еклиптика, 
која је подељена на 12 делова и аналогно томе на 12 зодијачких сазвежђа, чија су се имена 
сачувала  до  позног  времена.  У  званичним  документима  регистрована  су  запажања  на 
планетама,  звездама,  кометама  и  метеорима,  сунчевим  и  месечевим  помрачењима.  О 
високом  ступњу  развитка  астрономије  сведочи  посматрање  и  регистрација  момената 
кулминације разних звезда,  као и вештина израчунавања размака времена који их деле. 
Највише тековине вавилонске астрономије воде порекло из VIII-VI века пре н. е., када су 
вавилонски астрономи-свештеници стекли велику количину астрономских знања, имали 
претставу о процесији (померању равнодневица) и чак претсказивали помрачења.

Елементарна знања у области астрономије омогућила су вавилонским свештеницима 
да изграде специфичан систем календара,  делом заснованог  на  сталним посматрањима 
месечевих  фаза.  Основне  календарске  јединице  рачунања  времена  били  су:  дан  од 
двадесет четири сата, месечев месец и година од 354 дана. Дан од двадесет четири часа 
делио се на три ноћне страже и три дневне страже, при чему се за почетак дана обично 
узимао моменат заласка сунца. Истовремено са тим, дан се делио на 12 часова, а сваки час 
на 30 минута. Према томе, дан од двадесет четири сата делио се на 12 великих и 360 малих 
јединица,  што  одговара  систему  рачунања  шест,  који  лежи  у  основи  вавилонске 
математике, астрономије и календарског система. Очигледно, и у календару је нашао свог 
одраза покушај поделе круга, дана и године на 12 великих и 360 малих делова. Почетак 
сваког  месечевог  месеца  и  у  складу  са  тим  његово  трајање  одређивани  су  сваки  пут 



емпириски,  специјалним  астрономским  посматрањима,  јер  је  сваки  месец  морао  да 
почиње на дан младог месеца.  Разлика између грађанске календарске године и тропске 
износила је нешто преко 11 дана (тачно: 11 дана, 5 часова, 48 минута и 46 секунди). Ова 
грешка исправљала се  с  времена на време на  тај  начин што је  уметан један накнадни 
месец, што је у Хамурабијево време вршено на специјалну заповест централне државне 
власти.

МЕДИЦИНА

Постепено су стицана знања и у области медицине и ветерине. Још у Хамурабијево 
доба вавилонска се медицина делила на специјалне гране — на хирургију, лечење болести 
очију и на ветерину. Анатомија је била веома слабо развијена; лекари су код одређивања 
симптома и постављања дијагноза разликовали само главне органе, на пример, срце, јетру, 
бубреге. Али је о потреби постављања тачне дијагнозе помоћу утврђивања свих симптома 
била стечена јасна свест, шта више, та је потреба довела до првих покушаја објективног 
проучавања болести и реалне борбе против њих. Тако су вавилонски свештеници сматрали 
да се болест „не може умирити завојима, нити се жаока смрти може ишчупати...  догод 
лекар  не  дозна  њену суштину“.  Медицински  текстови,  који  воде  порекло  углавном из 
доцнијег времена, садрже описе симптомâ разних болести желудачно-цревнога трактуса, 
органа за дисање (кијавица, слузављење, течење крви из носа), реуматизма (костобоље). 
Често се описују симптоми грозничавог стања: ватра, хлађење, дрхтавица, хладни зној; 
сликовито се описују симптоми „шлога“, који доводи до парализе: „...усне шлогираног су 
стиснуте,  око  затворено...  уста  укочена.  те  не  може  да  говори.“  Вавилонски  лекари 
покушавали су да лече и друге болести: болести очију, ушију, отоке, кожне болести (губа), 
болести  срца,  бубрега,  мокраћних  и  полних  органа  и  женске  болести,  чак  нервне  и 
душевне болести, чији симптом претставља „клонулост духа услед несреће“. За лечење 
свих тих болести примењивана су најразличитија средства, међу којима се на првом месту 
налазе најразноликији, понекад веома сложени, лекови. Поред лекова употребљавани су: 
трљања, притискивања, масажа и испирања. На широку примену воде и уља у медицини 
указује то што је реч „лекар,“ у дословном преводу значила „онај који познаје воду“ или 
„онај који познаје уље“, што је једним делом такође везано за широку примену воде и уља 
у религиозно-магиском култу.

ИСТОРИЈА И ФИЛОЛОГИЈА

Извесна веома незнатна знања стечена су у области историје и филологије. Практичне 
потребе  дипломатије  захтевале  су  записивање  најважнијих  догађаја  спољне  политике, 
углавном узајамних  односа  међу појединим државама.  Тако још у  старосумерско  доба 
Ентемена,  владар  Лагаша,  на  једном  натпису  саопштава  о  свим  узајамним  односима 
између  Лагаша  и  суседне  Уме,  о  ратовима  вођеним  између  њих,  као  и  о  границама 
утврђеним по том и том мировном уговору. Али су стара предања често заодевана у форму 
готово митских легенди, које су имале за циљ да учврсте цареву власт. У оним случајевима 
када је цар долазио на власт после насилног преврата или када се сматрало да је потекао из 
народних  маса,  те  старе  легенде  имале  су  за  циљ  да  теоретски  заснују  царску  власт 
узурпатора или народног вође. Таква је, на пример, легенда о детињству чувеног оснивача 
Акадске државе, цара Саргона I; у њој се прича о томе како је Саргон био нахотче, које је 
нашао и одгајио један вртар. Аутор легенде настоји да заснује Саргонова права на царски 
престо речима — како је Саргона заволела сама велика богиња Иштар, која га је уздигла и 
довела на царски престо.

Подједнако практичан значај имали су и први покушаји да се стекну извесна знања у 
области филологије. Постојање у старој Месопотамији двају племена, Сумераца и Семита 
Акада, који су говорили потпуно различним језицима и који су између себе били у сталном 



додиру, захтевало је састављање разних школских приручника за учење тих језика. Такви 
су  силабари,  тј.  спискови  клинастих  слоговних  знакова,  уз  назнаку  како  се  читају  на 
сумерском и  акадском језику.  Такви су и  спискови  клинастих  идеограма  (семантичких 
знакова  који  означавају  читаве  појмове),  са  одговарајућим  њиховим  објашњењима  на 
сумерском  и  акадском  језику.  Многобројни  пописи  личних  имена,  планина  и  земаља, 
богова и храмова, стења, биљака, предмета од дрвета, коже итд. — сведоче истовремено о 
тежњи  за  стицањем  знањâ  у  најразличитијим  областима,  о  најстаријим  првобитним 
покушајима њихове примитивне, често практичне, систематизације, као и о употреби тих 
спискова  и  пописа  у  сврху  учења  сумерског  или  акадског  језика.  Поред  тих  чисто 
информативних приручника писарâ, сачувана су и школска граматичка вежбања, нађена у 
храмовној библиотеци старосумерског града Нипура.

ШКОЛЕ

Расадници свих тих знања биле су школе, које су се махом налазиле при храмовима. У 
тим школама васпитавани су и спремани за свој будући позив писари, који су у исто време 
били и свештеници. Те су школе пружале како опште,  тако и нешто више,  специјално 
образовање.  Опште  образовање  обухватало  је  учење  писмености  и  језика  Сумераца  и 
Семита Акада, елементарна знања из области аритметике, геометрије и астрономије, као и 
вештину прорицања будућности  по звездама  (астрологија)  и  вештину гатања по јетри. 
Најзад, у систем специјалног образовања спадало је проучавање разних грана теологије, 
права, медицине и музике. Систем предавања носио је веома примитиван карактер. Он се 
ограничавао  на  наставникова  питања,  ученикове  одговоре,  преводе  са  једног  језика  на 
други, писмене задатке и учење напамет. Приликом ископавања у Мари нађена је школска 
просторија са типичним скамлијама за ученике.

Старовавилонска  култура,  као  и  култура  свих народа старог  Истока,  била  је  скроз 
наскроз прожета религиско-магиским погледом на свет. Зато су и први покушаји стицања 
објективних знања били још тесно везани за  старинске верске  претставе.  Свештеника-
писара који би уложио много труда код изучавања разних грана старе науке — нагонили су 
да изучава специјалну тајну науку — „тајну виђења“. Ако би учени свештеник савладао те 
тајне науке, могао је он „да посматра узвишену вештину визионарства и да стекне велику 
славу  свом  имену“,  тј.  да  се  прочује  као  мудрац.  У  том  случају  старији  свештеници 
„уводиил су га у божје светилиште“, тј.  посвећивали га у највиши свештенички степен 
знања.  Зато  су  се  прва  објективна  знања  вавилонских  писара  често  мешала  и  тесно 
преплитала са старинским религиским веровањима. Тиме се објашњава тесна повезаност 
која је постојала између астрологије и астрономије, као и између медицине и врачарства. 
Небеска тела сматрана су за божанства, њима се клањало по храмовима. Свештеници су 
покушавали да посматрањем распореда небеских тела одгонетну вољу богова и будућу 
судбину народа,  држава,  владара  и  људи.  Приметивши да  планете  стално  мењају  свој 
положај  међу непокретним  звездама,  они  су  држали  да  се  по  положају  планета  међу 
звездама може прорицати будућност. Зато су планете називали преводиоцима. Том речју 
хтели  су  да  кажу да  планете,  стално  мењајући  свој  положај  међу звездама,  „преводе“ 
такорећи  вољу  богова  на  језик  приступачан  људима.  Тако  је  вештина  прорицања 
будућности на основу распореда звезда и планета, која је поникла у старој Месопотамији, 
доцније добила назив астрологија.

Старовавилонска медицина такође се најтешње преплитала са старинским религиским 
веровањима.  Покровитељком медицине сматрана је богиња Нинхурсаг,  која је створила 
осам нижих богова, који су сматрани лечиоцима разних болести уста, зуба, ребара итд. 
Узроцима болести сматран је зли утицај посебних рђавих демона. Ради борбе против њих 
прибегавало се помоћи бога Нинурте и његове жене, богиње Гули, која је „оживљавала 
мртвог“.  Покровитељем  медицине  сматран  је,  даље,  „господар  лекара“,  бог  Ниназу,  и 
његов син, бог Нингишзида, чији се симбол — змија која обавија жезло — сачувао као 



медицински амблем све до наших дана. Зато се у многим старовавилонским медицинским 
текстовима  поред  покушаја  објективног  лечења  може  наићи  и  на  примену 
најразноврснијих  магиских  начина  деловања  на  зле  духове  болести,  на  пример,  на 
примену магиских басми.

Вавилонска култура, која је достигла висок развитак, извршила је снажан утицај на 
културни  развитак  других  народа  старог  Истока,  углавном  у  Предњој  Азији,  чему  је 
нарочито  допринело  све  веће  ширење  вавилонске  трговине.  Вавилонско-сумерско 
клинасто  писмо  преузели  у  Асирци,  Хети,  Митани,  племена  Сирије,  Урарту.  Клинасто 
писмо продрло је чак у Елам и међу иранске народе. Вавилонски систем мера, тегова и 
тежинских новчаних јединица раширио се на знатну територију Предње Азије. Религиска 
веровања. књижевна дела и научна знања Сумераца и Вавилоњана извршила су снажан 
утицај на развитак културе многих народа старог Истока. Вавилонска култура извршила је 
знатан  утицај  на  потоњу  културу  античког  света.  Лик  старогрчког  хероја  Херакла  у 
многоме  потсећа  на  ликове  легендарних  старовавилонских  јунака.  Грчки  историчар 
Херодот саопштава нам да су Грци преузели од Вавилоњана сунчани часовник, поделу 
дана на 12 делова. Халдејски астролози уживали су велику славу још у позно римско доба.



V. ИЗВОРИ И ИСТОРИОГРАФИЈА СТАРОГ ЕГИПТА

Од  највећег  значаја  за  проучавање  историје  старог  Египта  јесу  споменици 
староегипатске писмености, који су у великој количини сачувани до нашег времена. Вести 
писаних извора у многоме се допуњавају споменицима материјалне културе, који бацају 
јаку светлост на начин живота, развитак технике, уметности и религиског култа. Знатно 
мање података може се извући из сведочанстава античких писаца, који су у својим делима 
писали о старом Египту, или га само спомињали. Иако грчки и римски писци саопштавају 
низ понекад драгоцених података из историје и културе старог Египта, ипак њихове вести 
захтевају строго критичко проверавање.

АНТИЧКИ ПИСЦИ

Грчки  колонисти,  трговци  и  најамници  још у  VII  веку  пре  н.  е.  у  великом  броју 
продиру у Египат. Египатски фараони XXVI династије, почев од Псаметика I, форсирано 
врбују за египатску војску грчке, углавном јонске најамнике, подупиру трговину Грка са 
Египћанима и иду на руку грчкој колонизацији у Египту. У Делти ничу грчке колоније, на 
пример,  Наукратис.  Грчки  филозофи  и  политичари  Талес,  Анаксимандар,  Питагора  и 
Солон  путовали  су  по  Египту,  тежећи  да  стекну  знања  и  хиљадугодишњу  мудрост 
египатског народа. Зато ћемо у делима грчких писаца — историчара и географа — наћи 
много интересантних вести о старом Египту.

Најпотпунији  преглед  историје  и  културе  старог  Египта  сачуван  је  код  грчког 
историчара  Херодота,  који  је  другу  књигу  свога  опширног  историског  дела  посветио 
старом Египту. Херодот није знао староегипатски језик и понекад је био принуђен да своја 
обавештења црпе од мало обавештених лица.  Али живи Херодотов интерес за  културу 
старе  земље пирамида,  његов  огромни историско-књижевни таленат  и  извесни  његови 
покушаји  да  се  критички  односи  према  овим  или  оним  историским  вестима  —  чине 
његово живописно и рељефно казивање интересантним чак и за данашњег историчара. 
Многе  Херодотове вести налазе  потврде у староегипатским изворима,  а  оне  легенде и 
приче којих је препуна његова историска повест, претстављају драгоцене фрагменте грчко-
египатског фоиклора и историских легенди, које заузимају тако важно место у уметничкој 
књижевности Египта I миленија пре н. е. Тежећи за тим да по могућству да потпун преглед 
историје и културе старог Египта, Херодот описује природне услове долине и делте Нила, 
обичаје и религиска веровања, старих Египћана, саопштава драгоцене податке о привреди 
и  друштвеном  уређењу  земље.  Говорећи  о  природи  старог  Египта,  Херодот  истиче 
огроман значај Нилових изливања за развитак земљорадничке привреде у старом Египту. 
По његовим речима, „река плави и натапа поља, а наводнивши их, враћа се у своје корито: 
онда  свак  засејава  своју  њиву  и  пушта  на  њу  свиње,  које  гурају  семење  у  земљу.“ 
Описујући обичаје старих Египћана, Херодот указује на њихову специфичност. То се може 
објаснити  у  знатној  мери  тиме  што  се  староегипатска  култура,  поникавши  у  дубокој 
старини, током низа миленија самостално развијала.

Херодот се подробно зауставља на опису египатске религије и високо цени египатску 
културу. Он правилно истиче утицај старог Египта на грчку културу.

Херодот је дао много драгоцених података о религији старих Египћана. Он је тачно 
описао  обредни  карактер  египатске  религије,  истакавши  огромна  богатства  и  велики 
утицај египатског свештенства. Херодотову пажњу морао је на себе привући својеврсни, 
до екстремности доведени, култ светих животиња, нарочито паса, мачака и чак крокодила. 
Херодот подробно описује празнике и мистерије старих Египћана, а напосе оне везане за 
култ Озириса, који је стекао широку распрострањеност у читавом античком свету.

Велику пажњу посветио је  Херодот и политичкој  историји старог  Египта.  Он је  у 
своме  делу  сачувао  веродостојно  предање  о  најстаријем  оснивачу  египатске  државе, 
Менесу,  чије се име сачувало у генеалогијама египатских фараона.  Његово казивање о 



зидању пирамида од стране фараона IV династије, који су у ту сврху користили мноштво 
људи, одликује се живом рељефношћу. Знатно је веродостојнији. и детаљнији његов опис 
догађаја египатске историје најдоцнијег времена — саиске и персиске епохе (VII-VI век 
пре н. е.).

Диодор,  који је  живео у I  веку пре  н.  е.,  посетио је  Египат отприлике 400 година 
доцније од Херодота, и зато није могао да лично сакупи онолико драгоцених опажања о 
култури  старог  Египта,  као  Херодот.  С  друге  стране,  Диодор  је  код састављања свога 
опширног  дела  из  светске  историје  могао  да  употреби  мноштво  дела  разних  грчких 
историчара,  на  пример,  Хекатеја  из  Абдере  и  Агатархида,  односећи  се  према  њима 
нажалост недовољно критички. Ипак данашњи историчар може да извуче из Диодорове 
књиге масу драгоцених вести, које је Диодор, са своје стране, преузео из књига ранијих 
историчара, чија нам се дела у знатној мери нису сачувала. Тако Диодор даје детаљан опис 
природних услова  Египта  и  прича  о  покушају фараона  Нехо  да  једним каналом споји 
источни рукавац Нила са Црвеним Морем. Он идеализује државни поредак староегипатске 
деспотије,  описујући специфичности староегипатског законодавства  и административне 
управе. Тако Диодор вели да се свака молба упућена суду морала подносити у писменом 
облику и да је пет царева пре персиског доба уводило нове законе. Диодор веома похвално 
говори  о  староегипатским  законима.  Уопште,  Диодор  има  високо  мишљење  о 
староегипатској култури, истичући онај утицај који је стари Египат извршио на антички 
свет. Нарочито велик интерес у Диодоровом делу претставља опис египатске историје у 
периоду владавине Персијанаца и оних догађаја који падају у најпознији период египатске 
историје.  Веома  подробно  и  у  многоме  тачно  описује  Диодор  експлоатацију  златних 
рудника  у  Нубији  од  стране  Египћана;  тамо,  по  његовим  речима,  осуђени  злочинци, 
„бачени  у  окове,  раде  без  умора,  даноноћно,  лишени  чак  и  могућности  да  се  надају 
бекству, јер се налазе под надзором иностраних војника.“

У великом географском и делом историско-географском делу Страбона може се наћи 
мноштво података о старом Египту. Ти се подаци тичу углавном природе и становништва 
Египта  и  суседних  земаља.  Широко  искористивши  дела  својих  претходника,  Страбон 
веома подробно описује Нил, његове изливе, систем природног и вештачког наводњавања, 
биљни и животињски свет Египта. Говорећи о природним условима, Страбон прелази на 
опис  привредног  живота  старих  Египћана.  Нарочито  истиче  Страбон  систем  канала  и 
устава, помоћу којих се регулише снабдевање водом Фајумске оазе, једног од најбогатијих 
аграрних  подручја  Египта.  Даље  Страбон  описује  гајење  маслина,  начине  справљања 
биљног уља и виноградарство„ нарочито истичући у привредном погледу веома богати 
округ Арсиное. Драгоцене податке саопштава нам Страбон о племенима која су живела у 
суредству Египта,  нарочито о племенима Етиопије,  истичући ниски културни ниво тих 
племена. Као Херодот и Диодор, и Страбон је сматрао за потребно да укаже на утицај који 
је  култура  старог  Египта  извршила  на  Грчку.  По  Страбоновим  речима,  познати  грчки 
научници и филозофи,  као  Еудоксос и  Платон,  дуго  су живели у Египту и  много шта 
научили од египатских свештеника.

Огроман значај за проучавање египатске религије има књига Плутарха из Херонеје 
(50-125 г. н. е.) „О Изиди и Озирису“, која садржи једини сачувани потпун опис мита и 
култа богова природе Изиде и Озириса,  широко распрострањених у Египту и читавоме 
античком свету. Иако Плутарх описује египатску религију у њеноме позном облику, јако 
измењеном страним утицајима, и посматра је кроз призму свога сопственог погледа на 
свет,  прожетог  грчко-источном  верском  филозофијом,  ипак  је  његов  опис  историски 
драгоцен, јер се базира на коришћењу великог броја извора, од којих нам један део није 
сачуван.  Плутархове  вести  у  многоме  налазе  потврде  у  египатским  изворима.  Тако 
Плутарх у пуном складу са египатским изворима назива Озириса богом првородне влаге и 
персонификацијом  Нила.  По  његовим  речима,  „мудри  свештеници  не  само  што  Нил 
називају Озирисом, а море Тифоном, него Озирисом сматрају сву влажну прастихију; њу 
они сматрају узроком постанка и суштином семена“.



Посебно место међу античким ауторима који су писали о Египту заузима историчар 
Манетон (IV-III век пре н. е.). Манетон је био египатски свештеник (првосвештеник) за 
владе Птолемеја I Сотера и Птолемеја II Филаделфа, када се Египат налазио под снажним 
културним утицајем Грка. Захваљујући своме високом свештеничком положају Манетон је 
имао приступа у египатске храмовне архиве и библиотеке и могао да у потпуности проучи 
све  староегипатске  изворе.  Као  човек  коме  није  била  туђа  висока  грчка  образованост 
његовог времена, он је имао могућност да писању египатске историје приступи наоружан 
пуном  опремом  знања  и  критичких  метода  које  је  стекла  грчка  наука.  Нажалост, 
Манетоново  дело  није  нам  сачувано  у  потпуном  облику.  Сачували  су  се  само  кратки 
изваци код неких позних писаца, нарочито код Јосифа Флавија (I век н. е.) и Еусебија (IV 
век н. е.). Сачуван је кратак конспекат Манетоновог дела, који су нам пренели доцнији 
историчари;  он  садржи  попис  фараона,  груписаних  у  тридесет  династија,  са  кратким 
обавештењима  историског  карактера  и  хронолошким  датумима.  Али  ови  оскудни 
фрагменти  Манетоновог  историског  дела  претстављају  велику  научну  вредност  код 
реконструисања политичке историје и хронологије Египта. Неки изваци из Манетона, као 
на пример опис инвазије Хикса, претстављају велики историски интерес, јер допуњавају 
оскудне изворе из тога доба.

Манетоново  дело  уживало  је  велики  углед  међу  античким  и  ранохришћанским 
писцима. На Манетона позивали су се разни писци. Синкел наводи да се Манетон служио 
као  изворима  египатским  натписима.  Еусебије  саопштава  да  је  „Египћанин  Манетон 
заоденуо у грчко рухо не само читаву египатску историју,  него и сав теолошки систем 
Египћана“. Али модерни историчер мора критички прилазити извацима из Манетоновог 
дела,  водећи  у  првом  реду  рачуна  о  чињеници  да  су  доцније  прерађивани,  као  и  о 
специфичности погледа самог Манетона.

ИСТОРИЈА АРХЕОЛОШКИХ ОТКРИЋА

Староегипатска  култура,  која  је  извршила  снажан  утицај  на  развитак  античке 
цивилизације,  често  је  привлачила  на  себе  пажњу европских  путника  и  научника.  Тај 
интерес особито је порастао у доба Ренесанса,  када су у Европи почели форсирано да 
проучавају историју и културу старе Грчке и Рима, толико тесно повезаних са културом 
старог  Истока.  Средином XVIII  века  Покок,  Норден  и  Брис,  који  су  посетили  Египат, 
оставили су за собом интересантне описе сачуваних споменика древне земље пирамида, 
нарочито царских гробница у скривеној долини близу Тебе. Али су образовани кругови 
западне Европе први пут стекли могућност да се мање-више широко упознају са културом 
старог Египта захваљујући експедицији Наполеона Бонапарте у Египат, 1798 г., у чији су 
састав ушли разни научници, напосе археолози. Научни резултат те експедиције било је 
издавање веома драгоценог дела, посвећеног „Опису Египта“, које се састојало из 24 тома 
текста  и  24  тома  табела;  ове  су  репродуктовале  цртеже  рушевина  староегипатских 
храмова,  копије  натписа  и  многобројне  старине  које  су  учесници  експедиције  били 
сакупили.  Та  луксузна публикација  и  колекције староегипатских споменика довезене у 
Европу изазвале су не само међу научницима него и у широким слојевима образованог 
друштва  велико  интересовање  за  историју  и  културу  старог  Египта.  Неки  научници 
прионули су са великим жаром на то да дешифрују староегипатске натписе. Међу њима, 
по заслугама прво место припада генијалном француском филологу Франсоа Шамполиону 
(1790-1832), који је пронашао кључ за читање египатских хијероглифа. Тим открићем и 
читавим низом научних радова он је ударио темеље доиста научној египтологији. Тај први 
период у историји египтологије био је време свесрдног сакупљања чињеничког материјала 
—  у  виду  старина,  натписа,  цртежа  и  копија.  Настављајући  рад  учене  Наполеонове 
експедиције, Шамполион је 1828 г. организовао археолошку експедицију у Египат, где је 
провео  неких  годину  и  по  дана  вршећи  ископавања,  прикупљајући  старине,  правећи 
цртеже и копирајући натписе. Веома драгоцени резултати тих напорних радова генијалног 



научника издани су у серији албума „Споменици Египта и Нубије“, који су изишли после 
његове  смрти.  Средином  XIX.  века  крупне  археолошко-истраживачке  експедиције  у 
Египат предузели су немачки египтолози Лепсиус и Бругш, који су испитали не само читав 
Египат  него  и  суседне  области  — Сирију,  Палестину,  Синајско  Полуострво,  Нубију  и 
Судан. Те експедиције сакупиле су мноштво драгоцених старина, које су образовале језгро 
доцнијег  Египатског  музеја  у  Берлину.  Резултате  својих  ископавања  и  археолошких 
истраживања,  цртеже  старина  и  копије  многобројних  натписа  Лепсиус  је  издао  у 
монументалним и раскошним албумима „Споменици из Египта и Етиопије“.  Крупна и 
планска ископавања у Египту започео је талентовани самоук и самопрегорни ентузијаст 
науке — Мариет, који је сав свој живот посветио археолошким истраживањима у Египту. 
Не ограничавајући се, као Шамполион и Лепсиус, на опште упознавање старина Египта, 
на сакупљање појединачних, случајно нађених ствари, на цртање појединих споменика и 
разбацана ископавања, Мариет је први учинио смео покушај да, у границама могућности, 
у  потпуности  раскопа  поједине  археолошке  комплексе  на  територији  Египта.  Он  је 
извршио  ископавање  гробља  светих  бикова-аписа  близу  Мемфиса,  гробница  Старог 
царства  у  Сакари,  храмова  XIX  династије  у  Абидосу,  и  приступио  ископавањима  у 
подручју  престонице  старог  Египта,  Тебе,  где  се  сачувала  огромна  количина 
монументалних рушевина.  Мариет је  допринео томе да  се у Египту оснује  специјална 
Управа  за  ископавања  и  старине,  као  и  да  се  отвори  Египтолошки  музеј  у  Каиру. 
Археолошки  рад  Шамполиона  и  Мариета  достојно  је  наставио  велики  француски 
египтолог Гастон Масперо (1846-1916), који је знао да неуморну енергију археолога споји 
са  дубоким знањима филолога  и  широким видиком историчара.  Брижљиво испитавши 
сакарске  пирамиде  V-VI  династије,  он  је  умео  да  продре  у  њих,  и  у  унутрашњим 
сепулкралним собама тих пирамида он је открио веома интересантне религиске текстове, 
које је издао под насловом „Натписи сакарских пирамида“. У Дејр-ел-Бахри, близу Тебе, 
Масперо је имао среће да у скровишту пронађе око тридесет мумија најчувенијих фараона 
Новог  царства.  Вршећи  мноштво  ископавања  у  разним  деловима  Египта,  Масперо  је 
организовао и подигао на завидну висину ствар чувања, изучавања и издавања старина у 
Египту.  Крајем XIX века основан је  специјални „Фонд за  испитивање Египта“,  што је 
допринело широком развитку археолошких ископавања у Египту. Најкрупнија ископавања 
у то време вршили су де Морган, који је први открио споменике архајске епохе,  затим 
Навил,  који је брижљиво испитао храм у пећини царице Хатшепсут,  и најзад енглески 
археолог Флиндерс Петри, који је сав свој дуги живот (1853-1942) посветио археолошком 
проучавању египатских споменика. Петри је вршио крупна и плодоносна ископавања на 
разним местима Египта. Њему је пошло за руком да брижљиво раскопа царске гробнице 
прединастиске епохе у Абидосу, да открије рушевине града Средњег царства у близини 
Фајумске  оазе,  најзад,  остатке  грчких  колонија  у  Дафни  и  Наукратису.  Петријева 
ископавања  дала  су  науци  огромну  количину  најдрагоценијих  споменика  материјалне 
културе и мноштво натписа, које су брижљиво издали како сам Петри, тако и низ других 
научника.

У XX веку археолошка ископавања почела су се вршити систематичније и на основу 
дубље  научне  спреме  и  брижљивије  археолошке  методике.  Међу  археолозима  који  су 
вршили  крупна  ископавања  у  разним  подручјима  Египта  и  који  су  дали  драгоцене 
резултате,  истакли  су  се  претставници  читавог  низа  музеја,  као  и  млади  египатски 
научници, Копти и Арабљани, који су у Каиру основали нову локалну египтолошку школу. 
Археолошки радови XX века обухватају знатно крупније комплексе него раније, при чему 
археолози теже за тим да свестрано археолошки испитају читав дати комплекс старина. 
Тако  је  амерички  египтолог  Рејснер  веома  пажљиво  испитао  подручје  гробова  око 
пирамида  Хуфу,  а  нарочито  Менкаура  у  Гизеху,  где  му је  пошло  за  руком  да  открије 
гробнице царица из времена Старог царства.  Ова ископавања дала су Рејснеру обилан 
историски материјал, који је омогућио да се реконструише еволуција египатске гробнице 
Старог  царства.  А.  Роу извршио  је  крупна  ископавања око  пирамиде  у  Медуму.  Врло 



крупни археолошки  радови  извршени су  у  Сакари  од  стране  енглеских  и  француских 
археолога  Ферта,  Гена,  Лауера  и  Жекијеа.  Веома  брижљиво  раскопан  је  огромни 
архитектонски комплекс око пирамиде Џосера (Зосера), гробнице и храмови VI династије. 
У Лишти,  близу пирамиде из времена Средњег царства,  ископане су рушевине насеља 
сиротиње. У Дејр-ел-Бахри ископане су рушевине својеврсног погребног храма из истог 
доба. У Тел-ел-Јехудији Петри је открио остатке логора из доба Хикса. Ископавања у Ел-
Амарни открила су гробнице и рушевине престонице фараона Ехнатона, раскошног града 
„Хоризонт  Атона“,  који,  са  својим  богатим  дворцима,  храмовима,  имањима  велможа, 
парковима, улицама и многобројним зградама, живо потсећа на чудесну фатаморгану што 
се одједном појавила у жарком ваздуху пустиње. Сензацију је изазвало откриће гробнице 
фараона XVIII династије — Тутанхамона, која је сачувана у својој целини и неопљачкана 
све до наших дана. Картер и Карнарвон нашли су у четири одаје те скривене гробнице 
читав,  веома  богати,  уређај  каквог  малог  египатског  дворца  и  недирнуту  мумију 
египатског фараона, украшену диадемом, златном маском, мноштвом скупоцених драгуља 
и амулета и свим знацима царске власти. Крупна ископавања и радови на реконструкцији 
извршени су на пространој територији старе престонице Египта — Тебе, где су се све до 
данас  сачувале  величанствене  рушевине грандиозних храмова,  подигнутих  у  част  бога 
Амона.  Особито  пажљиво  раскопали  су  амерички  археолози  рушевине  храма  и  двора 
Рамзеса III у Мединет-Абу, који пружају пребогат архитектонски и епиграфски материјал 
за проучавање тога доба почетка опадања Египта. Последњих година пред рат А. Роу је 
ископао  споменике  из  позног  времена  у  Атриби,  а  Фејрмен  открио  рушевине  читавог 
једног  утврђеног  града  из  времена  XVIII-XIX династије  у  Сесеби  (у  Судану).  Велики 
научни  значај  имају  ископавања  у  Нубији  и  у  Мероји,  чији  су  резултати  пружили 
могућност  за  проучавање  мало  познате  историје  тих  јужних  земаља  и  за  утврђивање 
њихових  узајамних  односа  са  Египтом  у  току више  столећа.  Према  томе,  ископавања 
вршена у Египту већ више од једног века дала су огроман број споменика материјалне 
културе,  најразноврснијих  натписа,  уметничких  дела  и  предмета  верског  култа. 
Проучавање нађених старина бацило је јаку светлост на историју старог Египта и дало 
снажног  потстрека  даљем  развитку  научне  египтологије.  Најважнија  тековина  у  том 
погледу било је дубоко проучавање језика и писма старих Египћана,  што је омогућено 
захваљујући дешифровању египатских хијероглифа од стране Франсоа Шамполиона.

ДЕШИФРОВАЊЕ ЕГИПАТСКОГ ПИСМА

Антички писци, који су саопштили низ података о староегипатском писму, увек су 
преувеличавали  његов  симболични  карактер.  По  њиховим  речима,  поједини  египатски 
хијероглифи означавали су читаве  речи и чак  поједине религиско-филозофске појмове. 
Доцнији  интерпретатори  египатског  писма,  ослањајући  се  на  нетачне  и  нејасне  вести 
античких писаца,  понављали су њихове грешке и стога нису могли да правилно приђу 
задатку дешифровања египатских натписа.  Тако је  у  XVII  веку Кирхер написао серију 
научних радова, у којима је без успеха покушавао да дешифрује египатске хијероглифе, 
произвољно тумачећи сваки знак као читаву реч или појам. Његову заслугу претстављало 
је само то што је с правом сматрао коптски језик за потомак староегипатског. Крајем XVIII 
века научници Зега и де-Гин правилно су одредили да су египатски хијероглифи делом 
означавали гласове и да су у овалним оквирима садржана имена египатских царева. Даље 
је Томас Јунг утврдио постојање фонетских знакова у египатском писму и чак разабрао 
неколико имена. Међутим част за коначно дешифровање египатских хијероглифа припада 
француском научнику Франсоа Шамполиону. Искористивши у својим радовима тековине 
својих  претходника,  Шамполион  је  пажљиво  проучио  многобројне  натписе,  који  су 
прибављени  за  време  Наполеонове  експедиције  и  издати  у  „Опису  Египта“.  Особито 
пажљиво испитао је он двојезични натпис исписан на грчком језику грчким словима и на 
египатском језику хијероглифима и тахиграфским знацима, такозвани натпис на камену 



Розета. 1882 г. Шамполион је успео да правилно прочита читав низ речи и имена, тачно 
претпоставивши да египатски хијероглифи нису означавали само читаве рећи већ такође и 
поједине слогове и чак гласове. Шамполион је грчка имена Птолемеј и Клеопатра, која је 
нашао  у  грчком  делу  камена  Розета,  упоредио  са  одговарајућим  египатским 
хијероглифским  знацима  истих  имена  у  египатском  делу  истог  натписа.  Тако  је 
Шамполиону пошло за руком да утврди да читав низ египатских хијероглифа има чисто 
гласовно значење и да чак претставља знаке посебног алфабета. Али се Шамполион није 
зауставио  на  том  првом  стадију  дешифровања.  Упорно  радећи  на  проучавању многих 
њему познатих египатских натписа,  он је  учинио  покушај  реконструкције  граматике и 
речника староегипатског језика. Пре времена истрошивши своје снаге претераним радом, 
Шамполион је умро убрзо после свог повратка из Египта, где је сакупио огромну количину 
старина,  цртежа и  натписа.  Његови велики научни радови,  напосе  његова  граматика и 
речник староегипатског језика, оштампани су после његове смрти, омогућивши његовим 
следбеницима да сад већ строго научно проучавају језик и писмо старих Египћана.

У том погледу велики допринос египтологији учинили су Де-Руже, Шаба, Масперо, 
Лепсиус, Бругш, Ерман, Зете, Гардинер и руски научник В. С. Голенишчев. Са особитим 
успехом  радили  су  на  дешифровању  демотичких  натписа,  писаних  најупрошћенијом 
тахиграфијом, која је код Грка добила назив демотика, — Бругш, Ревију, Шпигелберг и 
Грифиз.  Данас  су  у  целини  недешифровани  остали  само  малобројни  ребусни  или 
енигматични натписи, који су написани у позно доба египатске историје, и то специјалном 
тајном шифром, са циљем да се од непосвећених сакрију разне религиско-магичке тајне.

СПОМЕНИЦИ ЕГИПАТСКЕ ПИСМЕНОСТИ

Крупна ископавања која су вршена на територији Египта током готово 150 година, 
дала су огроман број споменика, међу којима прво место заузимају писани споменици, јер 
претстављају најважније изворе за проучавање историје старог Египта. Најстарији од тих 
натписа, који потичу из архајске епохе, сачувани су на таблицама од сланца, на плочицама 
од слонове кости, на таблицама од црног дрвета и на цилиндричним печатима. Међу њима 
особито је  интересантан победни натпис фараона Нармера,  који  је  сачуван на  његовој 
великој  табли  од  сланца,  покрај  претстава  које  сликају  царски  тријумф,  победу  над 
непријатељима,  јуриш  на  тврђаву  и  смотру  бојишта  од  стране  цара.  Кратки  натписи 
сачувани  на  отисцима  печата  и  на  надгробним  каменима  сачували  су  нам  титуле 
чиновника, које омогућују да до извесне мере реконструишемо систем бирократске управе 
тога најстаријег доба египатске историје. У време Старог царства спада један део старог 
летописа,  чији  је  текст  сачуван  на  такозваном  Палермском  камену.  У  том  летопису 
(аналима)  наведена  су  имена  египатских  царева  до  V  династије,  завршно  са  именом 
Неусера, као и кратки спомени најважнијих догађаја, који су датовани годинама владе овог 
или  оног  цара.  За  утврђивање  египатске  хронологије  великог  значаја  има  такозвани 
Торински царски папирус, који садржи списак египатских фараона до XVIII династије, са 
датумима њиховог владања у годинама, месецима и данима. Нажалост, овај важни папирус 
веома је рђаво сачуван. Он је слепљен из 164 комадића и има много празнина и оштећених 
места у тексту. Из доба Новог царства сачувани су знатно детаљнији анали и историски 
текстови, у већини случајева урезани на зидовима храмова. Такви су „Анали Тутмеса III“, 
од којих је један део сачуван на зидовима тебанског храма бога Амона у Карнаку. Ти анали 
садрже попис похода тога египатског освајача, са наведеним годинама владе и стеченим 
пленом.  Аналист  брижљиво  описује  маршеве  египатске  војске,  битке,  пораз 
непријатељског  логора,  опсаду  и  заузеће  сирских  градова.  Подједнако  велики  интерес 
претставља и фрагменат анала Рамзеса II; текст тих анала сачуван је на зидовима храмова 
у Абу-Симбелу, Луксору и Рамесеју. У тим аналима прилично се детаљно описује поход 
Рамзеса II у Сирију, који је он предузео у петој години своје владе, као и чувена битка код 
Кадеша. Код проучавања тих натписа треба се према њима односити строго критички и у 



потпуности водити рачуна о тежњи њиховог аутора, дворског писара-историографа, тежњи 
да претерано увелича и улепша цареве победе и подвиге, који су у неким случајевима били 
у  ствари знатно  скромнији.  Од великог  значаја  за  реконструкцију подручја  египатских 
освајања у Нубији и Сирији, као и за проучавање историске географије и топонимике тих 
земаља, — јесу спискови покорених земаља и градова, сачувани из времена Новог царства. 
Међутим, код проучавања тих натписа треба имати на уму да им се ни издалека увек не 
сме веровати, јер су фараони позног времена, у тежњи да величају своје „подвиге“, често 
копирали аналогне спискове својих претходника, приписујући себи тако њихова освајања 
и подвиге. Живу слику спољне политике египатске владе у доба XVIII династије дају нам 
документи  на  клинастом  писму,  нађени  у  државном  архиву  у  египатској  престоници 
Ахетатон,  коју  је  саградио  фараон  Ехнатон  (Тел-ел-Амарнски  архив).  Ти  документи 
садрже текстове дипломатских нота, које претстављају преписку египатских фараона са 
царевима  предњеазиских  држава,  управљачима  и  намесницима  појединих  области  и 
градова Сирије и Палестине. Од огромног је значаја за дипломатску историју Египта у 
доба XIX династије сјајно сачувани текст мировног уговора који је Рамзес II склопио са 
хетским царем Хатушилишем III после дугог и упорног рата Египта са Хетском државом. 
Натписи откривени на јужним границама Египта, као и у Нубији, дају драгоцене податке о 
продирању Египћана у Нубију и о њиховом освајању те богате земље. Најзад, у кланцу 
Вади-Хамамат и на стенама Синајског Полуострва сачували су се кратки натписи, који 
говоре  о  војним  походима  египатских  фараона  у  те  области,  као  и  о  експедицијама 
послатим ту ради камена и металне руде.

Из времена Старог царства сачувани су царски укази фараона V и VI династије, који 
одређују  права  и  привилегије  храмова  и  храмовних  насеља.  Живу  претставу  о 
грађевинарској делатности фараонâ пружају нам многобројни натписи из времена Новог 
царства, у којима се детаљно описује грађење разних храмова и уз то набрајају богати 
дарови које су цареви приложили тим храмовима. Такав је натпис Тутанхамона, у коме се 
описује обнова тебанског храма бога Амона после ликвидације неуспеле реформе религије 
— увођења соларног  монотеизма.  Такав  је  веома  драгоцени историски  текст  „Великог 
папируса Харис“, састављен под Рамзесом IV, у коме се детаљно набрајају сви дарови које 
је Рамзес III поклонио храмовима, као и сва имовина најкрупнијих египатских храмова. 
Манифесте своје врсте претстављају кратки натписи сачувани на „великим историским 
скарабејима“.16 У тим натписима обично се говори о догађајима којима је у та времена 
придаван  велики  значај,  на  пример,  о  свечаном  царевом  склапању  брака,  о  изградњи 
каквог новог града итд.

Међу правним документима старог Египта треба истаћи судски протокол који садржи 
претрес дела о наследству из доба Старог царства; књигу прихода и расхода тебанског 
двора из времена Средњег царства; акта судских процеса о завери против Рамзеса III и о 
пљачкању  царских  гробница;  текстове  завештања,  уговора;  фрагменте  статистичких 
спискова.  У  нешто  већој  количини  сачували  су  се  текстови  пословних  докумената, 
написаних  на  глиненим  црепићима  и  комадима  камена.  Велики  интерес  претстављају 
приватна писма, на пример, писма свештеника Хеканахта, која датују из времена Средњег 
царства,  као  и  својеврсна  писма  мртвима.  Та  документа  бацају  јасну  светлост  на 
свакодневни  живот  старих  Египћана.  Најзад,  огроман  значај  имају  аутобиографије 
велможа, чији су нам текстови у великом броју сачувани на зидовима њихових гробница. 
На пример, аутобиографије крупних чиновника Старог царства — Метена. Хирхуфа и Уне 
пружају нам  живу претставу о  бирократском систему управе,  о  организацији  војске  и 
судства, о војним походима на Синајско Полуострво и о експедицији у Нубију, о царским 
поклонима земљишних поседа појединим аристократама. Аутобиографије бени-хасанских 
и сиутских номарха живо сликају процес јачања земљопоседничке аристократије у доба 
између  Средњег  и  Новог  царства,  као  и  упорну  борбу  хераклеопољских  царева  са 

16 Скарабеј је  претстава бога сунца Хепер у облику бубе котрљана.  На равној  страни каменог скарабеја 
обично су урезивани хијероглифски натписи.



тебанским  управљачима.  Аутобиографија  везира  Рехмира,  који  је  живео  у  доба  Новог 
царства,  садржи  драгоцене  вести  о  привредном  животу  и  административном  систему 
египатске  управе.  На  том  натпису сачувано  је  веома  интересантно  упутство,  дато  том 
везиру од стране цара, у коме се набрајају основне дужности тога високог чиновника, који 
је био први царев помоћник у управљању земљом.

Помањкање  документарних  извора  нагони  модерног  истраживача  да  у  пуној  мери 
користи књижевне и религиско-магиске текстове, за проучавање не само културе него и 
историје старог Египта.  У том погледу пружају богат историски материјал разне поуке 
(дидактичка  дела).  У  „Поуци  Хераклеопољског  цара“  (текст  Ермитажног  папируса  у 
Лењинграду) дата је жива слика социјалних односа у доба прелаза из Старог царства у 
Средње и низ практичних инструкција у погледу државне управе. У „Поуци Дуауфа, сина 
Ахтоа“  приказан  је  у  низу  живих  слика  тежак  радни  живот  сиротиње,  занатлија  и 
земљорадника. Нарочит интерес претстављају две поуке, заодевене у облик својеврсног 
пророштва: „Поука Ипувера“ и „Поука Ноферреху“, чији је текст сачуван на Ермитажном 
папирусу у Лењинграду. У тим поукама приказан је у изразито уметничком облику крупни 
социјални  преврат,  велики  устанак  сиротиње  и  робова  који  се  у  Египту десио  крајем 
Средњег  царства,  истовремено  са  упадом у  Египат  иноземних  азијатских  племена.  Од 
великог су историског значаја и описи путовања Египћана у суседне земље, који имају 
уметничко-књижевни  облик.  Таква  је  позната  „Повест  Синухета“,  у  којој  се  описује 
бекство египатског великодостојника у Сирију и где је дата жива слика узајамних односа 
Египта са Сиријом у доба Средњег царства. Такво је и „Путовање Уну-Амона у Сирију“ 
(папирус  Московског  музеја  ликовних  уметности),  у  коме  се  у  готово  документарном 
облику описују невоље египатског  посланика који  је  доспео у  Сирију у доба опадања 
египатског утицаја у Предњој Азији. Живу слику начина живота египатског становништва, 
претставника разних социјалних група: сељака, свештеника, робовласника-аристократа и 
чак људи са царског двора, — може се наћи у неколико прича које су добро сачуване све до 
наших дана.

Најзад,  од  великог  су значаја  за  историчара  религиско-магиски  текстови.  Текстови 
пирамида из  Старог  царства  сликају разрађену идеологију деификовања цара  и царске 
власти. Вредна је помена химна богу сунчевог диска — Атону, састављена у доба завођења 
соларног монотеизма; она пружа потребан материјал за карактеристику те верске реформе, 
која  је  у  та  времена  имала  велики  политички  значај.  Крупни  религиски  зборници, 
нарочито  „Књига  мртвих“,  химне  боговима  и  царевима,  ритуали,  митови,  заупокојни 
текстови и магиске басме — омогућују нам да у детаљима проучимо религију и магију 
старих Египћана и њихов развитак током векова.

СПОМЕНИЦИ МАТЕРИЈАЛНЕ КУЛТУРЕ

Споменици материјалне културе, уметничка дела и предмети верског култа у многоме 
допуњавају сведочанства писаних извора. Обичај да се заједно са покојниковом мумијом 
сахрањује читав низ предмета из свакодневног живота (разне статуе,  статуете, амулети, 
украси, оружје), као и обичај да се зидови гробнице украшавају сценама из покојниковог 
живота  —  допринео  је  очувању  огромног  броја  споменика  материјалне  културе  и 
уметности  старих  Египћана.  Ти  споменици  добро  су  се  сачували  до  наших  дана 
захваљујући  сувоме  ваздуху  пустињских  периферних  области,  где  су  обично  стварана 
гробља, која су Грци звали некрополама (градови мртвих). Близу царских пирамида Старог 
царства, у Гизеху и Сакари, нађене су огромне некрополе са многобројним гробницама 
царских  рођака,  високих  достојанственика  и  чиновника.  Многобројни  предмети  из 
свакодневног живота и уметничка дела нађени су и у рушевинама градова. На пример, у 
рушевинама Кахуна нађено је мноштво оруђа и оружја из времена Средњег царства, а у 
Ахетатону откривени  су  намештај  и  ствари  из  зграда  за  становање,  једна  стакларско-
керамичка радионица и атеље вајара, остаци складишта и трговачких просторија и велика 



количина уметничких дела и предмета из свакидашњег живота (посуђе, бритве, печати, 
дечје играчке итд.). Пронађена бројна оруђа, оружја и други предмети од бакра и бронзе 
омогућују  нам  да  детаљно  проучимо  египатску  металургију,  која  се  у  знатној  мери 
базирала на увезеној руди и која се крајње споро развијала. Рудници бакра на Синајском 
Полуострву и каменоломи на разним местима Египта омогућују нам да проучимо рударску 
технику у старом Египту. Луксузни и високо уметнички скупоцени накит, златне и сребрне 
огрлице,  прстење,  бразлетне  и  диадеме,  богато  орнаментисани  намештај,  најзад,  разне 
врсте сјајно израђених тканина, од веома чврстих до најтањих, дозвољавају да се говори о 
високом развитку и специјализацији заната. Велика количина оружја и развалине тврђава, 
које су се нарочито лепо сачувале на јужним границама Египта, дају нам могућност да 
детаљно проучимо војну технику и технику грађења тврђава старих Египћана. Храмови, 
многобројне  гробнице,  остаци  двораца  и  станбених  зграда  омогућују  да  се  подробно 
проучи  изврсна  староегипатска  архитектура.  Сачувани  сунчани  и  водени  часовници, 
табеле  положаја  звезда  и  осматрачки  и  други  инструменти  указују  на  висок  ступањ 
развитка науке, нарочито астрономије, у старом Египту.

РАЗВИТАК ЕГИПТОЛОГИЈЕ

Први настављачи Шамполиона,  Бругш и  Лепсиус  у  Немачкој,  Девериа,  де-Руже  и 
Шаба у Француској, Розелини у Италији, Берч у Енглеској, усредсредили су своје напоре 
на  проучавање  и  издавање  углавном  споменика  староегипатске  писмености.  Лепсиусу 
припада  заслуга  за  прву  периодизацију  египатске  историје,  засновану  на  проучавању 
египатске хронологије, а Бругшу — част за састављање првог општег прегледа египатске 
историје и низа, за то време корисних, приручника и уџбеника из египтологије. Велики 
допринос египтологији дао је француски научних Г. Масперо, који је умео да споји уједно 
рад  археолога,  филолога  и  историчара.  У  своме  великом делу „Стара  историја  народâ 
класичног Истока“ Масперо је први унео историју и културу старог Египта у широки круг 
историског развитка низа народа класичног истока, тј. Североисточне Африке и Предње 
Азије. Особито подробно проучавао је Масперо културу старог Египта, језик, уметност и 
религију, утврдивши основне етапе у развитку египатске религије и уметности.

Крајем XIX и почетком XX века Ерман и Зете посветили су читав низ крупних радова 
проблемима изучавања египатског језика. Ти радови имали су велику научну важност, али 
су њихови аутори унеколико преувеличали блискост египатског језика језицима семитске 
групе, одвећ упростивши, с друге стране, египатску синтаксу.

Велику  тековину  египатске  филологије  претставља  данас  монументални  речник 
египатског језика у пет томова,  који су саставили Ерман и Ранке,  на основу замашног 
лексичког материјала, који су им ставили на расположење научници разних земаља, поред 
осталих, и крупни руски египтолози Б. А. Турајев и В. С. Голенишчев. Поред Ерманове 
граматике, од великог је научног значаја и последња велика граматика египатског језика, 
коју је  написао енглески египтолог А. Гардинер за самоуке.  Амерички египтолог Д.  Г. 
Брестед издао је у великом зборнику од пет томова преводе готово свих на почетку XX 
века познатих историских докумената и на основу тих извора написао преглед историје 
старог Египта. Као типичан претставник буржоаске историске науке, Брестед је у своме 
делу одразио све њене основне мане. Детаљно проучивши историју старог Египта, он је 
нарочиту  пажњу  посветио  политичкој  историји,  настојећи  да  све  важније  историске 
промене објасни током политичких догађаја, самим тим потцењујући утицај социјално-
економских односа.  Тако он, на пример, развитак војне политике Египта у доба Новог 
царства  не  објашњава  потребама  робовласничке  привреде,  већ  војном  борбом  са 
иностраним завојевачима — Хиксима. Брестедов идеалистички поглед на свет нагонио га 
је  да  преувеличава  улогу  личности  и  идејног  фактора,  углавном  религије.  Најзад, 
сликајући развитак египатске државе, Брестед свим средствима подвлачи њене позитивне 
стране,  идеализујући  и  делом  модернизујући  друштвено  и  државно  уређење  старог 



Египта. Поводећи се за Едуардом Мајером, Брестед грубо изопачује процес историског 
развитка, налазећи за могуће да говори о постојању феудализма у старом Египту, иако у 
ствари  у  старом  Египту  чак  ни  робовласништво  још  није  било  достигло  свој  пуни 
развитак. Ванредно модернизујући ствари, Брестед упоређује египатске земљораднике са 
енглеским ленд-лордовима. Стално идеализујући египатску деспотију, Брестед подвлачи 
оно  „дубоко  схватање  управног  задатка“  које  су,  по  његовом  мишљењу,  показивали 
египатски  фараони,  фараони  који  су  у  ствари  били  само  највиши  претставници 
робовласничке  аристократије.  Таква  је,  из  основа  неправилна,  концепција  египатске 
историје коју је  у  свом делу дао Брестед.  Брестед  је  написао и друга  крупна дела,  на 
пример,  студије  посвећене  сунчевим  химнама  (фараона  Ехнатона),  битки  код  Кадеша; 
издање и превод Њујоршког медицинског папируса, издање текстова саркофагâ из Средњег 
царства.  Најзад,  Брестед  је  основао  и  стајао  на  челу  Чикашком  оријенталистичком 
институту, чији су сарадници извели читав низ крупних археолошких радова и дали низ 
научноистраживачких радова.

Оснивач руске египтологије био је крупни научник, који је поседовао огромна научна 
знања, академик Б. А. Турајев (1868-1920). Главни плод његове научне делатности било је 
састављање опширне и сјајно документоване „Историје старог Истока“, у којој се читав 
свет старог Истока посматра као једна културно-историска целина. Оригинални допринос 
Турајева египтологији претставља проучавање културног наслеђа старог Египта у вези са 
доцнијом  културом  Египта  и  Абисиније.  Заслугу  Б.  А.  Турајева  претставља  оснивање 
одељења за споменике старог Истока у Московском музеју лепих вештина и брижљиво 
проучавање  египатских  збирки  по  руским  музејима.  Велики  научни  значај  има  дело 
Турајева „Египатска књижевност“, коме нема равног у светској египтолошкој литератури. 
Огромна знања и права љубав према науци омогућили су Турајеву да створи читаву једну 
школу египтолога (Волков, Коцејовски, Викентјев, Струве,  Флитнер, Франк-Камењецки, 
Гес).  Поред  Турајева,  крупни  руски  специјалист  у  области  египтологије  јесте  В.  С. 
Голенишчев (1856-1947), који је за време својих честих путовања по Египту предузео тамо 
читав низ  ископавања,  сакупио велику и  драгоцену збирку египатских старина,  која  је 
доцније постала језгро одељења споменика старог Истока у Московском музеју ликовних 
уметности. Голенишчев је у Египту на лицу места детаљно испитао хамаматске натписе и 
открио  у  историском  погледу  важне  натписе  царице  Хатшепсут  у  Стабл-ел-Антару  о 
рестаурацији храмова, као и Даријеве натписе у Тел-ел-Масхуту,  близу Суецког канала. 
Највише радова посветио је Голенишчев издавању,  превођењу и коментарисању разних 
споменика  староегипатске  писмености,  на  пример,  Метернихове  стеле,  са  религиско-
магиским текстом,  Приче  о  бродолому (Ермитажни папирус  бр.  1115),  Путовања Уну-
Амона  у  Сирију  (текст  Московског  папируса).  Заслугу  Голенишчева  претставља 
првокласно  издање  текста  и  транскрипције  више хијератских  папируса  Лењинградског 
Ермитажа и неколико хијератских папируса Каирског музеја, са религиским текстовима из 
позног периода египатске историје.

Основни  задатак  совјетске  египтологије  у  периоду  од  1917  до  1934  г.  било  је 
прикупљање, проучавање и издавање египатских старина које се чувају како у државним 
музејима Совјетског Савеза, тако и по приватним збиркама. Захваљујући том сакупљачком 
раду,  египатске  колекције  Московског  музеја  ликовних  уметности  и  Лењинградског 
Ермитажа претвориле су се ,у богате збирке споменика египатске културе и писмености, 
од  којих су многи сада  свестрано проучени од  совјетских египтолога  и  издани како у 
СССР тако и у иностранству. У том погледу најдрагоценија публикација јесте издање од 
стране В. В. Струвеа „Московског математичког папируса“, чији је текст први проучио и 
транскрибовао још покојни академик Турајев. Особито пажљивом испитивању подвргли су 
совјетски египтолози два  важна  документа:  „Поуку Ипувера“  и  „Поуку Ноферреху“,  у 
којима се описује крупни устанак сиротиње и робова у Египту,  у XVIII веку пре н.  е. 
Детаљно проучивши социјално-економске корене класне борбе која је вођена пред крај 
Средњег  царства,  совјетски  египтолози  први  су утврдили да  је  устанак,  описан у  тим 



поукама, био потпуно реална историска чињеница, и чак су нашли за могуће да га датују. 
Тековину совјетске науке претставља продубљено проучавање војно-политичке историје 
старог Египта и утврђивање пљачкашког карактера освајачких ратова које су миленијима 
водили египатски фараони у Палестини, Сирији и Нубији. Велику пажњу посвећивали су 
совјетски  египтолози  проучавању  културе  старог  Египта,  нарочито  књижевности, 
митологије,  религије  и  уметности.  Даљи  важан  задатак  совјетских  египтолога  била  је 
критика старих концепција о развитку друштвеног уређења,  историји и култури старог 
Египта  — у светлости учења оснивача марксизма-лењинизма о прогресивном развитку 
социјално-економских  формација.  Заслуга  за  постављање  тог  проблема  и  за  смеле 
покушаје да се он реши — припада совјетским египтолозима, који су у својим научним 
радовима  не  само  показали  да  је  староегипатско  друштво  било  једно  веома  старо 
робовласничко  друштво,  него  такође  и  подвргли  детаљној  критици  и  раскринкали 
псеудонаучне  покушаје  буржоаских  фалсификатора  историје  —  да  идеализују 
робовласничку деспотију старог Египта.

ХРОНОЛОГИЈА И ПЕРИОДИЗАЦИЈА

Хронологију староегипатске историје исто је тако тешко утврдити као и хронологију 
историје осталих држава старог Истока.  То се објашњава отсуством утврђених система 
бројања година на старом Истоку. У Египту године су бројане по годинама владе сваког 
фараона. Натписи датовани овом или оном годином владе датог фараона, као и вести о 
трајању  владе  египатских  фараона,  сачуване  код  Манетона  и  у  египатским  аналима, 
омогућили су да се утврди списак египатских царева, с приближним. датумима њихове 
владе.  Најзад,  проучавање  система  египатског  календара,  заснованог  на  астрономским 
посматрањима,  омогућило  је  да  се  утврде  извесне  више-мање  прецизне  ослоне  тачке 
египатске хронологије. Египатска грађанска календарска година састојала се из 365 дана, и 
стога  су  сваке  четири  године  заостајале  иза  тропске  године  за  један  дан.  Та  грешка 
износила је  после  1460 година једну годину,  и зато  после  сваких 1460 година разлика 
између грађанске календарске и тропске године се изравњавала, те се почетак грађанске 
године поново поклапао са почетком тропске године. Тај период од 1460 година био је 
познат  још  у  хеленистичко  доба.  Очигледно,  он  је  стајао  у  вези  са  астрономским 
запажањима старих Египћана, нарочито са опсервацијама јутарњег изласка Сириуса, који 
се једном у 1460 година поклапа на географској ширини Мемфиса са солстицијем и са 
почетком дизања воде у Нилу. У позним изворима стоји да је 139 година н. е. била почетак 
таквог „Сириусовог периода“. Према томе, почетне године ранијих Сириусових периода 
морају се поклапати са годинама 1321, 2781 и 4241 пре н. е. Пошто су се у египатским 
натписима сачували подаци о томе ког дана у години владе датог фараона је празнован 
излазак Сириуса, то се могао израчунати тачан датум тога дана. Тако је утврђено да је 
египатски фараон XII династије Сенусерт III  владао од 1883 до 1845 г.  пре н.  е.  Неки 
датуми из доба Новог царства такође су се могли утврдити помоћу таквих астрономских 
прорачуна.  Документи  из  дипломатског  архива  Ел-Амарне  омогућили  су  да  се  утврде 
извесни синхронизми између владе  египатских фараона Новог  царства  и  неких царева 
Вавилона,  Асирије  и  Хетске  државе,  што  такође  помаже  реконструкцији  хронологије 
египатске  историје.  Још  је  Манетон  поделио  читаву  историју  старог  Египта  на  30 
династија  —  или  31  династију,  ако  у  тај  списак  укључимо  три  последња  персиска 
господара  Египта:  Оха,  Арсеса  и  Дарија  III  Кодомана.  Уједињење  ове  или  оне  групе 
фараона, који су континуелно владали један за другим, у једну династију не објашњава се 
сродственим  односима  између  тих  фараона,  већ  углавном  тиме  што  су  дати  фараони 
водили порекло из истог места или владали исте године. Пошто је своје историско дело 
поделио на  три  дела,  Манетон  је  самим тим читав  списак царских  династија  поделио 
приближно на три декаде. У први део он је уврстио династије I-XI, у другу — XII-XIX, у 
трећу  —  XX-XXXI.  Та  периодизација  египатске  историје,  коју  је  први  дао  Манетон, 



сачувала се с малим изменама све до данас. Подела на декаде навела је Лепсиуса на мисао 
да читаву египатску историју подели на три велика периода: на Старо, Средње и Ново 
царство. У период Старог царства обично се стављају династије III-VI, у период Средњег 
царства — династије XI-XII, у период Новог царства — династије XVIII-XX. Из периода 
који је претходио III династији сачувало се врло мало писаних споменика. Тај период, који 
је био време постанка најстаријег робовласничког друштва и деспотске државе у старом 
Египту,  може  се  назвати  архајским  периодом.  Период  Старог  царства  био  је  време 
формирања јаке централизоване деспотије.  Период Средњег царства обележен је новим 
јачањем Египта, јер су тада фараони XI-XII династије учинили смео покушај да продру у 
Нубију и у Сирију. То доба процвата египатске културе обележено је заоштрењем класне 
борбе. Период Новог царства био је последњи период политичког и културног цветања 
Египта, доба у коме је Египат ударио путем широке освајачке политике и међународне 
борбе,  тежећи  да  заузме  водећи  положај  међу  другим  државама  староисточног  света. 
Период од XXI-XXXI династије може се назвати временом постепеног опадања земље, 
док на крају крајева Египат није постао плен иностраних освајача.



VI. ПОСТАНАК НАЈСТАРИЈЕ ЕГИПАТСКЕ ДРЖАВЕ

ПРИРОДНИ УСЛОВИ

Још су грчки историчари и географи Херодот и Страбон истакли да је Египат у знатној 
мери  створен  наносима  и  таложењима  Нила.  Плодно  и  Ниловим  изливима  добро 
наводњавано  египатско  земљиште  образује  неку врсту џиновске  оазе,  стиснуте  између 
огромних пустиња Северне и Источне Африке. Отсечен од суседних земаља на западу и 
истоку  стеновитим  планинама  и  тешко  проходним  пустињама,  а  на  југу  нилским 
катарактама, Египат је био готово изолован од читавога осталог света, чиме се у многоме 
објашњава спори темпо развитка и велика својеврсност египатске културе. Египћани су 
увек  стављали  насупрот  своју  плодну и  благодатну  земљу негостољубивим  и  дивљим 
суседним земљама. Своју земљу Египћани су претстављали сликовним хијероглифом као 
равну површину, понекад подељену каналима за наводњавање на низ парцела, и сликовито 
је називали „Црном земљом“ (Та-Кемет). Заштитником плодне нилске земље Египћани су 
одвајкада сматрали доброг бога земље, воде и биљног царства — Озириса, с којим води 
вечну борбу његов подмукли и свирепи брат, бог пустиње, смрти и иностраних земаља — 
Сет.  Тако  се  у  писму,  језику  и  религији  Египћана  одразила  вековна  Нилова  борба  с 
пустињом  и  борба  стално  настањених  земљорадника  из  Нилске  долине  са  номадима 
суседних  пустиња.  Та  стална  борба  компликована  је  и  читавим  низом  културних  и 
политичких узајамних утицаја, које лепо илуструју Марксове речи: „Код свих источних 
народа може се  утврдити,  одонда откада се тај  процес  дешава,  општи узајамни однос 
између сталне настањености једног дела тих племена и трајног номадства другог дела.“17

У географском погледу Египат се дели на два дела: на Горњи Египат, уску дугачку 
долину,  и на Доњи Египат,  широку делту реке Нила, која  се у облику великог троугла 
наслања на Средоземно Море. Долина реке Нила протеже се од прве катаракте до врха 
Делте, у дужини од око 700 километара, у облику једног уског појаса, чија ширина варира 
између 20 и 50 km. Доњи Египат, који су Грци назвали Делтом због сличности спољашњег 
облика  те  земље  са  троугластим  обликом  великог  слова  Д.  претстављао  је  у  старини 
непрегледну мочвару. У североисточном куту Делте отварао се једини излаз из Египта, 
одакле  је  полазио  пут  који  води  преко  Суецке  превлаке  и  Синајског  Полуострва  у 
Палестину, Сирију и још даље земље Предње Азије. То је био готово једини и у сваком 
случају главни пут којим су се кретали у Азију египатски освајачи, трговци и колонисти и 
којим су, обратно, надирале у долину Нила војске азиских освајача и трговачки каравани, 
који су у Египат доносили разне робе.

Нил — једна од највећих река на свету (дужина — 5589 km) — не само да је створио 
алувијалну подлогу Египта, него својим периодичним изливима обезбеђује плодност тог 
тла  и  богат  допринос,  стварајући  све  при-родне  предуслове  за  људски  опстанак  и  за 
развитак пољопривреде у долини и делти. Захваљујући топљењу снегова по абисинским 
планинама и планинским кишама, које периодично падају у Абисинији, вода Нила у јуну 
месецу  постепено  почиње  да  расте.  Кулминацију  свога  изливања  достиже  Нил  у 
септембру, када нилска вода преплављује читаву земљу, претварајући је у једно велико 
језеро. Бели Нил, који извире из великих језера екваторијалне Африке и који прима воду 
бројних притока, обезбеђује непрестани прилив воде у Нил. Протичући кроз пределе са 
богатом тропском вегетацијом, пун пловећих острва (седова), Бели Нил носи собом велику 
количину биљног муља. Плави Нил, који истиче из језера Тан, захваљујући периодичним 
тропским кишама у Абисинији, изазива периодично повишење нивоа воде и, оплакујући 
планине, носи у својим водама минерални муљ. Тај муљ, који се таложи за време поплаве 
на египатском тлу, претставља изврсно природно ђубриво, које обезбеђује сјајну плодност 
тла и висок жетвени допринос. Значај Нилових излива за земљорадничку привреду Египта 
нарочито је велик због жарке и суве климе и крајње незнатне количине воденог талога. У 
17 К. Маркс и Ф. Енгелс, Дела, т. XXI, 488 (на руском).



лето кише готово и нема, тако да се у Каиру у времену од јуна до септембра не може чак 
ни измерити количина воденог талога.  Биљни покривач био је  у  антици богатији  него 
данас. У Египту су се могле видети шуме палми, багремова, тамариска и урминих палми. 
По Ниловим заливима сретали су се у великим количинама папирус и лотос. У најдубљој 
старини клима је у Северној Африци била блажа и влажнија, и зато су се у земљама које се 
граниче са Египтом наместо садашњих пустиња шириле степе покривене травом. Знатно 
богатији него данас био је и животињски свет. У Египту и суседним областима живели су 
слонови, жирафе, носорози, дивљи бикови, дивљи вепрови, газеле, антилопе, у пустињи 
чула се рика лава и пантера. У Нилу живели су крокодили, хипопотами и разне врсте рибе. 
На многобројним претставама сачуване су сцене лова на најразноврснију дивљач, птице и 
рибе, којих су биле препуне степе, мочваре и нилски заливи.

Главно природно богатство Египта био је камен. У пустињским висијама Египћани су 
вадили камен, потребан за израду најстаријих оруђа и разних врста оружја. У планинама 
које са запада и истока оивичују долину Нила Египћани су вадили кречњак, пешчаник, 
гранит,  диорит,  базалт,  порфир,  серпентин,  оникс  и  друге  врсте  карнена,  које  су  им 
служиле  као  грађевински  материјал,  као  и  за  израду статуа,  посуђа  и  најразличитијих 
предмета, што је изазвало висок развитак каменорезачког заната. Метале, нарочито бакар, 
Египћани су морали да увозе из источне, такозване Арабиске, пустиње, која дели Нилову 
долину од Црвеног Мора, као и са Синајског Полуострва, а доцније и са острва Кипра. 
Злато су Египћани доносили из  Нубије,  чије  је  руднике злата  описао грчки историчар 
Диодор.  Потреба  за  довожењем  у  Египат  разних  врста  сировина  одредила  је  правац 
најстаријих и најважнијих трговачких путева. Најважнији трговачки пут земље био је сам 
Нил, који је спајао разне делове земље, као и читав Египат са Нубијом, која се код прве 
катаракте  граничила  са  јужним  границама  Долине.  Крупан  трговачки  пут  водио  је  из 
североисточног кута Делте преко Синаја и Палестине у Сирију. Из Нилске долине на запад 
водили су разни путеви у западне оазе. На исток су водили подједнако важни путеви ка 
обалама Црвеног Мора. Ти путеви ишли су углавном коритима пресахлих река. Такав је 
чувени пут који је водио из Коптоса у данашњу луку Косеир, коритом пресахле реке Вади-
Хамамат.

СТАНОВНИШТВО

Египћани, као и многи други народи старог Истока, постали су мешањем читавог низа 
разних племена.  Та племена од којих се постепено формирао староегипатски народ — 
припадају урођеничким племенима Северне и Источне Африке. На сродност најстаријих 
Египћана са  племенима тропске  источне Африке указују својеврсне египатске  статуете 
људи из архајског периода, даље, краниолошка мерења над лобањама нађеним у архајским 
гробовима у Негадаху, најзад, извесна блискост староегипатског језика са језицима Гала, 
Сомали  и  др.  Судећи  по  староегипатским  претставама,  најстарија  племена  која  су 
настањивала Источну Африку (египатски — земља Пунт)  по свом спољашњем изгледу 
веома  су  потсећала  на  Египћане.  Стари  култ  египатске  богиње  плодности,  која  је 
претстављана у виду жене са роговима небеске краве, и култ брадатог кепеца-божанства 
Беса без сумње су тесно везани за религиске култове чисто афричких народа. На натпису 
Хирхуфа из доба Старог царства описује се добављање из Нубије у Египат кепеца који 
треба да изводи специјалну „игру бога“.

С друге стране, најстарија египатска племена стајала су у присном сродству са старим 
либиским племенима Северне Африке. Староегипатски језик показује црте сродности са 
берберским језицима Северне Африке. Ископовања која су вршена у Египту и на високим 
висоравнима које  оивичују долину Нила — показују да су племена која  су образовала 
само-битну  египатску  културу  живела  у  североисточној  Африци  још  од  времена 
палеолита. У фајумском насељу нађени су остаци чисто афричког жита. Истраживања су 
открила  постојање  дивљих  врста  цереалија  у  Абисинији,  које  су,  очигледно,  била 



аклиматизовала племена североисточне Африке, у дубокој старини. Најзад, у Северној и 
Источној Африци Египћани су могли да добијају бакар, што је дало потстрека развитку 
самобитне староегипатске металургије. Зато су неправилни покушаји неких историчара да 
докажу  азиско-семитско  порекло  египатског  народа,  његовог  језика  и  културе.  Још 
неправилнији су и чињенички ни на чем незасновани судови фашистичких фалсификатора 
историје, који су покушавали да насилно укључе староегипатску културу у круг „ариско-
нордиске расе“, указујући на сродност египатских лобања са лобањама „ариско-азиског 
порекла“. Ту се може говорити само о извесним културним узајамним односима између 
старих Египћана и суседних семитских племена са Синајског Полуострва, из Палестине и 
Арабије, односима који су донекле јачали онда када су поједина азиска племена продирала 
или упадала  у  Египат.  Такве  инвазије  често  су се  дешавале  у  историско  време,  али у 
архајско доба немамо никаквих тачних података о таквој једној крупној инвазији Азијата у 
Египат. Блискост староегипатског језика језицима семитске групе (арапски, феничански, 
вавилонско-асирски и старојеврејски) објашњава се како тим азиским утицајима, тако и 
тиме  што  се  староегипатски  језик  у  своме  развитку  приближавао  Стадију  развитка 
семитских језика Азије.

ПОЈАВА СТАЛНО НАСТАЊЕНИХ ЗЕМЉОРАДНИКА

Са  ишчезавањем  вегетације  у  Северној  Африци  и  претварањем  тога  пространог 
подручја у област готово непрекидних пустиња, становништво је морало да се окупља у 
оазе и да се постепено спушта у долине река. Номадска ловачка племена Северне Африке 
почела  су  се  стално  настањивати  у  делти  и  долини  реке  Нила,  прелазећи  ту  на 
земљораднички начин живота,  у  складу са општим нивоом свога привредног развитка. 
Повољни географски услови знатно су убрзали тај прелаз на земљорадничку привреду. 
Постојање  дивљих  житарица,  претходника  јечма  и  пшенице,  на  разним  подручјима 
Африке која се граниче са Египтом — омогућавало је тамошњим племенима да пређу са 
лова и сточарства на земљорадњу, аклиматизујући локалне сорте житарица.

На разним местима Египта — у Делти, у Фајумској оази и у јужном делу земље — 
откривена су насеља из млађег каменог доба (неолита). Предмети нађени у тим насељима 
сведоче о тесној вези неолитске културе Египта са најстаријом културом Северне Африке. 
Замашан археолошки материјал дала су ископавања која су извршили Јункер и Менгин 
1934-1935 г. у Меримди Бени-Салами, у северозападној Делти, на 40 km од Каира. Ту је 
нађено велико насеље, које се састојало од двеју улица, удаљених једна од друге 5 метара.

Улице су биле подељене на секције или квартове, који су се састојали приближно од 
13 колиба и протезали се у дужину 100 метара. Неке од тих колиба биле су саграђене од 
трске причвршћене на темељу од дрвета, а друге — од глине, или сазидане од непечене 
цигле. У тим овалним колибама, које су се састојале од неколико мањих соба, подови су 
били обложени правоугаоним и троугластим циглама, грубо израђеним руком. Становници 
села  бавили су се  сточарством и земљорадњом, о  чему сведоче кости волова,  оваца и 
свиња, дрвени српови са зупцима од кремена, треница за жито и жито нађено у гробовима. 
Обрада камена достигла је висину карактеристичну за доба неолита. Ту су нађени фино 
обрађени шиљак копља и врхови стрела. Керамика је стекла прилично знатан развитак. 
Поред грубог, простог посуђа, нађено је и добро обрађено и чак глачано посуђе разног 
облика. Неколико сачуваних гробова омогућује да се говори о постанку у то врло старо 
време култа мртвих. Покојници су сахрањивани у изолованим гробовима око кућа, или у 
групама, на удаљеном месту на крају села; притом је тело постављано на десну страну. 
Сви  ти  наласци  дозвољавају да  се  та  неолитска  култура  доведе  у  везу са  најстаријом 
протолибиском културом,  која  је  са своје стране стајала у вези са капсиском културом 
Северне Африке. Очигледно, стално настањени сточари и земљорадници Меримде Бени-
Саламе  живели  су још у  условима  родовског  поретка,  образујући  чврсту општину.  Из 
нешто доцнијег времена води порекло насеље нађено у Фајумској оази. Повољни услови 



богате  оазне  природе  допринели  су  овде  даљем  развитку  сточарске  и  земљорадничке 
привреде.

Још развијенији облици материјалне културе откривени су приликом ископавања у 
Бадари, у Горњем Египту. Ту је становништво било стално настањено, бавило се ловом и 
риболовом, гајило стоку и јечам и пир. Знатно већи развитак неголи у Меримди и Фајуму 
достигли су занати.

Становници Бадаре умели су да глачају тврде врсте камена,  правили су од камена 
секире, тесла и врхове стрела. Знали су за технику плетења корпи и израде тканина. Висок 
развитак достигла је керамика. У Бадари нађено је бројно и разнооблично глинено посуђе, 
украшено геометриским орнаментом који постаје типичан за архајску керамику. Особито 
је карактеристична за то доба појава металургије, о чему сведоче ножеви, прстење, чиоде и 
други предмети начињени од бакра. Религиска веровања, нарочито култ мртвих, добијају 
прецизније  облике.  У  Бадари  нађени  су  гробови  са  згрченим  костурима,  са  богатим 
гробничким  инвентаром,  са  надгробним  конструкцијама,  саграђеним  од  цигала;  уз  то 
амулети и култне статуете, који претстављају животиње типичне за ту епоху тотемизма.

Велика  количина  најразноврснијих  споменика  материјалне  културе  нађена  је  у 
гробовима Горњег Египта,  нарочито у Баласу,  Негади, Ел-Амри и Абидосу;  они махом 
спадају у такозвани први или рани прединастички период. Најкарактеристичнији су за те 
гробове кремени врхови стрела. гранитни шиљкови бодежа и базалтне вазе, које сведоче о 
високој техници обраде камена; уз то, ромбоидни бодеж, правилног геометриског облика, 
начињен од камена. Подједнако висок развитак достиже у то доба и керамика. Грнчари 
првог прединастичког периода умели су да праве глинено посуђе разног облика, црвене и 
црне  боје,  декоришући  га  помоћу  ватре  на  специјалан  начин  и  снабдевајући  његове 
површине разноврсним геометриским шарама и цртежима.  Особит интерес претставља 
глинено посуђе  покривено цртежима који претстављају људе,  животиње и  специфичне 
велике чамце са веслима, на којима су Египћани тога времена пловили Нилом. О знатном 
развитку уметности и разних религиских веровања овога доба сведоче таблице од сланца у 
облику  животиња,  које  су  служиле  за  ситњење  боја,  даље,  разне  луксузно  израђене 
стварчице од кости, рељефне претставе. које украшују неколико посуда, глинене статуете 
животиња и људи, најзад, гробови карактеристични за то доба. Верујући у загробни живот 
и  настојећи  да  бар  донекле  сачувају  покојниково  тело,  Египћани  су  своје  покојнике 
сахрањивали у округлим или овалним гробовима, покривајући их кожама или рогожинама. 
Покојника су махом постављали главом према југу, а лицем према западу, што је можда 
стајало у вези са претставом да се доњи свет налази западно од долине Нила, тамо где 
залази  или  умире  соларно  божанство.  Има  извесног  основа  за  претпоставку  да  су 
претставе на глиненом посуђу такоде имале религиско-магиски значај. Могуће је да је у то 
посуђе  стављана  жртвена  храна,  која  је,  по  веровању  старих  Египћана,  требало  да 
покојнику обезбеди  вечни  загробни  живот.  Управо  зато  су  на  површинама  тих  судова 
обично претстављане животиње, чамци и други предмети који су имали за циљ да прате 
покојника  у  загробни свет  и  да  заједно  са  њим васкрсну у  будућем животу.  О даљем 
развитку  материјалне  културе  у  то  доба  сведочи  развитак  металургије.  Чак  и  ситни 
предмети, као на пример чиоде, игле, и куке за риболов, праве се од бакра. Али техника и 
даље чува свој прелазни карактер из времена преовлађивања. камене индустрије на епоху 
све веће примене метала. Стога се, и поред појаве металургије, многобројни предмети и 
даље израђују од камена, а у техници обраде бакра задржавају се методи позајмљени из 
технике обраде камена; притом се најстарији металурзи тога времена код израде предмета 
од бакра служе таквим техничким методима код којих се не води рачуна о топљивости 
метала. У то доба већ постоји приватна својина на читав низ предмета. Посуђе стављено у 
једну гробницу носи на себи посебан знак, очигледно, посебан „знак својине“. Из тог су 
времена и разне статуете заробљеника, са рукама везаним на леђима, као и статуете слугу 
и робова,  чешће служавки и робиња, које понекад носе посуду с  водом. Али родовски 
поредак није још ни издалека изумро. Имовинско раслојавање још је незнатно. Људи тога 



времена  још  се  мало  разликују  један  од  другог  по  свом  богатству.  Међу  нађеним 
гробовима не могу се издвојити такви који би се разликовали особитом раскошношћу од 
осталих, те стога могли припадати таквим племенским вођама који би по свом положају 
макар донекле потсећали на најстарије краљеве.

Даљу етапу у развитку материјалне културе показују гробови другог прединастичког 
периода, који су откривени у Абусир-ел-Мелеку, Харачи и Герцу. У то доба још је у пуној 
мери сачувана техника израде разног каменог оруђа и оружја, на пример, врхова бодежа и 
за ово време типичних малих оштрица ножева, вешто начињених од таблица опсидијана 
(вулканског стакла). И даље се од камена израђује луксузно посуђе, које сведочи о врло 
високој техници обраде камена. Подједнако вешто израђује се и разно посуђе од глине, 
понекад снабдевено таласастим ручицама,  а  понекад украшено претставама чамаца,  на 
којима су видни знаци општинских божанстава. Из тог времена потичу перле од лазурита, 
ситно фајансно посуђе и амулети у облику сокола, главе бика или краве. Очигледно, већ у 
то  доба  јављају се  култови  светог  сокола,  краве  и  бика,  који  стоје  у  вези  са  древним 
тотемизмом и са  култом животиња,  широко  распрострањеним и  у  доцнија  времена.  О 
знатном развитку материјалне културе и компликовању религиских веровања,  нарочито 
вере у загробни живот и култа мртвих, сведоче гробови из тога времена. Сад покојнике 
почињу да сахрањују у дубоке и дугачке, понекад правоугаоне, гробове, обложене циглом 
или саграђене од цигле.  Тело покојника полагано је главом према југу,  лицем окренуто 
према западу. Али се постепено појављује обичај да се покојници сахрањују главом према 
северу и  лицем окренутим на  исток,  у  правцу сунчевог  изласка.  Очигледно,  и  у  овом 
случају обичај  стоји у вези са старим култом сунца. Могуће је да је вера у васкрсење 
покојника везивана за претставу да се сунце на истоку рађа за нови живот. Постојање у 
тим гробовима посуђа са таласастим ручицама, израђевинâ од опсидијана, који је довожен 
из суседних земаља, као и цилиндричних печата, који по свом облику личе на најстарије 
цилиндричне печате из Месопотамије, — сведочи о томе да се у то доба између Египта и 
суседних земаља већ успостављају извесне трговачке и културне везе,  чији се трагови 
могу открити још и у старијим гробовима из првог прединастичког периода.

ПОСТАНАК НАЈСТАРИЈЕГ КЛАСНОГ ДРУШТВА

Најстарији египатски натписи, анали Старог царства, доцније генеалогије египатских 
фараона  и  Манетонови  царски  спискови  сачували  су  у  потпуности  историска  имена 
египатских царева првих двеју династија.  Историчност тога доба донекле је  потврђена 
ископавањима  великих  царских  гробница  у  подручју  Негада  и  Абидоса.  Амелино,  де 
Морган  и  Флиндерс  Петри  нашли  су  ту  велику  количину  најразноврснијих  предмета 
материјалне културе и најстарије хијероглифске натписе, са именима фараонâ првих двеју 
династија. Споменици материјалне културе прединастичког периода, који су напред већ 
описани,  као  и  предмети  и  натписи  који  спадају  у  време  првих  двеју  династија  — 
омогућују  нам да  у  најопштијем  облику оцртамо  процес  постанка  најстаријег  класног 
друштва у делти и Ниловој долини крајем V и почетком IV миленија пре н. е.

У то доба становништво Египта живело је по засебним мањим општинама, на чијем су 
челу  стајала  општинска  већа  и  старешине.  Поред  старих  грана  привреде  —  лова, 
сточарства и риболова — све већи и већи значај стиче постепено земљорадња, која услед 
природних услова добија облик иригационе земљорадње. Годишњи периодични Нилови 
изливи  захтевали  су од  становништва  предузимање низа  мера  за  то  да  се  вишак воде 
равномерно расподели по читавој земљи. Исто онако као у јужном делу Месопотамије, то 
вештачко наводњавање било је апсолутно потребно и у Египту. Стога још у најстарије доба 
постојања египатског народа, најпре општине, а доцније државна власт узимају на себе 
функцију стварања, одржавања и сталног ширења иригационе мреже. Тај огромни значај 
вештачког  наводњавања за  опстанак најстаријих земљорадничких општина налази свог 
одраза  у  хијероглифским  облицима  речи  „област,  округ“  и  „старешина  области“.  Реч 



„област, округ“ писала се помоћу сликовног знака равне територије, подељене каналима за 
наводњавање на низ подједнаких парцела. А речи „старешина области“, на које се наилази 
још  на  најстаријим  натписима  из  архајског  доба,  писане  су  помоћу  групе  сликовних 
хијероглифа  у  чији  је  састав  улазио  сликовни  знак  који  пртеставља  „канал“,  што  је, 
очигледно, указивало на то да је основна функција тога старог локалног чиновника, чија је 
власт  поникла  из  власти  старешине  сеоске  општине,  био  надзор  над  уређајима  за 
наводњавање, напосе, над каналима.

Пред крај архајског доба појављује се плуг веома примитивног .облика. Али у току 
миленија, за обраду земље употребљава се поред тога примитивног плуга и примитивна 
мотика.  На једном фрагменту бодежа из архајског доба приказана је  сцена церемоније 
почетка  пољопривредних радова.  Цар,  украшен круном Горњег Египта,  држи у рукама 
најстарије земљорадничко оруђе — мотику, спремајући се да начини прву бразду. Испред 
цара, један ситан човек, дубоко преклоњен, држи у рукама котарицу, из које се спрема да 
проспе семе у прву бразду коју цар начини. Радња се дешава на обали канала. Та слика 
живо илуструје стару претставу о томе да је најважнија обавеза царева старање о развитку 
земљорадничке  привреде  земље.  Проводећи  прву  бразду  о  празнику  почетка 
пољопривредних радова, цар својим ауторитетом у неку руку посвећује тежаков труд. Та 
претстава показује да је у то доба најраширеније земљорадничко оруђе била примитивна 
мотика најстаријег времена. И та мотика сачувала је свој значај као пољопривредно оруђе, 
напоредо са већ познатим плугом, — услед стагнантности староегипатске технике — све 
до позног времена. Подједнако примитивни били су и остали пољопривредни радови. У 
плитко изриљану земљу бацано је семе, а затим је пуштана на пашу стока, која је својим 
копитама утапкивала семе у масну земљу, натопљену Ниловим изливањем и нађубрену 
плодним нилским муљем. Код вршидбе такође је употребљавана стока, која је на гумну 
копитама избацивала зрно из класја. Тај примитивни начин вођења земљо-радње сачувао 
се у Египту у виду реликата све до V века пре н. е.

Поред  пољопривреде,  још  у  архајско  доба  развијају  се  разни  занати.  Једна  од 
најстаријих  занатских  грана,  која  је  још  од  архајског  времена  стекла  веома  широку 
распрострањеност и достигла високо техничко савршенство, била је обрада камена. Још од 
архајског доба Египћани су од камена правили оруђе и оружје, напосе — зупце српова, 
тестере, ножеве, секире, стругаче, шиљке копаља и стрела, јатагане, као. и посуђе, које су 
веома пажљиво израђивали од тврдих лепих врста камена, на пример, од базалта, порфира 
и серпентина. Још од доба првих династија каменом су се служили код грађења крупних 
зграда, царских гробница и храмова. У ту сврху употребљавали су велике комаде и плоче 
сјајно  отесаног,  готово  полираног  камена.  Тако  је  у  гробници  цара  из  I  династије  — 
Усафаис  под  поплочан  гранитним  плочама.  Унутрашњи  свод  у  гробници  фараона  II 
династије — Хасехемуи саграђен је од тесаних плоча кречњака. Та техника примењивања 
у  грађевинарству  крупних  камених  блокова  веома  је  блиска  техници  мегалитске 
архитектуре Северне Африке.

Најстарији метали познати Египћанима били су олово, бакар, злато, а доцније гвожђе. 
Олово је вађено на обали Црвеног Мора, близу Косеира, и код Асуана. У преисториским 
гробовима нађено је мноштво израђевина од олова.  Особито широку распрострањеност 
стекао је  бакар,  који  је  вађен  на  Синајском Полуострву и  у  Источној  пустињи.  Стари 
рудници бакра,  који потичу из  времена I  династије,  откривени су у југозападном делу 
Синајског Полуострва, у Вади-Магари и Серабит-ел-Хадиму. Ту су нађени: бакарна руда, 
гомиле шљаке, остаци вигња, разлупани лонци за топљење руде, калупи за ливење комада 
и оштрица, најзад, комади тигела за топљење бакра. Злато је добијано у Источној пустињи 
и  у  Нубији.  У  гробовима  првих  династија  нађени  су  раскошни  украси  од  злата,  који 
сведоче о високом нивоу развитка златарства. Гвожђе је све до I миленије пре н. е. крајње 
ретко употребљавано у старом Египту. Металургија је још у архајско доба сматрана за 
важан  занат.  Могуће  је  да  су  се  при  царском  двору  налазиле  посебне  металургиске 
радионице,  на  чијем је  челу стајао посебан чиновник,  на  чију се  титулу — „начелник 



ливаца метала царског двора“ — наилази на отисцима печата из архајског доба. Али се 
металургија  развијала  у  Египту  ванредно  споро.  Поред  савршенијих,  металних  оруђа, 
Египћани су се служили и каменим оруђима. Израда крупних предмета од бакра сматрана 
је  за  толико  важан догађај  да  се  о  томе  саопштава  чак  и  у  државним аналима,  поред 
спомена најважнијих догађаја из привредног, политичког и верског живота земље. Тако се 
у познатим аналима Старог царства, сачуваним на Палермском камену, поред чињеница од 
крупног политичког значаја за владе фараона II династије Хасехемуи, спомиње и „израда 
(од) бакра (царске статуе) Високи Хасехемуи“.

Развитак пољопривреде и занатства изазвао је пораст производње и појаву вишкова 
производа. Појава тих вишкова производа пољопривреде и заната, као и потреба за разним 
врстама иностраних сировина — довели су до појаве и развитка трговине. На врло рани 
развитак трампе како у самој земљи тако и са суседним земљама указују разни наласци из 
египатских  гробова  архајског  периода.  Тако  наласци  из  гробова  првог  прединастичког 
периода сведоче о набављању малахита  и бакра  са Синајског  Полуострва,  лазурита  из 
Предње  Азије,  четинара  из  Сирије.  О  трговачкој  размени  са  Палестином  и  Сиријом 
сведоче  наласци  из  египатских  гробова  другог  прединастичког  периода,  —  земљано 
посуђе са таласастим ушицама, које је типично за Палестину. У том посуђу нађени су 
остаци уља, које су Египћани можда такође увозили из Палестине или Сирије. Приликом 
ископавања старофеничанског града Библоса нађени су предмети египатског порекла, — 
ножеви  и  стругачи  од  кремена,  таблице  од  сланца  за  ситњење  боја,  перле  од  оникса, 
кристала,  јасписа  и  злата,  земљане  фигурице  животиња.  У  гробницама  царева  првих 
династија нађени су комади земљаног посуђа егејског порекла, а у рушевинама кнососке 
палате  на  острву  Криту  откривено  је  порфирно  посуђе  египатског  типа,  што  нам 
дозвољава да претпостављамо постојање трговачких веза између Египта и острва Егејског 
Мора. На сам назив племена која су настањивала острва Егејског Мора, „ханебу“, наилази 
се у религиским текстовима пирамида, који, у неким својим деловима, воде порекло из 
дубоке старине.

Међутим у том веома старом периоду читава привреда и даље чврсто чува свој древни 
натурални карактер. Све што се производи у сеоским општинама, троши се одмах ту, на 
лицу места. Све дажбине носе јасно изражени натурални карактер. Извесну претставу о 
животу  тих  архајских  земљорадничких  општина  пружају  нам  ископавања  у 
северозападном  делу Делте,  где  је  откривено  насеље  које  се  састоји  из  низа  овалних 
колиба,  распоређених  у  редовима,  које  образују  нешто  налик  на  сеоске  улице. 
Хијероглифско  писмо  сачувало  је  до  позног  времена  ознаку  за  реч  „област,  округ, 
општина“  (грчки  —  „нома“)  у  облику  сликовног  знака  који  графички  претставља 
правоугаони предео, подељен каналима за наводњавање на поједине секторе.  Египатске 
номе, које су постојале још у архајско доба, сачувале су током миленија своје старе називе, 
своје  локалне  религиске  култове,  своју  привредну  изолованост  и  своје  локалне 
сепаратистичке тенденције, што у пуној мери одражава трајно одржање, у виду реликата, 
сеоских општина у старом Египту. Све те чињенице сјајно илуструју Марксове речи:

„Једноставан производни организам ових заједница које су довољне саме себи, које се 
стално репродукују у истом облику и које се, кад случајно буду разорене, опет подижу на 
истом  месту  и  под  истим  именом,  дају  нам  кључ  за  решење  тајне  непроменљивости 
азијских друштава, према којој стално распадање и поновно образовање азијских држава 
и непрекидно  мењање династија  чине  тако  упадљиву супротност.  Структура  основних 
економских елемената друштва остаје изван утицаја политичких олуја.“18

Врши се процес распадања родовског поретка и формирање робовласничког поретка и 
деспотске  државе  у  старом  Египту,  што  собом  обележава  једну  од  најкрупнијих 
прекретница у историји човечанства.

Пред крај тог периода образује се класно друштво и најстарија држава, на чијем се 
челу налази робовласничка аристократија. Натписи сачувани на надгробним плочама и на 

18 К. Маркс, Капитал, том I, српски превод, Култура, Београд 1947, 287.



другим  споменицима  из  тог  времена  садрже  титуле,  звања  и  дужности  најстарије 
египатске аристократије: први после цара, старешина двора, чувар печата свих царских 
конволута  итд.  Поред  тих  чиновника  помињу.  се  дворани,  који  се  на  натписима  зову 
«кнезовима“,  „људима  при  двору“  и  „царевим  пријатељима“.  Судећи  по  тим  разним 
титулама,  у  то  доба  већ  су  се  формирали  најстарији  облици  државне  управе.  Поред 
осталих титула среће се титула „чати“, чиновника који је ишао непосредно иза цара за 
време свечане процесије. Доцније тај чиновник концентрише у својим рукама најважније 
нити управе читавом земљом, и зато се он обично назива титулом одговарајућег арапског 
чиновника — везир.

У вези са централизацијом земљишног фонда у рукама државе, особит значај имало је 
финансиско-привредно  надлештво,  или  „кућа  сребра“,  коме  су  притицале  натуралне 
дажбине из читаве земље. Читава држава делила се на поједине области (номе), на чијем 
су  челу  стајали  месни  управљачи,  номарси,  који  су  припадали  старинској  родовској 
аристократији.  У  исту  групу  више  аристократије  спадали  су  и  свештеници,  који  су, 
очигледно, такође заузимали разне положаје у држави. Један од крупних аристократа из 
доба I династије, по имену Сабаф, који је заузимао високе положаје на двору, назива себе у 
својој  богатој  титулатури  свештеником  бога  Анубиса,  заштитника  загробног  света  и 
заупокојеног култа. У гробници везира Хемака, истакнутог чиновника тог времена, нађене 
су 1938-1939 г. мумије људи омотане у врло фине тканине и постављене у дрвене сандуке. 
Има  основа  за  претпоставку да  су  слуге  или  кућни  робови  везира  Хемака  сахрањени 
истовремено са телом свога господара, другим речима, да су убијени на дан сахране.

Крајем архајског доба ниче најстарија царска власт. Очигледно, у то доба образују се 
на  територији Египта  најстарије  државе,  које  стално воде између себе  борбу.  На врло 
старим споменицима претстављене су тврђаве окружене зупчастим зидовима. Крај њих 
видимо  заробљенике:  понекад  је  претстављан  и  цар,  у  виду  светог  бика  који  својим 
роговима руши зидове непријатељских утврђења. Борба између тих појединачних држава 
има за циљ уједињење тих држава под влашћу најјаче.

Далеки одјек из оног доба када је у Египту постојао низ ситних независних држава 
претставља административна  подела  доцније  египатске  државе на  области  (номе),  која 
постоји у току читаве историје старог Египта. У доба слабљења и распадања јединствене 
Египатске државе те номе успостављају своју некадашњу независност.

Процес уједињавања Египта у једну државу објашњава се у првом реду потребом за 
организовањем јединственог система вештачког наводњавања у земљи и ширењем спољне 
трговине,  што  се  могло  постићи  само  онда  ако  постоји  јединствена  централизована 
држава, која поседује јаку војску. Процес уједињавања врши се како у Доњем тако и у 
Горњем Египту. Образују се две државе, које ступају у супарништво између себе. Центар 
Северне државе, која се налазила у Делти, био је град Бехдет, а престоница Јужне државе, 
која  је  обухватала  сву долину,  — град  Небут.  О дугој  борби између тих двеју држава 
дознајемо из старих религиских митова, који причају о борби између бога Хоруса и бога 
Сета, који су сматрани заштитницима Доњег и Горњег Египта. Борба између Југа и Севера 
била је дуга и упорна. Обе стране односиле су победе једна над другом, водећи борбу за 
превласт и владавину у земљи. Победнички фараон придруживао би својој титули титулу 
побеђенога, што је нашло свог одраза у титулатури фараонâ доцнијег времена.

О дугом постојању Горњег и Доњег Египта као двеју самосталних држава сведоче 
уобичајене титуле фараона, које су се сачувале током читаве потоње египатске историје, — 
„господар  двеју земаља“  и  «цар  Горњег и  Доњег  Египта“,  — као  и  чврсто  укорењена 
подела државног апарата на два дела, у складу са старом поделом Египта на северну и 
јужну земљу. Доба уједињавања Египта у јединствену централизовану државу познато нам 
је само по малом броју споменика. Тако је на једној таблици од сланца сачувана претстава 
фараона Нармера, који диже своје жезло изнад главе непријатеља баченог на тле. Натпис 
изнад претставе гласи: „Цар је одвео из земље језера Гарпуна шест хиљада заробљеника“. 
Интересантно је да је цар приказан на тој  таблици двапут:  једанпут претстављен је са 



круном  Горњег  Египта,  други  пут  —  са  круном  Доњег  Египта.  Очигледно,  ту  је 
овековечена победа коју је Нармер однео и која је довела до уједињења читавог Египта под 
његовом влашћу.

Египатска  држава  тога  времена  у  многоме  још  потсећа  на  стари  и  прилично 
примитивни родовско-племенски савез. Чврсте облике добиле су старе сеоске општине, 
које  су  „...миленијима  чиниле  базу  најгрубљег  државног  облика,  —  источњачког 
деспотизма...“19 Општине  су  фактички  поседовале  земљу  на  основу  општинског 
земљопоседа, али је државна власт сматрала себе за врховног сопственика свих земљишта 
и убирала у своју корист један део прихода слободног становништва општинâ. „Један део 
вишка  рада  општине  припада  вишем колективу,  који  у  крајњој  линији  постоји  у  виду 
једног лица, а тај вишак рада манифестује се и у виду данка итд., и у колективним врстама 
рада  које  служе  величању  јединства,  —  делом  правог  деспота,  а  делом  имагинарног 
племенског бића — бога“.20

Дуго времена одржавају се и елементи племенског уређења. У долини и у делти Нила 
живе једна крај других разна племена, која понекад говоре разним језицима и наречјима. 
Чак  и  знатно  доцније,  у  доба  Новог  царства,  Египћани који  су живели  близу Асуана, 
недалеко од јужних граница земље, на острву Елефантина, нису разумевали становнике 
Делте.

Грчки писци сачували су успомену на старог фараона Менеса, који је сматран за првог 
египатског  цара  и  ујединитеља  Египта.  Та  легенда,  очигледно,  почива  на  историским 
чињеницама. У генеалогијама египатских фараона историског доба на прво место ставља 
се име фараона Менеса, Исто име написано је на једној таблици нађеној у великој царској 
гробници у Негадаху. Водећи порекло из Тина, близу Абидоса, Менес је освојио Делту и 
образовао јединствену Египатску државу. На месту на коме се сустичу делта и долина, а 
које  је  од  великог  стратешког  и  економског,  значаја,  подигао  је  он  своју  утврђену 
престоницу,  давши јој  име „Бели зид“.  То је  место било толико срећно изабрано да је 
током свеколике египатске историје задржало првостепену важност. Доцније је ту поникла 
престоница  Старог  царства  —  Мемфис.  Уједињење  читавог  Египта  у  једну  државу 
омогућило  је  Менесу  да  изгради  прве  крупне  уређаје  за  наводњавање.  У  царским 
гробовима из овога времена нађени су златни украси и други предмети са именом овога 
првог  великог  фараона  Египта.  Има  основа  за  претпоставку  да  је  велика  гробница, 
ископана у Негадаху, припадала баш Менесу. Египатски фараони архајског доба, пошто су 
завршили  уједињење  земље,  чине  прве  покушаје  да  прошире  њене  границе.  Фараон 
Усафаис води борбу са источним племенима која су настањивала Синајско Полуострво. 
Своју победу над њима овековечио је он у сцени тријумфа, свечано прогласивши „први 
случај  пораза  источних  житеља“.  Настављајући  тај  рат  са  племенима  Синајског 
Полуострва, фараон Семерхет је упао на територију Синаја и оставио тамо на стенама 
близу рудника бакра у Вади-Магара стандардну слику свечане победе египатског цара над 
азиским непријатељем, који пред њим клечи на коленима. Дакле, фараони првих династија 
с оружјем у рукама продиру на Синајско Полуострво, са циљем да освоје богате руднике 
бакра, који су били од битне важности за развитак економике Египта.

19 Фр. Енгелс, Анти-Диринг, 170 (на руском).
20 К. Маркс, Облици који претходе капиталистичкој производњи, 7 (на руском).



VII. ЕГИПАТ У ПЕРИОДУ СТАРОГ ЦАРСТВА

Период Старог  царства.  који обухвата  време владе фараонâ од III  до VI династије 
(3000-2400 г. пре н. е.), био је доба формирања прве централизоване и јаке робовласничке 
државе.  У то  доба материјална култура  доживела је  знатан процват.  Ослањајући се  на 
крупне  привредне  изворе  и  на  знатне  војске,  египатски  цареви  почели  су  да  воде 
систематску борбу за освајање Синајског Полуострва и северне Нубије. Овај период био је 
доба првог значајног процвата културе и војно-политичке моћи египатске државе.

РАЗВИТАК ПРИВРЕДЕ

Уједињење делте и долине Нила у јединствену државу омогућило је да се усаврши и 
прошири иригациони систем, који је чинио темељ земљорадње. Државна власт предузима 
мере  за  копање  нових  канала,  поверавајући  надзор  над  тим  радовима  појединим 
чиновницима. Аристократа Нехебу, који је живео у доба V-VI династије, с гордошћу пише 
у  своме  аутобиографском  натпису  о  томе  како  је  по  царевом  наређењу,  по  унапред 
утврђеном плану, ископао канале у северном и јужном делу Египта.

Али и  поред  све  већег  ширења земљорадње и  даље задржавају крупан привредни 
значај  риболов и лов.  У пустињама које се граниче са Ниловом долином и мочварним 
заливима  река  Египћани  су  ловили  најразноврсније  звери  и  птице,  а  у  Нилу  ловили 
мноштво риба. Сцене лова и риболова сјајно су претстављене на зидовима гробница из 
времена Старог царства. Организованији карактер него раније добија сточарство, које губи 
свој  самостални  значај,  у  потпуности  се  прилагођавајући  потребама  земљорадничке 
привреде.  Недостатак обрадиве земље у долини нагони становништво да сва  слободна 
земљишта користи за усеве, гајећи стоку у ограниченој мери, само онолико колико је то 
потребно.  Известан вишак  земљишта  постојао  је  само у  Делти,  где  се  на  пространим 
пашњацима могла гајити стока у великој количини. Зато сточарство у Делти стиче нешто 
већу важност него у долини, о чему сведочи обожавање бика у четири номе Доњег Египта. 
У  ово  доба  постојале  су  разне  врсте  крупне  и  ситне  стоке;  притом  су  одгајивани 
племенити сојеви,  и стока је вештачки храњена у стајама.  Стада су једна од основних 
врста  богатства.  Пустошећи  суседне  земље,  цареви  за  време  ратова  са  суседним 
племенима одводе са собом у виду плена огромну количину стоке. Фараон V династије 
Сахура (Сепхрес) у рату с Либијцима догнао је у Египат мноштво волова, магараца, коза и 
оваца.  На  зидовима  својих  гробница  фараону блиски  људи  са  гордошћу претстављају 
стада која су им припадала и на натписима саопштавају тачан број грла своје стоке. Поред 
сточарства,  известан  привредни  значај  има  и  живинарство,  нарочито  гајење  домаћих 
гусака и патака. Тако Птахотеп, крупни чиновник из времена VI династије, саопштава у 
аутобиографском  натпису  на  зидовима  своје  гробнице  да  му  је  припадала  огромна 
количина гусака, патака, лабудова и голубова, — читава једна огромна живинарска фарма. 
По царским имањима и при храмовима такође су постојала велика сточарска и живинарска 
газдинства. У храму сунца фараона Неусера (Neuserre) о извесним празницима приношено 
је  на  жртву  на  хиљаде  гусака.  У  истом  том  храму  сунца  цара  Неусера  сачувала  се 
претстава сцене добијања меда, што указује на постојање пчеларства.

Али је највећи значај у привредном животу земље имала земљорадња, која се базирала 
на широко развијеном вештачком наводњавању и претстављала основну и водећу грану 
привреде.  Иако  су  услед  опште  стагнантности  египатске  економике  и  технике 
пољопривредне алатке дуго чувале свој примитивни карактер,  ипак се и у том погледу 
може запазити известан прогрес. И даље се широко употребљава код обраде тла старинска 
примитивна мотика. Али се поред ње све више шири примитивни плуг, у који су махом 
упрезана два вола. Срп архајског доба са зупцима од кремена замењује се савршенијим 
металним српом. Појављују се и посебне грабуље, за које се у ранија времена није још 
знало.  На  развитак  земљорадничке  привреде  указује  и  постојање  читавог  низа  врста 



житарица. Тако се на натписима из овог времена спомињу посебне врсте горњоегипатског 
и  доњоегипатског  јечма.  Поред житарства  све  већи развитак стицало је  повртарство и 
воћарство. Сире се виноградарство и гајење лана. Најзад, известан значај имало је и гајење 
маслина, које је омогућавало да се прави биљно уље од плодова локалне маслине.

Многобројне претставе сачуване на зидовима гробница сведоче о знатном развитку 
заната, нарочито обраде дрвета, камена, метала, глине, папируса, израде тканина и коже. У 
архајско доба и у доба Старог царства још нису биле све шуме прокрчене, и зато је обрада 
дрвета  имала  у  та  времена  већи  значај  него  доцније.  За  израду намештаја,  бродовља, 
погребних сандука и других предмета  употребљаване су како локалне врсте дрвета  — 
сикомора, тамариск, багрем, палма — тако и увезене врсте дрвета — кедар, који је увожен 
из Сирије, и листопадно дрво, које је довожено из Нубије, а можда још из даљих јужних 
земаља. Развитак заната прераде дрвета нашао је свог одраза у знатном компликовању и 
усавршењу алата. Камено оруђе постепено се замењује металним. Дрво се сече помоћу 
секире, тестерише тестером са једном ручицом, теше теслом или секирицом, отвори се 
пробијају длетом, површина дрвета глача се специјалним равним каменом за глачање. У 
засебним радионицама израђују се лукови и стреле, за шта служи читава гарнитура алата. 
Поједини комади дрвета, даске и делови предмета спајају се један с другим стављањем 
шипова у жљебове или помоћу дрвених клинова и чепова. Пошто је дрво и у та времена 
било  редак  и  драгоцен  материјал,  често  се  прибегавало  изради  великих  дасака  од 
појединих ситних комада дрвета,  који су пажљиво састављани један с другим. Великог 
значаја имала је обрада дрвета за бродоградњу. На натпису велможе Уне (VI династија) 
описује се грађење теретног брода од „дрвета багрема дугачког 60 лаката,  широког 30 
лаката: брод је начињен за 17 дана“. На истом натпису говори се о томе да је брод саграђен 
од багремовог дрвета довезеног из Нубије. Бродоградњи је придаван велики значај. Чак се 
у званичним аналима саопштава о градњи великих теретних лађа од разне врсте дрвета.

Огроман значај за привредни живот земље имала је обрада камена, која је у то време 
достигла висок процват и техничко савршенство. За вађење и обраду камена служило се 
разним оруђима:  дрвеним маљем,  пијуком,  длетом,  сврдлом,  теслом, каменим чекићем, 
тестером. За глачање камена употребљавани су тврди комади камена и кварцни песак. Код 
грађења кућа служило се угломером и виском. Лепу претставу о високим тековинама у 
техници обраде камена пружа нам скупоцено посуђе тога времена, израђено од тврдих 
врста  камена,  са  задивљујућом  прецизношћу  и  савршенством.  Подједнако  су  пажње 
вредне и веома фине рељефне претставе и хијероглифски натписи, урезани са великим 
мајсторством  на  зидовима  гробница  тога  времена.  Али  су  нарочите  успехе  постигли 
египатски  каменоресци  у  грађевинарству.  Египатске  грађевине  од  крупних  камених 
блокова у неким случајевима сјајно су се сачувале до наших дана и претстављају чудо 
грађевинске  технике.  Један  од  најстаријих  камених  храмова  подигнут  је  код  медумске 
пирамиде  у  доба  III  династије.  Од  тог  времена  камена  архитектура  стиче  широку 
распрострањеност у читавом Египту. Огромне царске пирамиде и храмови близу њих дају 
нам живу претставу о процвату грађевинске технике. За њихово грађење употребљавани су 
огромни камени блокови.  Тако  у  конструкцији  која  лежи на  улазу  у  заупокојени  храм 
фараона Хафра (Кхафре, IV династија), камење достиже дужину од 5,45 метара и тежину 
до 42 тоне. Огромна царска гробница, пирамида цара Хуфу (Кхуфу, IV династија), достиже 
висину од 146 метара. Она је састављена од 2 300 000 камених плоча, при чему тежина 
сваке  камене  плоче  износи  приближно  2,5  тоне.  Пирамиде  су  облагане  луксузним 
каменом.  Камене  плоче  намештане  су  једна  уз  другу  са  невероватном  тачношћу,  која 
задивљује чак и данашње архитекте.

Најпрогресивнија и привредно најважнија занатска грана била је металургија, која је у 
периоду  Старог  царства  такође  достигла  знатан  развитак.  Камено  оруђе  све  је  већма 
потискивано  од  металног;  притом  је  најчешће  употребљаван  бакар,  који  се  увозио  из 
синајских  рудника  или  из  Источне  пустиње.  Поред  технике  ковања  била  је  позната  и 
техника ливења. Још у гробницама IV династије, на пример у гробници царице Хетеп-



Херес, нађено је оруђе од бакра, на пример, каменорезачки алат израђен од бакра. Гвожђе 
и техника његове обраде били су познати још у архајско доба, али је у доба Старог царства 
та  врста  метала  у  реткој  употреби.  Међутим у  религиским текстовима пирамида V-VI 
династије наћи ћемо читав низ својеврсних претстава о томе како су небески свод и престо 
бога  сунца  начињени  од  гвожђа.  Очигледно,  метеорско  гвожђе  сматрано  је  тада  за 
драгоцен  метал  особито  високог  квалитета,  коме  се  можда  приписивала  чак  посебна 
религиско-магичка снага. Археолошки наласци у потпуности потврђују претпоставку да је 
гвожђе било познато старим Египћанима у доба Старог царства. Висок процват достигла је 
у  то  доба  златарска  уметност.  Од  злата,  сребра  и  природне  легуре  злата  са  сребром 
(електрум)  египатски  су  златари  израђивали  раскошне  израђевине  и  накит.  О  висини 
златарске уметности овог доба живу претставу пружају нам масивне сребрне бразлетне 
нађене  у  гробници  царице  Хетеп-Херес.  Те  су  бразлетне  украшене  врло  финим 
инкрустацијама од малахита, лазурита и јасписа, који претстављају вилине коњице.

Најзад, знатан развитак достигли су у ово доба и други занати, нарочито обрада глине, 
папируса, коже и израда ланених тканина.

Развитак  производних  снага,  специјализација  и  пораст  производње како  у  области 
пољопривреде тако и у области занатства  довели су до  појаве вишкова.  продуката.  Ти 
вишкови продуката, који се нису могли потрошити на лицу места, претварани су у робу и 
продавани  на  трговима.  Унутрашња  и  спољна  трговина  постоје  у  ово  доба  у  старом 
Египту, као и у другим земљама старог Истока, — у своме примитивном облику трампе. 
На зидовима гробница из овога времена сачуване су претставе сцена са трга; притом је 
уметник  пажљиво  претставио  размену  једне  робе  за  другу.  Археолошки  споменици  и 
натписи указују на ширење трговачких веза између Египта и суседних земаља. У аналима 
сачуваним на Палермском камену говори се о крупним трговачким експедицијама које су 
опремане у прекоморске земље, у потрази за скупоценим врстама четинара, о добављању 
из јужне земље Пунт мирове смоле, дасака и електрума. Ископавања у Библосу дала су 
велики број споменика који сведоче о продирању египатске трговине у Сирију. Тако су у 
Библосу нађени фрагменти посуђа са именима египатских царева IV династије — Хуфу и 
Менкаура  —  и  суд  од  алабастра  са  именом  Униса,  фараона  V  династије.  Очигледно, 
Библос (на чији се египатски назив „Кебен“ наилази у египатским натписима) је био један 
од центара египатске трговине у Сирији. Економски утицај Египта у Сирији био је толико 
знатан  да  су  египатски  фараони  сматрали  за  могуће  да  себе  називају  „господарима 
Библоса“ и боговима Ливанске области.

У доба V династије египатски фараони шаљу велике трговачке експедиције у Сирију. 
Претставе  сачуване  на  зидовима  заупокојеног  храма  фараона  Сахура  сликају  сцене 
опремања једне велике прекоморске експедиције, која креће у Азију са циљем да оданде 
донесе  разну робу и  робове.  Ту ми видимо Азијате  — мушкарце и  жене.  На натпису 
спомиње -се  набавка  из  Азије  неких  тамошњих артикала,  на  пример  маслиновог  уља. 
Разну робу довозили су Египћани и из суседних области Северне Африке. Нарочито су из 
Либије Египћани извозили специјално уље за мазање.

Поред економских веза јачале су и културне везе Египта са Сиријом. Египћани су у 
Сирији  ширили  разне  елементе  своје  културе,  напосе  писменост.  У  Библосу  је  нађен 
египатски цилиндрични печат са египатским хијероглифским натписом архајског порекла, 
што  указује  на  дубоку  старост  египатског  културног  утицаја  у  Сирији.  Читав  низ 
египатских предмета нађених у Библосу носи на себи египатске хијероглифске натписе. 
На једном барељефу претстављен је фараон VI династије Пепи како приноси жртву богу и 
богињи.  Фараонова  титула  на  натпису  покрај  те  претставе  гласи:  „Љубимац  богиње 
Хатхор,  господарице  Библоса“.  Очигледно,  у  Сирију  је  већ  у  то  доба  продро  култ 
египатске богиње Хатхор. На присне религиске узајамне утицаје између Сирије и Египта 
указује и легенда о Озирисовој смрти, која своје порекло води из Старог царства; у њој се 
прича о томе како је морски талас избацио ковчежић са Озирисовим телом управо на обале 
Библоса. У доба VI династије, у вези са развитком спољне трговине, Египћани све чешће 



путују у суседне земље. На једном натпису чиновник Хнумхотеп саопштава да је једанаест 
пута путовао у земљу Пунт и у Кебен (Библос). Чиновник Чечи пише у своме натпису како 
је „набављао цару ствари из јужних земаља“. Те експедиције у Пунт кретале су се путем 
који  је  из  Коптоса  водио  према обалама Црвеног  Мора,  кланцем пресахле  реке  Вади-
Хамамат. На зидовима тога кланца нађени су натписи који се тичу управо овог времена и 
који  садрже  титуле  и  име  високог  чиновника  „команданта  војске...  који  туђе  земље 
испуњава  страхом  од  цара“.  Очигледно,  те  трговачке  експедиције  носиле  су  отворени 
војно-пљачкашки  карактер.  Осећајући  потребу  за  иностраним  увезеним  сировинама, 
Египћани их нису добијали само путем трговачке размене, него и ослањајући се на снагу 
свога оружја.

Основна привредна и друштвена ћелија у Египту била је сеоска општина, која је током 
многих столећа чувала старински стереотипни облик. На то указују натписи, на којима се 
спомињу стара општинска већа, која су носила карактеристичне називе „џаџат“ и „кенбет“. 
Та општинска већа била су органи судске, привредне и административне власти у своме 
месту.  Она  су  регистровала  акте  продаје,  пазила  да  чиновници  врше  своје  дужности, 
вршила  надзор  над  стањем  мреже  вештачког  наводњавања  и  имала  посебне  судске 
функције. У доба најстаријег класног друштва у та су већа улазили највиши слојеви сеоске 
општине, претставници меснога имућног становништва, који се током времена претварају 
у чиновнике централизованог државног апарата. Речи које означују та општинска већа — 
„џа-џат“ и „кенбет“ — писана су помоћу карактеристичних хијероглифа који очигледно 
претстављају кружић и угао. Ови сликовни хијероглифи сачували су одјеке онога старог 
времена када су функционери општина седали ради решавања својих општинских ствари у 
почасни угао куће или просто у круг, као што и дан-данас седају ради решавања својих 
ствари шеиси бедуинских племена. Општинска већа „кенбет“ водила су грађанске парнице 
и расправе углавном у вези са породичним правом, напосе, спорове око наслеђа; притом су 
у решавању тих ствари могли учествовати као сапоротници и рођаци како тужиоца тако и 
туженог.  Према томе, та општинска већа воде порекло од оног времена када старинска 
породична општина  постепено  уступа  своје  место  сеоској општини.  На  велики  значај 
патријархалне породице указује обичај јединог наследства, који је најстаријем сину давао 
апсолутно право на читаво наслеђе. Овај обичај ишао је на руку максималном окупљању 
имовине  крупних  патријархалних  породица  у  једним  рукама;  уз  то,  он  је  и  појачавао 
раслојавање,  које  је  у  великим патријархалним породицама бивало све  приметније.  На 
египатским натписима из Старог  царства  најстарији син назива  се „наследником свога 
оца“ и „господарем читаве његове имовине“. Сасвим је природно да је у патријархалним 
породицама  морало  долазити  до  честих  спорова  око  наслеђа.  Права  најстаријег  сина, 
јединог крвног и законитог наследника, бранили су обичајно право и суд. Један сачувани 
судски протокол из времена VI династије садржи судски претрес по питању наслеђа. Као 
претеденти на наслеђе јављају се: један човек изван породице, који, очигледно, није имао 
право законитог крвног наследства, Себек-хотеп, који се ослања на писмено завештање, — 
и покојников син, који се ослања на обичајно право крвног наследства. Суд, захтевајући од 
оног човека са стране да своје право на поседовање наследства потврди не само писменим 
завештањем него и заклетвом трију поузданих сведока, самим тим стаје на страну крвног 
наследника, јер се од њега не захтевају ни завештање, ни искази сведока. На имовинску 
неједнакост која је постојала у патријархалној породици, указује и једно писмо, у коме 
удовица моли покојног мужа да заштити свога сина. Залећи се покојном мужу као добром 
духу-заштитнику  породице  на  незаконито  присвајање  његове  имовине  од  стране 
непуноправног наследника, удовица моли покојног мужа да не дозволи да њихов син и 
законити  наследник  доспе  у  зависност  од  узурпатора.  Према  томе,  обичајно  право, 
подржавајући  принцип  јединог  наслеђа,  доприносило  је  максималној  концентрацији 
имовине у рукама шефа патријархалне породице. У крилу те патријархалне породице, као 
год  раније  у  крилу родовског  поретка,  стварају се  социјално-економски  предуслови  за 
појаву најстаријих облика ропства. Реч „слуга“, „роб“ (египатски — „сеџу“) претставља се 



сликовним хијероглифом који означује дете, што указује на постојање кућног ропства у 
патријархалним породицама тога времена. Развитак технике и пораст производње доводе 
до тога да се врши подела рада, и у вези са тим постаје не само корисно него понекад чак и 
неопходно да се прибегава накнадној радној снази. Чланови велике и богате патријархалне 
породице, унутар које већ постоје елементи владавине и потчињавања, не могу више да 
сами изиђу на крај  са  пораслим потребама газдинства.  „Стихиски настала подела рада 
унутар земљорадничке породице пружала је на извесном ступњу благостања могућност да 
се породици придружи једна или више радних снага са стране“.21 Ту накнадну радну снагу 
прибављали  су  углавном  ратови.  Ратни  заробљеници,  који  су  раније  убијани,  сада  се 
претварају у робове.  У аутобиографијама велможа Старог царства спомињу се робови, 
који се набрајају напоредо са стоком.

III И IV ДИНАСТИЈА

Развитак привреде, трговине, развитак ропства и освајачки ратови имају за последицу 
даљи развитак имовинског раслојавања, које постаје све оштрије. Разна богатства, стада, 
робови, земља, плен задобијен за време трговачких експедиција и војних похода— крајње 
су  неравномерно  расподељивани  међу  становништвом.  Највећа  количина  богатстава 
окупљала се у рукама цара и робовласничке аристократије, доприносећи богаћењу и још 
оштријем  социјалном  раслојавању.  Робовласничка  аристократија  јача  и  захваљујући 
многобројним царским поклонима. У аутобиографијама велможа овога времена често се 
прича како је цар поклонио земљу овом или оном чиновнику. Тако се у аутобиографији 
чиновника из доба III династије — Метена — говори о томе како му је цар подарио земљу 
у Северној и Јужној Земљи, поред осталог и богате винограде. Гробнице велможа из овог 
периода  и  времена  V  и  VI  династије  јасно  карактеришу  све  већи  економски  значај 
робовласничке  аристократије.  На  зидовима  тих  гробница  сачувале  су  се  веома 
интересантне претставе, које живо сликају живот и обичаје старих Египћана овога доба. 
Ту ми видимо господара гробнице, велможу који заузима читав низ важних положаја на 
двору  или  у  месној  управи.  Он  обично  врши  преглед  својих  поседа,  надгледа 
пољопривредне радове и занатске радионице које њему припадају.

Судећи по тим претставама,  у  то време крупни чиновници,  фараону блиски људи, 
поседују велика имања. Угледни и ташти богаташи не задовољавају се тиме што ће на 
зидовима својих гробница претставити земљишта која им припадају и људе зависне од 
њих, него се и старају да ту овековече читав свој земаљски живот, наивно верујући да ће 
претставе  на  зидовима  њихових  гробница,  снабдевене  одговарајућим  религиским 
натписима,  такорећи  магично  пренети  у  загробни  свет  све  њихове  земаљске  поседе  и 
богатства. Ту наилазимо и на неке статистичке податке, који нам омогућују да судимо о 
размерама тих поседа у времену Старог царства. II неким гробницама сачуване су цифре 
које казују број стоке која припада робовласницима-аристократама. Тако су у гробници 
једног пријатеља фараона Хафра (Кхафре, Chephren), старешине свештеникâ Хафраанх (IV 
династија), претстављена многобројна стада која су њему припадала, и ту стоји да је он 
имао 835 дугорогих волова, 220 краткорогих, 760 магараца, 2235 јараца и 974 овнова. У 
другим гробницама, које су припадале крупним робовласницима овога доба, сачуване су 
сцене  лова,  живинарства,  риболова,  бродоградње,  као  и  претставе  великих  занатских 
радионица које су припадале тим аристократама.

Главнину  радног  становништва  Египта  овог  времена  чинили  су  слободни 
земљорадници,  чланови  старих  сеоских  општина.  Али  се  у  границама  општина  врши 
социјално раслојавање. Услед развитка економике, све већма јача ропство. Натписи из овог 
времена указују на постојање најстаријих облика ропства. Робови и сиротиња морали су да 
раде на свим секторима простране иригационе мреже, која је обезбеђивала плодност тла и 
налазила  се  под  контролом  централног  апарата  државне  власти.  Помоћу  тешког  рада 

21 Фр. Енгелс, Анти-Диринг, 169-9 (на руском).



робова  и  сиротиње подизани  су  огромни уређаји  од  општедржавног  значаја,  вештачка 
језера, резервоари воде, канали и насипи, као и грандиозни храмови и царске гробнице, 
који  су имали за  циљ да сведоче о непоколебљивости класног  поретка и снази царске 
власти, освештане религијом и свештенством. Историска традиција, сачувана код грчког 
историчара  Херодота,  приписивала  је  грађење  огромних  царских  гробница,  пирамида, 
„народу“, самим тим подвлачећи „свенародни“, или тачније општедржавни карактер тих 
радова.

Робови  су  употребљавани  на  крупним  царским  и  храмовним  имањима,  као  и 
газдинствима крупних робовласника-аристократа, углавном чиновника.

Развитак  робовласничке  привреде,  све  већа  потреба  за  иностраним  сировинама  и 
робовима, и ширење спољне трговине имали су за последицу ширење освајачке политике. 
Египатски  фараони III  и  IV династије  шаљу одмах за  трговачким експедицијама своје 
војске, да ове оружјем учврсте власт Египта у суседним земљама, у циљу експлоатације 
природних богатстава и становништва тих земаља. Али ти војни походи имају понекад за 
циљ  просто  пљачку,  освајање  богатстава.  стоке  и  робова.  Освајачка  политика  која  се 
оцртала под фараонима првих двеју династија — коначно се формирала и добила свој 
даљи развитак под следећим фараонима Старог царства, под којима се Египат претворио у 
моћну централизовану државу. Први фараон III династије, Џосер (Зосер), ратовао је у току 
своје владе на североисточним и јужним границама Египта. Близу старих рудника бакра на 
Синајском Полуострву сачували су се барељефи који причају о Џосеровим победама над 
тамошњим племенима. Цар је претстављен у уобичајеној сцени тријумфа. Он уздиже своје 
жезло над главом обореног  Азијца.  Судећи по натпису,  на  челу експедиционог  одреда 
стајали  су  високи  чиновници,  међу  њима  и  „старешина  војника  царске  експедиције, 
начелник пустињске области Нетанх и посланик код Азијаца — Хени“. Ова експедиција 
послата  је  на  Синај  са  циљем да освоји подручје  рудника бакра.  У доцнијем предању 
прича  се  како  је  Џосер  поклонио  храму  бога  Хнума  у  Елефантини  велики  комплекс 
земљишта изнад прве катаракте. Очигледно, овај део Нубије био је већ у то доба освојен 
од египатских трупа.  Али нубиска племена нису била у потпуности савладана.  Зато је 
Џосер морао да подигне зид од Асуана до Филе, ради заштите јужних области Египта.

Подједнако  енергичну војну политику водио је  и  фараон Снефру.  За  његове  владе 
Египат је коначно осигурао себи подручје рудника бакра на Синајском Полуострву. Победе 
фараона Снефру у том подручју овековечене су барељефима сачуваним на стенама у Вади-
Магхара. Цар, претстављен у свечаној пози победника, назван је на натпису „покоритељем 
иностраних  земаља“.  Победе  фараона  Снефру  и  коначно  прикључење  Египту  важне 
области рудника бакра на Синајском Полуострву,  које је он постигао,  имали су толико 
велики  политички и  економски  значај  за  Египат да  се  сећање  на  те  догађаје  сачувало 
хиљадама година у египатском народу.  Снефру је доцније сматран освајачем читаве те 
области и оснивачем тамошњих рудника бакра.  Највиша похвала за  чиновника било је 
признање да од времена Снефруа ништа такво није ту урађено.  Снефру је  предузимао 
војне походе и на југ. Ови војни походи фараона Снефру имали су толико велики значај да 
се  спомињу  чак  и  у  државним  аналима  Палермског  камена.  У  њима  се  говори  о 
опустошењу земље Нубијаца и о стицању 7000 заробљеника и 200.000 грла крупне и ситне 
рогате стоке. Да би учврстио освојене територије на северу и југу, Снефру је, како стоји у 
истим аналима, „подигао зид јужне и северне земље (под именом) „Дом Снефруа“.  Ти 
ратови  за  коначно  овлађивање  Синајским  Полуострвом  трајали  су  и  под  следећим 
фараонима. На стенама код Вади-Магхаре сачуван је победни рељеф фараона IV династије 
Хуфу (Кхуфу). Кратки натпис објашњава његов политички смисао: „Хнум-Хуфу, велики 
бог, победник Иунтиу (урођеничко синајско племе. — В. А.). Свака заштита и живот прате 
њега.“

За време тих ратничких похода на Синај и у Нубију египатски су фараони хватали и 
одводили  у  Египат  велики  број  заробљеника.  На  натпису  ти  се  заробљеници  понекад 
називају  „живим  заробљеницима“.  Очигледно,  у  вези  са  порастом  производних  снага 



земље, заробљенике у то доба нису више убијали, као раније, већ су их слали у Египат, 
претварајући их у робове. Набрајање тих „живих заробљеника“ напоредо са стоком указује 
на то да се овде мисли на робове, на које се у то доба гледало само као на радну снагу. О 
томе сведочи реч „џет“ (тело), које је служило за ознаку роба.

Делатност египатске управе овога времена сводила се углавном на освајање суседних 
области и на унутрашње јачање државе.  Спољашњи израз те политике и у исто време 
знатне  снаге  те  централизоване  и  деспотске  државе  јесу  пирамиде,  које  су  подигли 
фараони III-IV династије. Грандиозне царске гробнице, подигнуте од огромних камених 
блокова,  сведоче  о  томе  како  су  по  наређењу централне  власти  стотине  хиљада  људи 
морале да дуго времена врше непродуктиван рад, градећи грандиозну гробницу за цара. Те 
грађевине, које подражавају монументални облик пирамиде, још и сад гордо стреме увис у 
Сакари и Гизеху, недалеко од старе престонице Египта — Мемфиса, и садашње — Каира. 
Огромне  гробнице  у  облику  пирамида  грађене  су  зато  да  очигледно  покажу  читавом 
народу — каква се огромна власт налази у царевим рукама. Управо у то доба формирала се 
староегипатска деспотија, заснована на неограниченој власти цара.

Својеврстан, строго пирамидални облик царске гробнице није био одмах пронађен од 
египатских неимара. Прва гробница тог типа, коју је саградио Џосер у Сакари, састоји се 
из шест спратова, који се степенасто дижу један изнад другог. Ова „степенаста пирамида“, 
висине  60  метара,  једна  је  од  најстаријих  нама  познатих  камених  конструкција 
монументалног типа. Ископавања која је око те гробнице извршио Ферт — открила су ту 
читаву једну сложену архитектонску скупину. Читава група зграда састојала се од царске 
пирамиде и капеле, колонаде једног великог храма, посвећеног царским јубилеима, даље, 
од једног маленог храма који се на њега наслања, од гробница и капела царевих кћери. 
Нарочито падају у очи стубови украшени канелурама, који имитују групу танких стабала. 
Традиција је сачувала име чувеног неимара тога времена, високог чиновника Имхотепа; 
њега су доцније сматрали заштитником писара, писмености и знања, претворивши његов 
легендарни лик у божанство лечења. У време владе фараона Снефру пада грађење двеју 
великих царских гробница. Очигледно, Снефру је себи подигао две гробнице у облику 
пирамида: једну у Медуму и другу у Дахшуру, где је у част фараона вршен заупокојени 
култ.  Медумска  пирамида,  коју  су  недавно  брижљиво  ископали  амерички  археолози, 
саграђена је у облику конструкције од седам ступњева,  изнад које је доцније накнадно 
подигнут осми спрат. Затим је читавој гробници дат изглед пирамиде, вешто начињене око 
језгра које образује природна стена. У најнижем делу стене скривена је једна малена одаја, 
у којој је некада лежала царева мумија. Друга царева гробница, у Дахшуру, саграђена је у 
облику геометриски правилне пирамиде. Ова надгробна конструкција, висока 99 метара, 
са суседним храмом, са каменом оградом и поплочаним прилазима, морала је пружати 
величанствен призор, који сведочи о моћи египатског цара.

Најграндиознија међу свим царским пирамидама јесте пирамида фараона Хуфуа, која 
се и дан-данас гордо диже над пустињским пејзажом у Гизеху покрај џиновске сфинге, 
изрезане из читаве стене.  Висина пирамиде износила је у антици 146 m, дужина сваке 
стране основице — 230 m, површина основице — 52.900 m2. Грчки историчар Херодот 
саопштава  да  је  пирамида  Хуфуа  (грчки — Кеопса)  грађена  20  година.  Сложени план 
распореда трију унутрашњих одаја у разним деловима пирамиде потврђује претпоставку 
да је та пирамида грађена дуго времена и да је план градње за време радова неколико пута 
мењан. Пирамида фараона Кафра (Chephren), такође у Гизеху, била је 8 метара нижа од 
Кеопсове пирамиде, али је знатно боље сачувана. Један део сачуваног спољашњег омотача 
пружа  нам  претставу  о  високој  техници  каменорезачких  радова  тога  времена.  Трећа 
гизехска  пирамида,  коју  је  подигао  фараон  Менкаура  (Mykerinos),  знатно  је  мања  и 
достиже висину од само 66 m. Очигледно, материјални извори и реална власт фараона IV 
династије почели су за владе Менкаура да се ближе крају. Све три пирамиде у Гизеху биле 
су  окружене  великим  бројем  гробница,  које  су  припадале  царским  рођацима, 
великодостојницима и крупним чиновницима. Читав тај пространи „град мртвих“ сада је 



брижљиво  ископан  и  пружа  нам јасну претставу о  материјалној  култури,  уметности  и 
историји тога времена.

V И VI ДИНАСТИЈА
(ОКО 2700-2400 Г. ПРЕ Н. Е.)

Грчки историчари Херодот и Диодор причају доцније предање о томе како су фараони 
IV династије угњетавали народ, натерујући га да у зноју лица свог гради огромне царске 
гробнице — пирамиде. Диодор чак саопштава да је народ дигао устанак и избацио тела 
тих царева из њихових пирамида. У египатској причи, чији је текст написан на папирусу 
Весткар и која потиче из XVII века пре н. е., прича се о томе како су прва три фараона V 
династије рођена на чудесан начин из тајног брака жене свештеника бога Ра и самога Ра, и 
тако  стекла  неоспорно  право  на  царски  престо,  као  директни  потомци  врховног  бога 
сунца. Веома је могуће да је у тим доцнијим легендама сачувана успомена на ону тешку 
експлоатацију којој су биле подвргнуте масе слободних и робова у доба градње пирамида 
и која је довела до народног устанка. Могуће је да су свештеници бога Ра искористили тај 
народни устанак у своје интересе, довевши на царски престо свога штићеника, који је у 
награду за то прогласио култ бога Ра за државну религију. Доцније је створена легенда, 
која је имала за циљ да заснује право фараона нове, V династије на царски престо. Како та 
легенда, тако и оригинални натписи из овога времена указују на то да је још у доба IV 
династије почело јачање култа бога сунца Ра, који се под првим царевима V династије 
претвара  у  врховног  државног  бога  читавог  Египта.  У  састав  имена  фараона  IV-V 
династије улази име бога Ра. Ти цареви носе нову титулу „сина Ра“ (или „сина сунца“), 
која отсада постаје једна од основних титула фараона. О нарочитом јачању култа бога Ра 
под царевима V династије сведоче рушевине сјајних храмова које су ти фараони подигли 
недалеко од престонице Египта — Мемфиса.

Натписи  и  вајарске  претставе  из  времена  V  династије  говоре  о  даљем  ширењу 
освајачке политике Египта.  Фараони V династије сматрају да су позвани да владају не 
само над Египћанима него и над Либијцима, Нубијцима и Азијцима. Од тог времена цара 
почињу да претстављају у облику сфинге, тј. лава са људском главом, који својим канџама 
гази иноплеменске непријатеље Египта. Фараон V династије Сахура (Сепхрес) наставио је 
ратничку политику својих претходника, која је имала за циљ коначно освајање Синајског 
Полуострва. На стенама у Вади-Магхари сачувани су рељефи који претстављају Сахуру 
испред светог символа бога Упуата, „Који отвара пут“ у освојене области Синаја. Натпис 
изнад тога назива цара „покоритељем иностраних земаља, победиоцем свих иностраних 
земаља Менту“. Осим тога, фараон Сахура водио је велики рат са Либијцима, о коме смо 
обавештени  захваљујући  сачуваним  рељефима  из  његовог  надгробног  храма.  На  тим 
рељефима претстављене су заробљене либијске вође и богиња историје, која „записује“ 
број  заробљеника ухваћених у Либији.  Богиња запада Аментит предаје  цару власт над 
Техену (Либијцима).  Ту су претстваљени и либијски заробљеници,  као и стада волова, 
коза, овнова и магараца. Веома је могућно да је за владе фараона Сахуре предузет велики 
војни поход у Азију.

Ту војну политику наставили су и фараони VI династије. Пепи I водио је ратове на 
Синајском Полуострву, о чему сведочи сцена његовог триумфа и победни натпис у Вади-
Магхари, причајући о војној експедицији на Синај. Пепи I продро је у Нубију све до друге 
катаракте. У то доба северна Нубија била је већ толико покорена да је фараон Меренра 
могао да тамо лично дође и прими израз верности од вођа племена Маџа, Вават и Иертет. 
Читав низ крупних трговачких и војних експедиција у разне области Нубије извршио је 
управљач  Елефантине  и  начелник  југа  Хирхуф,  чији  нам  је  аутобиографски  натпис 
сачуван. Судећи по том натпису, Хирхуф је пажљиво испитао разне мало познате путеве и 
крајеве  Нубије,  довозио  из  Нубије  многобројну  робу  и  често  умиривао  бунтовна  и 
ратоборна Нубиска племена. Војни походи у Нубију предузимани су и за владе фараона 



Пепија II.  О крупним ратним операцијама против нубиских племена саопштава у свом 
натпису управљач Елефантине.и начелник туђих земаља — Пепинахт. Пепинахт је двапут 
предузимао  војне  походе  у  Нубију,  чији  је  резултат  било  пустошење  земаља  Вават  и 
Иертет и одвођење заробљеника и стоке. Велики интерес претставља и натпис крупног 
чиновника,  „начелника  југа“,  Себне,  у  коме  се  описује  војно-казнена  експедиција  у 
недавно освојену јужну покрајину, у богату златоносну Нубију.

Особито подробно описује се крупни војни поход у аутобиографском натпису велможе 
Уне,  који је живео под фараонима VI династије.  Овај  војни поход опремљен је против 
номадских племена пустиње,  која  су живела по свој  прилици на територији Синајског 
Полуострва. Пустињска племена носе сликовит назив „Хериу-ша“, што значи „Они који 
стоје  на  песку“.  У  Унином  натпису  говори  се  о  победама  египатских  трупа,  које  су 
Египћанима омогућиле да продру нешто даље, све до плодних области Палестине, и да у 
рату стекну велики број заробљеника. Опис овога војног похода, који нам је сачуван на 
Унином  натпису,  претставља  велики  историски  интерес.  На  натпису  се  описује  веома 
примитивна  организација  војске,  мобилизација  војске  по  читавој  земљи  и  пљачкашки 
карактер  рата,  који  је  имао  за  циљ  пустошење  непријатељске  земље,  рушење  њених 
тврђава,  уништавање урминих палми и винограда,  као и стицање заробљеника,  који су 
претварани  у  робове.  Ове  чињенице  из  историје  старог  Египта  лепо  илуструју  речи 
Енгелса, који је рељефно дефинисао пљачкашки карактер рата у доба распадања родовског 
поретка и формирања најстаријег класног друштва:

„Рат, који је раније вођен само за освету због неког насиља или за проширење области 
која  је  постала  недовољна,  води  се  сад  просто  због  пљачке,  постаје  стална  грана 
привређивања. Не стоје узалуд претеће зидине око нових утврђених градова: у њиховим 
шанчевима зјапи гроб гентилног уређења, а њихове куле штрче већ у цивилизацију.“22

ОРГАНИЗАЦИЈА ДРЖАВНЕ ВЛАСТИ

Војно-освајачка  политика  допринела  је  богаћењу  и  учвршћењу  робовласничке 
аристократије.  Али  је  то  богаћење  аристократије  ојачало  заоштравање  социјалних 
противречности. Зато, да би робовласници добили могућност да некажњено експлоатишу 
сиротињу и робове, коначно се формира чврст апарат државне власти, у виду специфичне 
староисточне деспотије. Карактеристичне црте те деспотије јесу централизација управе, 
коришћење  знатних  кадрова  аристократског  чиновништва  и  јачање  ауторитета  врховне 
власти фараона уз помоћ строго разрађене идеологије обожавања цара и његове власти.

Држава  ставља  себи  као  главни  задатак  заштиту  интереса  владајуће  класе 
робовласника. То се види из свих натписа и претстава тога времена. Све аутобиографије 
велможа  и  чиновника  пуне  су  вести  о  томе  да  их  је  цар  штедро  обасипао  својим 
милостима. Аристократе, на пример Пташепсес или Уна, пишу о томе како су васпитавани 
на царском двору заједно са царском децом, да им је цар давао за жене своје кћери и 
подизао им о свом трошку велике и раскошне гробнице. Крупни чиновници саопштавају у 
својим  натписима  о  томе  како  су  достигли  највише  положаје  на  двору и  неизоставно 
уживали  високу  монархову  милост.  У  то  доба  образују  се  најстарији  органи  власти: 
надлештво друштвених радова, најстарији суд, пореско и војно надлештво.

Државна власт, преко номарха и чиновника, старала се о нормалном функционисању 
иригационог система, који је имао огромну важност за развитак земљорадничке привреде. 
Документи из овога доба указују на делатност пореског надлештва. Познато је да се још од 
првих династија периодично вршио у читавој земљи попис земљишта, стоке, људи и злата. 
Очигледно, то су биле основне јединице пореског задужења. На основу тих статистичких 
података  утврђиване  су  дажбине,  које  су  систематски  убиране  од  становништва  и 
прикупљане  у  цареву  благајну,  помоћу  читавог  једног  апарата  пореских  чиновника  и 
благајника.

22 Фр. Енгелс, Порекло породице, приватне својине и државе, Београд, Култура 1950, 168.



Поред финансиско-пореског надлештва формирао се и суд. По провинцији постојали 
су старински општински судови, али су њих све више потискивали претставници царске 
јурисдикције,  царски  судови,  чија  се  дужност  најчешће  спајала  са  дужношћу  месног 
управљача, номарха, који је у вези са тим носио титулу „свештеник богиње истине“. У 
престоници налазила се највиша судска инстанција, која је носила назив „шест великих 
кућа“. Највиша судска власт припадала је врховном судији, који је у исто време заузимао и 
положај највишег чиновника и првог царевог помоћника у управљању читавом земљом. 
Обична  казна  коју је  суд  изрицао  за  кривично дело била је  телесна казна.  Кривци су 
батинани. О томе сведоче претставе и натписи сачувани на зидовима гробница овога доба. 
Предмет велике гордости за сваког Египћанина било је то ако је на своме надгробном 
натпису могао да каже да никад није био тучен у присуству каквог службеног лица.

У то време већ су постојале одређене форме судског процеса. Веома је могуће да су 
поред  старинских  норми  обичајног  права  већ  функционисали  и  више  или  мање 
систематизовани правни кодекси, који нам нажалост нису сачувани. Носиоцем највише 
јурисдикције сматран је фараон, који је у крајњим случајевима именовао посебне судије из 
броја  најповерљивијих  људи,  за  претрес  тајних  дела,  везаних  за  преступе  од  државне 
важности, на пример, за дела завере уперене против „свете“ цареве личности. Тако се на 
натпису велможе из VI династије, Уне, описује како је фараон наименовао Уну да иследи 
дело  које  се  причало  „у  царском  харему  о  великој  царевој  супрузи  Итмес  у  пуној 
тајности.“

Натписи из доба Старог царства омогућују нам да реконструишемо карактеристичне 
црте  организације  и  делатности  посебног  војног  надлештва.  Очигледно,  још  у  стара 
времена постојала је војска састављена од регрута, које су називали „неферу“. Војници те 
војске пролазили су специјалну војну обуку и чинили основно језгро војних снага Египта. 
Сачувани су називи војних чинова и титуле војних команданата, на чијем је челу стајао 
„начелник  војске“.  Старање  о  наоружању  војске  и  управљање  целокупним  војним 
газдинством били су у потпуности концентрисани у специфичном војном надлештву, које 
је  у  та  времена  називано  „кућом  оружја“.  Високу  дужност  „начелника  куће  оружја“ 
заузимали су претставници највише аристократије, понекад чак царевићи, на пример Ка-
ен-нисут, син цара Снефруа. Иако је организација војске у то старо доба била прилично 
висока,  ипак  не  треба  преувеличавати  организованост  војске,  која  је  и  даље  чувала 
карактер неуређеног  и  примитивног  наоружаног  пука,  у  коме командне  положаје  нису 
заузимали професионалци већ обични чиновници.

ИДЕОЛОГИЈА ОБОЖАВАЊА ЦАРА

У то доба формира се староегипатска деспотија, заснована на неограниченој царевој 
власти.  Та  деспотија  учвршћује  се  и  теориски заснива помоћу читавог  једног  система 
религиских веровања, у чијој основи лежи учење о божанској природи цара. За живота 
њему  се  клањало  као  богу,  а  после  смрти  он  је  сахрањиван,  као  бог  на  земљи,  као 
намесник и наследник небеских богова, у грандиозну камену гробницу.

Натписи нађени на зидовима гробничких одаја у пирамидама царева V и VI династије 
нарочито живо карактеришу религиска веровања везана за обожавање цара. Ти такозвани 
„Текстови пирамида“ подробно сликају читав систем религиских веровања тога времена. 
Цар се на тим натписима претставља у виду божанства. „Ти седиш, о Пепи, — говори се на 
једном натпису — као бог у лику Озирисовом на његовом престолу“. Појава умрлог цара 
на небу међу боговима приказује се у текстовима као појава новог бога.

Идеологија обожавања царске власти спровођена је плански и организовано, помоћу 
читавог  низа  свечаних  церемонија,  обреда  и  празника.  Ископавања  извршена  око 
степенасте Џосерове пирамиде у Сакари — открила су ту велики архитектонски комплекс, 
који се састоји из низа храмова и капела. Обично је у тим храмовима и капелама редовно 
вршен заупокојени култ у част преминулог деификованог цара.  Али и за живота цар је 



приказиван  у  лику  бога.  Једино  је  цар  имао  право  да  врши  најважније  религиске 
церемоније  у  храмовима.  Једино  је  цар  вршио  верски  обред  приношења  богу  разних 
дарова, који је тада сматран особито важним. У легендама из овога доба прича се о томе 
како се цареви на чудесан начин рађају из натприродног брака између бога сунца и смртне 
жене.

Тако настаје најстарији прототип мита о непорочном зачећу, при чему се цар приказује 
као директни наследник и син бога. Цару се придева свечана титула „велики бог“ и „благи 
бог“.

Цар  се  увек  претставља  у  већим  размерама  него  сви  остали  људи.  Ствара  се 
стандардни  идеализовани  лик  моћнога  и  лепог  цара,  који  стоји  под  заштитом  богова. 
Понекад  је  цар  претстављан у  виду натприродног  бића — џинавског  лава  са  људском 
главом (сфинга).

РАСПАДАЊЕ ЕГИПТА НА НОМЕ

Период  Старог  царства  сменио  је  период  опадања  Египта.  Постепено  јача  месна 
робовласничка  аристократија,  која  се  учвршћује  у  појединим  областима  (номама). 
Усредсредивши  у  својим  рукама  управу  над  читавом  облашћу,  номарси  су  управљали 
свима месним финансијама, стајали на челу суда и свештенства, и командовали трупама те 
номе.  Номарси  се  постепено  ослобађају  туторства  царске  власти.  Све  то  доводи  до 
слабљења власти фараона и до децентрализације управе земљом.

Номарси  из  периода  VI  династије  не  граде  више  своје  гробнице  у  сенци  царске 
гробнице,  као  раније,  већ  у  својим  областима,  у  којима  су  живели,  заузимали  крупне 
положаје и стекли велика богатства. Аристократе, које је раније цар постављао на положај 
управљача  области,  почињу  сада  да  се  осећају  као  пуноправни  господари  у  својим 
областима. Они присвајају себи свечану титулу „велики управљач“, која сведочи о порасту 
њиховог утицаја у области у којој су живели и управљали. Највећу независност показују 
номарси југа; зато се у циљу вршења сталног притиска. на њих оснива крајем V династије 
стална дужност „начелника Југа“, коју, на пример, заузима крупни велможа VI династије 
Уна.

Процес слабљења центра и јачања месне робовласничке аристократије доводи на крају 
крајева до распадања Египта на појединачне области, на оне старинске номе од којих је 
некада образована јединствена Египатска држава.

Месни  управљачи  не  датују  више  своје  натписе  по  годинама  владе  цара,  већ  по 
годинама  своје  сопствене  управе.  Они организују  у  својим областима  своју  сопствену 
војску, осећајући се готово независним од царског надзора. То јачање аристократије налази 
свог одраза и у религиским веровањима. Управљачи присвајају себи посебне религиске 
привилегије,  право на загробно блаженство, слично праву деификованог цара на вечни 
живот. Док су они раније писали само о свом „боравку у гробници“ или о свом путовању 
„дивним путевима  божанског  подземног царства“  у  загробни свет,  „на  запад,  Озирису, 
тамо  куда  путују  (његови)  цењени  сапутници“,  —  дотле  у  време  VI  династије  они 
саопштавају о томе како после смрти „секу небо у чуну“ бога сунца и „уздижу се ка Богу 
Ра,  господару  неба,  помоћу  двеју  пружених  руку  богиње  загробног  света  Аментет.“ 
Учвршћујући  се  у  својим  областима,  номарси  се  постепено  претварају  у  наследну 
аристократију. На својим аутобиографским натписима ти робовласници претстављају себе 
као добротворе и идеалне управљаче. Тако аристократа Нехебу пише о себи: „Увек сам 
давао одећу, хлеб и пиво сиромаху и гладном човеку. Био сам вољен од свих људи''. То 
налази  најјаснијег  израза  у  доба  преласка  из  Старог  у  Средње  царство.  Тако  сиутски 
номарх Теф-иби из тог времена овим речима говори о себи: „Имао сам сјајне намере, био 
сам користан своме граду...  моје лице било је окренуто удовици. .  био сам Нил за свој 
народ.“ Подвлачећи своја наследна права на положај управника области, он не само што 
себе назива „наследним кнезом“, него и саопштава о томе да је своме сину, док је још „био 



дете велико један лакат“, дао свој чин и да су „чиновници били под његовом влашћу“. 
Постепено, аристократе предају своја земљишта, положаје, звања и титуле у наслеђе својој 
деци и претварају се у неку врсту ситних краљева, који чврсто седе сваки у својој области.

Поред  аристократије  номâ  богатили  су  се  и  храмови.  Постепено  расте  крупно 
храмовно газдинство, које од централне власти добија читав низ привилегија, утврђених у 
низу повеља.  Те повеље,  заодевене у облик царског указа,  ослобађају разне храмове и 
припирамидне градове, који су стајали под надзором свештеника, од читавог низа дажбина 
и чинидби. Тако се у једном указу фараона Снефру „два града његових двеју пирамида 
заувек ослобађају свих радова за цара и плаћања било каквих намета двору“. Становници 
тих градова ослобађају се издржавања царских гласника који пролазе кроз те градове. Цар 
у том указу забрањује да се ти људи узимају на принудне радове за орање, жетву, лов и рад 
у каменоломима.  У исто време забрањује се разрезивање пореза на њихова земљишта, 
стоку и  дрвеће.  У накнаду за  све  те  привилегије  свештеници су били дужни да  врше 
заупокојени култ у част фараона Снефру. Фараон V династије Неферирикере специјалним 
указом ослободио је свих пореза и кулука храм Хентиаментиу у Абидосу. Када су фараону 
VI династије Тетију доставили да су царски чиновници продрли на земљишта тога храма 
ради пописа поља и стоке, цар је у посебном указу потврдио да су земљишта и људи тога 
храма ослобођени свих пореза и кулука. Најзад, фараон VI династије Пепи II завео је у 
храму Менеса у Коптосу култ у част своје статуе и у ту сврху даровао том храму једно 
имање, ослободивши га посебном повељом свих пореза у корист цара. У тим документима 
јасно се одразио процес јачања робовласничке аристократије, којој су припадали богати 
свештеници.

Слабљење центра и распадање јединствене Египатске државе били су праћени оштром 
класном борбом. Успомена на ту унутрашњу борбу сачувала се и у доцнија времена. Тако 
је један велможа писао како је он спасао свој град у данима насиља и терора. „Нереди“ 
који су владали у земљи у том периоду често су противстављани „поретку“ који је доцније 
заведен у вези са успостављањем јединствене државе. Тако је сиутски номарх Хети писао: 
„Сваки чиновник налазио се на своме месту: није било ниједног који би се борио, ниједног 
који би хитао стрелу. Дете нису убијали покрај његове матере, ни малог човека покрај 
његове жене. Није било злонамерника... нити иког ко би починио насиље према његовој 
кући... када би пала ноћ, онај ко спава на друму одавао ми је хвалу, јер је био сигуран као у 
своме дому: страх од мојих војника био је његова заштита.“



VIII. ЕГИПАТ У ПЕРИОДУ СРЕДЊЕГ ЦАРСТВА

Распадање Египта на поједине номе претило је пропашћу Египатској држави. Потреба 
за  одржавањем  у  исправности  јединственог  система  наводњавања,  за  регулисањем 
Нилових  изливања  и  за  проширивањем  иригационе  мреже  —  била  је  главни  узрок 
поновног политичког уједињења земље. Исто то захтевао је и развитак спољне трговине. 
Зато најснажније области Египта отпочињу да воде политику уједињења земље. Као два 
најкрупнија центра уједињења појављују се: на северу Хераклеопољ, а на југу Теба.

БОРБА ИЗМЕЂУ ХЕРАКЛЕОПОЉА И ТЕБЕ

Ови су градови заузимали важно место у економском животу земље, што се у извесној 
мери објашњава њиховим повољним географским положајем. Хераклеопољ се налазио на 
граници  између  делте  и  Нилске  долине;  његова  територија  обухватала  је  читав  базен 
Фајумске оазе. То је била прилично велика плодна низија, коју је Нил добро наводњавао. 
Велико  језеро  које  лежи  у  Фајумској  оази  чувало  је  у  себи  резерве  вишкова  воде  од 
великих поплава.  Захваљујући тим условима локално становништво се  могло успешно 
бавити  земљорадњом.  Осим  тога,  Хераклеопољ  се  налазио  на  раскрсници  трговачких 
путева,  који  су  делту  спајали  са  долином  и  Египат  са  западним  оазама  и  Синајским 
Полуострвом.  Разумљиво  је  да  су  управљачи  те  номе  имали  све  могућности  за  то  да 
поведу борбу за уједињење Египта под својом влашћу.

Јужни центар Египта — Теба — такође је заузимао погодан географски положај. Ту су 
се  укрштали  други,  исто  тако  важни  трговачки  путеви,  који  су  Египат  спајали  са 
најважнијим областима Нубије, одакле су у Египат стално добављани злато, слонова кост 
и робови. Преко Тебе водио је још један, подједнако важан трговачки пут, који је Египат 
спајао  са  обалом Црвеног  Мора.  Одавде  су Египћани предузимали пловидбе  Црвеним 
Морем на север, ка обалама Синаја, где су се налазили богати рудници бакра, као и на југ, 
у  далеку  загонетну  земљу  Пунт,  која  је  увек  мамила  Египћане  својим  богатствима. 
Хераклеопољ  и  Теба,  отпочев  средином  III  миленија  пре  н.  е.  борбу  за  превласт  и 
владавину у Египту, морали су пре или после доћи у сукоб између себе.

Први је  ступио на  поприште политичке борбе Хераклеопољ.  Што је  Египат већма 
слабио, управљачи Хераклеопоља све су више јачали, тежећи да своме утицају потчине 
читав  Египат  и  да  га  уједине  под својом  влашћу.  Оснивач  хераклеопољске  (девете  по 
општем збиру) династије фараона поново уједињеног Египта био је Хети Мери-иб-Ра, чије 
је име нађено на стенама близу прве катаракте, где се, очигледно, протезала јужна граница 
његове државе. Хети није само ујединио Египат, него је чак учинио покушај да обнови 
освајачку политику египатских фараона.  Али власт  хераклеопољских царева  није  била 
чврста. У земљи се водила оштра социјална борба. Сиротиња је устајала против богаташа. 
У „Поуци Хераклеопољског  цара“,  чији  је  текст  сачуван  на  Ермитажном папирусу бр. 
1116-А, стоји: „Диже становнике града бунтовник, који цепа омладину на две партије. Ако 
приметиш да „ситни“ у граду пристају уза њ, протерај  га.  Он је непријатељ.“ С друге 
стране,  хераклеопољски цареви морали су да воде сталну борбу са моћним номарсима, 
међу којима је прво место заузимао управник тебанске области. Интересантни натписи, 
сачувани  на  зидовима  гробница  сиутских  номарха,  говоре  о  политичкој  и  војној 
делатности хераклеопољских царева, који су се, као што се из тих натписа види, у знатној 
мери ослањали на војну снагу сиутских номарха, који су били њихови верни савезници. 
Неко време борба између Хераклеопоља и Тебе вођена је с променљивим успехом, али је 
на крају крајева победа припала Теби. Моћни тебански управљачи умели су да око себе 
уједине  читав  јужни  Египат,  очигледно,  искористивши  материјалне  и  људске  залихе 
Нубије. Коначни победник у тој борби био је тебански цар Ментухотеп, који је успоставио 
јединствену Египатску државу. На једном натпису сачуваном из његовог времена говори се 
о томе како је он „бацио у окове вође обеју земаља, покорио јужну и северну земљу, туђе 



територије и обе области Египта.“ Значај овог натписа илуструје рељефна претстава, која 
слика сцену царског триумфа над четири непријатеља. Поред Нубијца, Азијца и Либијца, 
уметник је  ту претставио и  Египћанина,  као  четвртог  царевог  непријатеља,  очигледно, 
циљајући тиме на Ментухотепову победу над Хераклеопољем.

РАЗВИТАК ПРИВРЕДЕ

Под фараонима XI и XII династије у Египту је опет образована моћна централизована 
држава, која је претендовала на владавину над североисточном Африком и тежила јачању 
свог утицаја на суседне земље. Натписи и споменици из овога времена сведоче о знатном 
порасту  производних  снага  земље,  о  свестраном  развитку  разних  врста  привреде. 
Пољопривреда,  која  је  у  економици  аграрног  Египта  играла  значајну  улогу,  увек  је 
захтевала  у  првом  реду  ширење  обрадивог  земљишта  и  побољшавање  система 
наводњавања. Зато је државна власт морала да у том погледу предузима читав низ мера. 
Под  Аменемхетом  III  (1849-1801  г.  пре  н.  е.)  висина  воде  у  реци  у  време  поплаве 
брижљиво  је  бележена  на  стенама  близу  Семне.  Очигледно,  специјални  чиновници 
пратили су висину воде Нила, свесни тога,  од каквог је огромног значаја за привредни 
живот  земље  био  онај  систем  вештачког  наводњавања  чије  је  дејство  у  потпуности 
зависило од количине воде у Нилу. Најкрупнији иригациони радови извођени су у то време 
у Фајумској оази, гдје је начињен огроман резервоар воде, спојен посебним каналом са 
Нилом. Специјални уређаји омогућавали су регулисање кретања воде из Фајумског језера 
у Нил и обратно. Најзад, подизање великих заштитних зидова омогућило је да се исуши 
велики део Фајумске оазе,  где је убрзо створено богато земљорадничко подручје и чак 
никао један нов велики град.

Пољопривреда је цветала у читавој земљи. Египат се претворио у зелени цватући врт. 
Крупна  робовласничка  газдинства,  поникла  у  ово  доба,  стварала  су  све  потребне 
предуслове за знатан развитак земљорадње и сточарства. На зидовима гробница номархâ 
номе Газела у Бени-Хасану претстављене су типичне сцене из живота становника једног 
таквог крупног газдинства.

Развитак  пољопривреде  био  је  праћен  и  развитком  занатске  производње.  Високи 
процват достиже обрада камена, од кога је још у дубокој старини израђивано посуђе, оруђе 
и оружје. Даљи прогрес запажа се у области металургије. Од огромног техничког значаја је 
појава бронзе, која омогућује да се израђује оружје и оруђе бољег квалитета него раније. 
Високо  савршенство  достиже  златарство,  чији  су  сјајни  обрасци  нађени  у  Дахшуру. 
Великог  значаја  имала  је  ткачка  производња,  која  се  развила  на  бази  примене  месне 
сировине (лана)  и  коришћења специјалног ниског хоризонталног  разбоја.  Претставе  на 
зидовима гробница из овог доба и један потпун модел ткачке радионице и предионице, 
нађен  приликом ископавања гробља XI  династије  у  Дејр-ел-Бахри,  пружају нам сјајну 
претставу о развитку текстилне производње. Пораст производње у обради дрвета, заснован 
на примени разноврсног алата, тесно је везан за даљи развитак бродоградње. Најзад,  о 
општем процвату привреде у ово доба сведоче развитак воденог и копненог саобраћаја, 
пораст градова и ширење трговине — како унутрашње тако и спољне. Опремају се крупне 
трговачке експедиције у Нубију и Сирију. Интензивно се експлоатишу рудници бакра на 
Синају и рудници злата у Нубији. Колонизују се области суседне са Египтом, нарочито 
оазе.  Крче  се  и  учвршћују  трговачки  путеви,  који  су  од  огромног  значаја  за  развитак 
египатске економике, на пример, пут који спаја нилску долину са обалом Црвеног Мора 
(Вади-Хамамат). О економском процвату земље сведочи и прилично широка грађевинска 
делатност, које су се латили фараони XI и XII династије. У Теби се гради први велики 
храм бога Амона. У Дејр-ел-Бахри подигнут је својеврстан храм, који је још чувао стари 
облик пирамиде. Особито крупна изградња развила се у недавно стеченој Фајумској оази, 
нарочито у оном новом граду који је ту основан. У античкој историографији сачувана је 
успомена на грандиозно здање које је ту било подигнуто и које је доцније добило назив 



Лабиринт. Та грађевина, својеврсни религиски и административни центар земље, сачувала 
се све до позног времена и описана је од грчког писца Страбона.

РАЗВИТАК ТРГОВИНЕ

Успостављање  јединствене  Египатске  државе  дало  је  потстрека  даљем  развитку 
египатске трговине. Све више и више јачају трговачке везе Египта са суседним областима, 
из којих су у Египат стизали минерали, со, биљке, дрво, коже, птице, нарочито голубови. 
Ископавања вршена у Сирији указују на то да су се нека места ове земље у доба Средњег 
царства  претворила у  праве  истурене тврђаве  египатске  трговине и  уопште египатског 
утицаја. Такав је био, на пример, град Библос, у чијим су рушевинама нађене многобројне 
египатске израђевине, које спадају, судећи по натписима, у време Средњег царства. Ту је 
нађена раскошна посуда од опсидијана са златним натписом, који садржи име фараона 
Аменемхета III, и скупоцено посуђе са именима Аменемхета IV. Египатски предмети, на 
пример сфинга са именом кћери цара Аменемхета II, нађени су и у другом сирском граду, 
у Катни. Најзад, египатски споменици из доба Средњег царства, напосе статуете цареве 
кћери Хнумит, фрагменти више сфинга са именима Аменемхета III и једна вајарска група 
са  именом  „начелник  града,  везира,  судије  Сенусерта-анх“  —  нађени  су  за  време 
ископавања у Рас Шамри, у северној Сирији, у рушевинама престонице царства Угарит, 
што сведочи о продирању египатске трговине све до области Северне Сирије.

Позната  „Повест  Синухета“  речито слика јачање  трговачких веза  између Египта  и 
Сирије. Један од сирских кнежева, коме долази бегунац из Египта, велможа Синухет, вели 
да Египћанин може у Сирији да чује египатски говор. У истој повести говори се о томе 
како египатски каравани пролазе кроз Сирију. Учврстивши се у Сирији, Синухет не кида 
везе са својом отаџбином. Он с поносом говори о томе: „Посланик који се креће на север 
или на  југ  — ка  двору,  заустављао  се  “код мене,  ја  сам  свима пружао  уточиште“.  На 
зидовима  једне  египатске  гробнице  из  Средњег  царства  претстављено  је  37  типичних 
Азијаца, који су припадали, како стоји на натпису, племену Аму. Ти Азијци стигли су у 
Египат на  челу са  својим вођом Ибша,  очигледно,  ради тога  да  са  Египтом успоставе 
тешње  трговачке  везе.  На  натписима  из  овога  времена  говори  се  о  египатским 
експедицијама отпреманим у Сирију. Тако је у 45-тој години владе Аменемхета III (1804 г. 
пре  н.  е.)  једна  експедиција  са  Пта-Уром  на  челу  продрла  дубоко  у  Сирију  —  „у 
тајанствене  долине,  у  веома  далеке  области,  за  које  раније  нико  ништа  није  чуо“. 
Египатска трговина са Сиријом, нарочито са Библосом, игра у ово доба већ такву крупну 
улогу у привредном животу Египта, да се прекид те трговине у годинама великог устанка 
робова  и  сиротиње сматра  за  тешку несрећу.  Најзад,  у  ово доба успостављају се  прве 
трговачке везе између Египта и Вавилоније. У рушевинама храма у Тод нађена су 1935 
године  четири  бакарна  сандука  са  разним  предметима  азиског  порекла,  нарочито  са 
амулетима и печатима типично месопотамског порекла. Судећи по натписима, те ствари 
стигле су у Египат за владе Аменемхета II.

Истовремено са тим јачају и трговачке везе Египта са јужним земљама — са Нубијом, 
као и са далеком земљом Пунт, која је лежала на источним обалама Африке, у пределу 
данашње Сомалије. На натпису благајника Хену из доба XI династије описује се опремање 
једне  прилично  велике  трговачке  експедиције  у  те  далеке  југоисточне  земље.  Ту  су 
Египћани морали да савлађују велике тешкоће далеког и напорног пута. Они су морали да 
пресецају  пустињске  крајеве  и  зато  да  са  собом  носе  велику  количину  воде,  хране  и 
сандала. На обали Црвеног Мора они су градили лађе и одатле кретали морем у земљу 
Пунт, да у Египат донесу богатства те земље. Те експедиције морали су да прате велики 
одреди војске, што им је понекад давало полувојнички карактер. На натпису „благајника 
цара Доњег Египта и старешине двора Хент-хет-ура“ стоји да се „он срећно вратио из 
Пунта; притом су његови војници стигли здрави и читави, а његове лађе пристале су у 
Сау“. Могуће је да се та лука Сау налазила на обали Црвеног Мора, нешто северније од 



Косеира. Трговина са земљом Пунт настављена је и за време XIII династије. На натпису 
Ноферхотепа спомињу се „мириси из Пунта“ и „драго камење из Земље богова.“

На натписима из овог времена спомињу се и трговачке везе са северним народима, 
које  су Египћани звали  „Ханебу“,  тј.  „они  који  се  налазе  позади“,  У  ово доба  већ  су 
постојале  посебне  управе,  које  су  имале  у  својој  надлежности  везе  са  тим  северним 
племенима Ханебу; неке велможе истичу у својим натписима да су односили победу над 
тим племенима. У Египту, у рушевинама града Ха-Сенусерт-Хотеп (данашњи Кахун), који 
је подигао Сенусерт II близу своје пирамиде, на улазу у оазу Фајум, нађени су фрагменти 
посуђа  такозваног  „Камарес  типа“,  које  је  довезено  са  острва  Крита.  У  исто  време, 
египатске ствари из времена Средњег царства нађене су приликом ископавања на Криту. 
То сведочи о постојању трговачких веза између Египта и Крита у доба Средњег царства.

ВОЈНИ ПОХОДИ

Натписи египатских фараона Средњег царства пуни су вести о многобројним војним 
походима,  организованим  у  циљу  освајања  Нубије  и  области  јужне  Сирије.  Особито 
велику пажњу обраћали су фараони Средњег царства на освајање Нубије, те златом богате 
земље.

Аменемхет I (2000-1980 г. пре н. е.) предузео је војни поход у Нубију, освојивши неке 
области те земље, о чему с гордошћу саопштава у својој „Поуци“. Сенусерт I наставио је 
његову освајачку политику и у неколико махова предузимао војне походе на југ, стигавши 
све до Вади-Халфе,  о  чему сведочи спомен-стела,  коју је  ту ,подигао војни командант 
Ментухотеп. На тој стели претстављен је цар пред богом Монту, „владаром Тебе“, који је у 
то доба сматран инспиратором и покровитељем освајачке делатности тебанских фараона. 
Са  великом  гордошћу,  без  сумње,  преувеличавајући  своје  војне  заслуге,  говори  цар 
обраћајући се богу:

„Добри боже, бацио сам пред твоје ноге све земље које се налазе у Нубији.“
Строго  канонска  уметничка  композиција  очигледно  показује  колико  је  широко 

коришћена у та времена религија за оправдавање завојевачких ратова. На рељефу те стеле 
претстављен је бог рата, који води и такорећи предаје цару поворку везаних заробљеника, 
који симболизују освојене нубиске градове. Испод главе и рамена сваког заробљеника овал 
садржи име покореног града. Успешни поход Сенуреста I (око 1980-1935 г. пре н. е.) у 
земљу Куш (Нубија) описан је и у аутобиографији бени-хасанског номарха Амени. Овај 
велможа сматрао је за своју особиту заслугу то што је ишао за царем „када је овај пловио 
реком уз струју, да уништи своје непријатеље у четири туђе земље.“ Конкретизујући ову 
унеколико општу фразу, Амени с гордошћу говори о томе како је „прошао кроз Нубију, 
пловио уз струју“ и „проширио границе земље“, при чему „није било губитака у његовим 
трупама.“  Очигледно,  у  то  доба  Египћани  су  покорили  племена  Маџаја.  Номарх 
Елефантине, велможа Сиренпут, на свом натпису у Асуану говори о том да су му јављали о 
лиферовању из области Маџаја продуката на име данка кнежева туђих земаља.

Највеће освајачке походе на југ извршио је фараон Сенусерт III (1887-1849 г. пре н. е.), 
који је за своје владе четири пута кретао у војну на Нубију. Његови походи довели су до 
коначног покорења Нубије. Сенусерт III није само покорио Нубију све до области друге 
катаракте, него је ту и изградио низ египатских утврђења, чије су рушевине остале све до 
нашег времена у Семни, Куми и низу других места, пружајући живу претставу о развитку 
фортификације у Египту тога времена. Те тврђаве имале су за циљ да бране јужну границу 
Египатске  државе  и  спречавају нубиска  племена  у  вршењу похода  на  области  које  су 
припадале  Египту.  На  свечаним  натписима  нађеним  у  јужном  пограничном  рејону, 
Сенусерт III јавља о својим победама и освајањима у Нубији, где је поставио нову границу 
Египатске државе, знатно је померивши на југ. Отсада, по наређењу фараона, није имао 
права да прелази ту границу ниједан домородац, са изузетком оних који би ишли да тргују 
у  посебно,  за  то  унапред  одређено  место.  Очигледно,  египатска  влада,  водећи  упорно 



борбу у циљу потпуног покорења Нубије, имала је пуног основа да се боји устанка међу 
недавно покореним, али и даље слободољубивим пле-менима источне Африке. Доцнији 
египатски  фараони,  који  су  наставили  политику  освајања  Нубије,  коју  је  био  започео 
Сенусерт III, сачували су успомену на његову крупну освајачку делатност, сматрајући га 
првим освајачем Нубије и поштујући га у египатским храмовима у Нубији као бога — 
чувара  те  земље.  Сећање  на  освајачку делатност  Сенусерта  III  сачувало  се  до  позног 
времена, нарочито у делима грчких и римских писаца.

У  исто  време,  египатски  фараони  воде  упорну  борбу  са  суседним  племенима  на 
североисточним  границама  египатске  државе.  Тежећи  да  се  докопају  богатих  рудника 
бакра  на Синајском Полуострву,  да  утврде за  себе  важне трговачке путеве који воде у 
Сирију, Египћани с оружјем у руци продиру у ту земљу. Велики поход у Сирију предузео 
је још Аменемхет I. На натпису Несумонту тај се поход описује кратким, али изразитим 
речима:  „Потукао  сам  Иунтиу,  Ментиу  и  Хериуша  (азиска  племена).  Разрушио  сам 
стартишта номада. . дошао сам до оних који су се сакрили иза својих утврђења“. Судећи 
по  том  натпису,  египатске  трупе  однеле  су  велику  победу  над  номадским  племенима 
Синајског Полуострва и чак упале у плодне и насељене области Палестине. Египатски 
фараони Средњег царства били су принуђени да често крећу у рат на Сирију и Палестину. 
На натпису Себекху-Џаа описује се војни поход Сенусерта III у Азију, победа над азиским 
племенима  Ментиу-Сатет  и  освајање  града  Секмем  (можда  Сихем).  У  тим  азиским 
племенима Египћани су у то доба гледали своје сталне и непомирљиве непријатеље. О 
томе сведоче посебни „текстови погрде туђина“, који су сачувани на фрагментима посуђа 
из  доба  Средњег  царства.  Очигледно,  у  то  доба  било  је  уобичајено  да  се  имена  свих 
фараонових непријатеља и имена племена исписују на посебном земљаном посуђу, а затим 
да  се  врши магиски  обред  разбијања  тог  посуђа  у  циљу магиског  уништења  царевих 
непријатеља Интересантно је истаћи да се међу царевим непријатељима спомињу Азијци 
на северу. Нубијци на југу и Либијци на западу. Натписи пружају драгоцен историско-
географски материјал, који карактерише сферу утицаја Египта на суседне земље и на оне 
пограничне зоне које су се Египћанифна чиниле особито опасним. Ту се нарочито наилази 
на име Библоса. Ископавања извршена у Библосу омогућују нам да претпостављамо да се 
Библос у то доба налазио неко време под влашћу Египта. У Библосу су нађени египатски 
натписи са сирским и чак египатским именима кнежева Библоса.

Развитак ове интензивне војне политике довео је до појаве првих елемената посебне 
великодржавне  теорије.  Египћани  почињу  да  на  себе  гледају  као  на  посебан,  богом 
изабрани народ, коме треба да се покоравају сви остали народи које су они освојили. Зато 
египатски фараони на својим натписима са презиром називају Нубију „подлом земљом 
Куш“.  Аменемхет  I  у  својој  „Поуци“  гордо  вели:  „Одводио  сам  Нубијце,  а  Азијце 
натеривао да ходе за мном као пси.“ У „Повести Синухета“ Сирија под египатском влашћу 
назива се „псом“. У истој повести јасно се подвлачи презир египатских велможа према 
номадским племенима пустиње, која су,  очигледно, стајала у културном погледу знатно 
испод Египћана тога времена.

ЕКСПЛОАТАЦИЈА ОСВОЈЕНИХ ЗЕМАЉА

Освајање знатног дела Нубије дало је Египћанима могућност да експлоатишу њена 
природна  богатства,  у  првом  реду  њене  чувене  руднике  злата.  На  натписима  из  овог 
времена описују се експедиције, упућене по царевом наређењу ради доношења злата из 
Нубије. Крупни чиновници, понекад управници области, на челу знатних војних одреда 
упућивали су се на југ, да довезу злато на двор фараона. То је била ничим неприкривена 
пљачкашка  експлоатација  природних  богатстава  Нубије  и  пљачка  урођеничког 
становништва. Египатске велможе отворено су изјављивале да су „принуђивали (нубиске) 
вође да испирају злато“, особито се дичећи оном највишом врстом „белог злата“ .које је 
цар наредио „да се довезе из Нубије после победе и тријумфа над непријатељима.“



Веома интензивно  експлоатисали су Египћани у  овом периоду и  синајске  руднике 
бакра у Вади-Магхари и Серабит-ел-Хадиму. О томе сведоче многобројни натписи који су 
ту сачувани. У њима се описују велике експедиције, упућиване на Синај ради бакра, у 
пратњи знатних војних одреда, експлоатација старих и отварање нових рудника. Већина 
тих  натписа  спада  у  време  Аменемхета  III,  чија  је  влада  била  време  привредног  и 
културног процвата (1849-1801 г. пре н. е.).

Експлоатација  природних  богатстава  Сирије  и  Нубије,  жива  трговина  са  суседним 
племенима,  као  и  чести  војни  походи  захтевах  су  организацију  у  крупним  размерама 
транспорта терета и људства. У Сирију и на Синајско Полуострво водио је каравански пут 
преко Суецке превлаке. Али су се Египћани већ у то старо доба служили и поморским 
саобраћајем.  На  једном  натпису,  сачуваном  близу  старих  рудника  бакра  на  Синајском 
Полуострву,  говори  се  о  томе  како  је  командант  експедиције  Хорнахт  „пресекао  море 
(очигледно — Црвено. — В. А.), возећи драгоцености по наређењу Хора, господара двора.“ 
Претставе великих лађа,  на којима су египатски морепловци предузимали своја  далека 
поморска путовања Црним и Средоземним Морем, сачувале су се на рељефима недавно 
нађеним у Дахшуру.

ЈАЧАЊЕ ВЛАСТИ НОМАРХА

Уједињење Египта под тебанским фараонима поколебало је моћ аристократије нома, 
која је у току претходног немирног времена била јако набујала по номама. Али су номарси 
и  даље  држали  у  својим  рукама  реалну  власт.  На  зидовима  гробница  подигнутих  од 
претставника  робовласничке  аристократије  тога  доба,  нарочито  од  управника  области, 
престављени  су  њихови  поседи.  Аутобиографски  натписи  тих  велможа,  сачувани  на 
зидовима гробница, сведоче о томе да су ти аристократски номарси поседовали велика 
газдинства и располагали огромним материјалним и људским залихама, што им је давало 
могућност да врше економску контролу над читавим привредним животом дате области. 
Неки  номарси  говоре  на  својим  натписима  о  томе  како  су  за  време  гладних  година 
засејавали  све  њиве  своје  номе,  гајили  у  великој  количини  стоку  и  узимали  на  себе 
старање  о  исхрани  свег  гладног  становништва  области,  снабдевајући  читаве  градове 
житом,  које  су  довозили  помоћу  посебних  флотила.  Очигледно,  дајући  у  зајам  жито 
гладном становништву своје области, они су самим тим потчињавали своме економском 
утицају прилично знатне масе руинираног становништва.

Концентришући  у  својим  рукама  крупне  земљишне  поседе,  аристократија  нома 
постепено  се  од  чиновничке  аристократије  донекле  претварала  у  наследну 
земљопоседничку аристократију. Док су раније крупни робовласници поседовали земљу 
само  на  основу  царске  повеље,  дотле  су  се  сада  они  могли  гордити  земљишним 
богатствима која су им припадала по праву наслеђа.

На натписима из Средњег царства појављује се нов карактеристичан термин, који је 
служио за ознаку приватне земљишне својине — „дом оца мојега“ или „очинско имање“, 
— које се на натписима тога времена противставља „кнежевском имању“. Тако номарх 
Ликопољске номе и начелник свештеника Хеп-џе-фа носи назив свештеника, који је по 
наследству добио од свог оца, и титулу управника области, добијену од цара. У складу са 
тим,  и  сва  његова  имовина  и  сва  његова  земљишта  деле  се  на  два  одвојена  дела:  на 
очинско имање, добијено наслеђем од оца, и на кнежевско имање, које је он добио од цара 
на привремено поседовање. Робовласници предају у наслеђе својој деци не само нека своја 
земљишта која они сматрају својом приватном наследном земљишном својином, него и 
своја звања. Они с гордошћу подвлаче своје високо аристократско порекло, како по очевој 
тако и по материној линији, гомилајући наследне титуле, звања и положаје.

Али се у то време већ запажају крупне социјалне промене. Оне су приметне још под 
царевима  XII  династије,  у  периоду  процвата  Средњег  царства.  Неки  натписи  из  тога 
времена указују на сукобе који су избијали између аристократије нома и централне власти. 



Тежећи  уједињењу  државе,  египатски  фараони  покушавају  да  сузбију  неограничену 
самовољу одвећ ојачалих номарха, замењујући старе независне управнике области новим, 
у  потпуности  потчињеним  царској  власти.  У  исто  време  цареви  XII  династије 
успостављају старе границе између нома, одређујући оно „што је један окружни центар 
одузео другом, постигавши то да сваки округ зна своје границе“. Ово ново територијално 
разграничење нома имало је у знатној мери за циљ нову расподелу водених залиха. У ту 
сврху,  на  основу  старих  записа  поново  је  постављено  погранично  камење.  У  својој 
централизаторској делатности египатски су се фараони ослањали на нов слој чиновника, 
који  су  себе  називали  фараоновим  „поверљивим  лицима“  и  чинили  његову  најближу 
пратњу. Тако је чиновник Икудиди, који је живео под Сенусертом I, писао: „Кренуо сам у 
Абидос  као  царево  поверљиво  лице,  које  извршава  све  што  цар  хвали;  као  командант 
регрута, да управљам земљом становника оазе као одличан чиновник.“

РАЗВИТАК РОПСТВА

Пораст  производних  снага  убрзавао  је  социјално  раслојавање  старих  сеоских. 
општина.  Развитак трговине и војно-освајачке  политике доводио је  до  тога  да  су се  у 
Египат  стицала  огромна  богатства.  Али  су  та  богатства  била  крајње  неједнако 
расподељена  међу  становништвом,  што  је  имало  за  последицу  оштро  имовинско 
раслојавање.  Робовласничка се аристократија све више и више богатила,  док је у  исто 
време  главнина  слободног  становништва,  која  је  живела  у  условима  старинског 
општинског поретка, морала да сноси главни терет пореског задужења и да у исто време 
држи на својим плећима сву тежину војне службе у царским трупама, нарочито за време 
честих  војних  похода.  Ово  ]е  доводило  до  тога  да  је  један  део  чланова  општине 
материјално  пропадао,  губио  своје  земљишне  парцеле,  постепено  се  претварајући  у 
сиротињу и чак можда у робове. О раслојавању сеоских општина сведочи та чињеница 
што се управо у ово доба образују слојеви ситних сопственика, који се у текстовима овога 
доба називају „ситнима“ (неџес). Даљи процес социјалног раслојавања доводио је до тога 
да су се неџеси,  са своје  стране,  почели делити на имућне газде,  с  једне стране,  и на 
сасвим ситне сељаке, који су располагали готово кепечким газдинством, с друге стране. 
Како се описује у текстовима овога времена, ови сиромашни неџеси сами ору своје њиве и 
сами товаре  у  чамац после  скромне жетве  оно што им је  родила земља,  и најзад,  као 
„бурлаци“, сами вуку свој чамац с теретом. То су били људи који су поседовали незнатну 
својину и фактички се налазили у положају сиротиње. Они су морали да таворе дане као 
сиромаси и да богораде за вечеру „као милостињу“.

Али су главни извор ропства  били ратови.  За време освајачких ратова  у Нубији и 
Сирији египатске  су трупе стицале велику количину заробљеника,  које  су,  по правилу, 
претварали у робље. Ти робови ступали су у царско и храмовно газдинство, а радили и на 
крупним робовласничким имањима. Робовласници су гледали на робове као на теглећу 
марву и бројали их, као стоку, по главама. Тако у једном пословном документу из тога 
времена стоји:  „Предао сам јој  робове из племена Аму (Азијце.  —  В. А.)  — 4 главе.“ 
Главном  врстом  својине  сматрају  аристократи  овога  доба  робове  и  стоку.  У  повести 
Синухета,  у којој  се  рељефно описују живот и обичаји тога времена,  као главне врсте 
својине аристократа помињу се „робови и стада“.  О повећању броја робова у земљи у 
периоду  Средњег  царства  сведоче  многобројни  званични  документи  нађени  приликом 
ископавања у Кахуну, нарочито фрагменти статистичких спискова, у којима се набрајају 
слободни људи и њима припадајући робови и робиње. Као што се види из једног другог 
документа,  држава је предавала чиновницима робове и робиње у виду награде за  неке 
услуге.  На  надгробним споменицима  често  се  претстављају  људи  који  кољу бика  или 
приносе храну и који се на тим натписима називају покојниковим робовима. У књижевним 
делима овога времена често се спомињу робови. Тако се у „Причи о речитом сељаку“ 
прича о томе како је неки сељак срео на брани робове неког аристократа.



ГРАДОВИ

Постепено  распадање  сеоских  општина  довело  је  до  тога  да  је  други,  знатан  део 
чланова  општине  образовао  прилично  шаролику масу слободних  занатлија  и  трговаца, 
понекад имућних људи, ситних сопственика, који су поседовали земљу и робове.

Развитак заната и трговине допринео је појави и порасту градова. И поред тога што је 
и даље преовлађивала натурална привреда,  у доба Средњег царства почели су да ничу 
нови градови, административни и привредни центри, чији је живот добијао нове социјалне 
облике.  Ископавања код  Фајумске оазе  открила  су рушевине  једног  од  таквих градова 
(Кахун), подигнутог под Сенусертом II. Ту је цар подигао пирамиду, а око ње брзо је никао 
град, створен по утврђеном плану. Свуд преовлађују правилне геометриске форме, праве 
улице укрштају се под правим углом; читав је град окружен зидом од цигли. Димензије и 
унутрашње уређење кућа пружају претставу о оштром социјалном раслојавању. У том су 
граду покрај  богаташа живели претставници средњег градског слоја,  занатлије и ситни 
трговци; најзад, у убогим колибама живела је сиротиња. У сиротињском кварту, који је 
лежао у западном делу града, на релативно малој површини (240X105 m), трошне колибе 
сиротиње стискале су се једна уз. другу. У томе скученом људском мравињаку владале су 
тескоба и беда. И одмах ту, у границама истог града, дизали су се богати домови, готово 
читава имања, аристократа, која су понегде заузимала велике комплексе земљишта (45X60 
m) и била 50 пута виша од сиромашке колибе. Те куће богаташа, које су бројале на 70 соба 
и коридора,  концентрисане су у источном, аристократском кварту. У рушевинама града 
пронађене су кућице, које су нешто веће од сиротињских колиба, али ипак веома заостају 
за  богатим  грађевинама  аристократа.  У  тим  кућама  живели  су  разни  претставници 
средњих  слободних  слојева  становништва,  тесно  везани  за  занатство  и  трговину. 
Надгробни натписи, који су нађени у великој количини на гробљу Абидоса, потврђују да 
су се у ово доба заиста поја-вили претставници средњег слоја становништва — занатлије, 
„мајстори-израђивачи  сандала“,  „мајстори  кујунџије“,  „израђивачи  бакрених  предмета“ 
или просто „градски становници“, како ти људи себе називају на својим натписима.

Кварт богаташа у Кахуну био је одељен од кварта сиротиње чврстим зидом, а особито 
масивним зидовима био је заштићен дворац, који је можда припадао цару. Мора бити да се 
нису сасвим спокојно осећали у својим господским домовима свештеници и чиновници, 
окружени масама радног народа, који је живео у условима тешке беде. Глад се прикрадала 
колибама сиротиње и робова, чији су удес били робовски рад и беда. Сваки физички рад 
чинио се у та времена проклетством судбине. Сељак и занатлија били су осуђени на тежак 
и  безизгледан  рад.  У  „Поуци  Дуауфа“  отац  скреће  сину  пажњу  на  све  оскудице  и 
искушења која очекују човека у животу ако не крене једино лаким и цењеним животним 
путем, путем писара и чиновника. Ковач, каменорезац, берберин, ткач, власник перионице, 
рибар,  ловац  птица  и  сељак  морају целог  живота  да  тешко  раде.  Само  писар  благује. 
„Видиш, нема тог посла где не би било надзорника, осим посла писара, јер писар је сам 
надзорник... ти ћеш многе слати ако будеш слушао речи старијег... нема писара лишеног 
хране од блага царске куће. Богиња рођења даје обиље писару, њега стављају на чело суда. 
Његов отац и мати благодаре богу: он је упућен на пут живота.“ У овој краткој и изразитој 
„Поуци“ дата је жива слика дубоке социјалне подвојености и тешког положаја не само 
робова и сиротиње него и средњих слојева египатског становништва.

Постепено се образује и средњи градски слој становништва, који се састојао од ситних 
занатлија,  трговаца и најнижих класа писара.  Најсиромашнији претставници тога слоја 
пристајали су у време социјалних покрета уз побуњене робове и сиротињу и заједно са 
њима свргавали богаташе са власти.

Према томе, староегипатско друштво овога времена у неку руку потсећа на џиновску 
људску пирамиду. Базу те пирамиде чиниле су угњетене масе робова и сиротиње, које су 
биле подвргнуте свирепој експлоатацији. Средњи део пирамиде били су средњи слободни 



слојеви становништва: сељаци, чланови општине и занатлије, који су стајали у економској 
зависности  од  робовласничке  аристократије,  били  притиснути  претераним  порезима  и 
скоро сасвим подјармљени. Горњи део пирамиде чинила је робовласничка аристократија, у 
чији су састав улазили чиновници и свештеници, са фараоном-деспотом на челу, који је 
уживао свеколику државну и верску власт. Чврстина тога социјалног поретка морала се 
одржавати  свирепим  облицима  експлоатације  трудбеника  од  стране  снажног  апарата 
централизоване  и  бирократске  државе,  као  и  религиском  идеологијом,  која  је  цара 
проглашавала за  божанство,  а  читав друштвени поредак — за установљен од богова и 
освештан религиском традицијом старине. Али је то најстарије робовласничко друштво, у 
коме  су  постојали  још  врло  јаки  реликти  старога  родовског  поретка,  било  лишено 
унутрашње  економске  спојнице.  Средњи  слободни  слојеви  становништва  били  су 
колебљиви и нестабилни елементи,  и тиме је  била условљена нестабилност и читавог 
класног  поретка  као  целине.  Но  временом  се  класни  састав  староегипатског  друштва 
компликује и истовремено са тим заоштравају се социјалне противречности. Све крупнија 
богатства концентришу се у рукама шачице богаташа. Огромна маса сиротиње и робова и 
чак средњих слојева становништва подвргнута је жестокој експлоатацији. Све то доводи 
до заоштравања класне борбе. У Египту крајем Средњег царства избијају крупни устанци 
радних  маса,  уперени  против  постојећега  класног  поретка,  против  робовласничке 
аристократије и цара.

УСТАНЦИ СИРОТИЊЕ И РОБОВА

О  устанцима  сиротиње  и  робова  у  Египту  обавештени  смо  из,  разних  извора.  У 
временима  борби  око  престола  устанци  су  захватали  градове,  са  њиховим  шареним 
становништвом. О устанцима који су избили у градовима читамо ми у књижевним делима 
тога времена. Тако се у једном папирусу говори о граду који страда од устанка и „показује 
леда“. У „Поуци хераклеопољском цару“ оцртана је жива слика устанка који је избио у 
граду. Вођа побуњеника ствара две, очигледно, међу собом непријатељски расположене 
групе. Цар, предвиђајући могућност тога да грађани приђу устаницима, саветује да се вођа 
побуњеника изведе пред суд велможа, да се осуди и прогна из његове земље, „јер он је 
непријатељ“.

Али су крупни народни устанци који су избијали крајем Средњег царства најсјајније 
описани у два књижевна дела: у „Поуци Ипувера“ (текст Лајденског папируса бр. 344) и у 
„Поруци Неферреху“, која се чува у Лењинградском музеју Ермитажа. У овим књижевним 
делима, која спадају у доцније време, дат је толико жив и рељефан опис великог устанка 
народних маса и оцртане су толико реалистичне слике, непосредно узете из живота, да се 
мора признати права историчност догађаја описаних у њима.

Особито крупан устанак избио је, очигледно, пред крај Средњег царства, када су у 
Египат почела да постепено продиру из Азије иноземна племена, која су се учврстила у 
Делти. Снажни пожар класне борбе поклапа се са спорим продирањем иноземаца у Египат 
и са освајањем појединих делова Египта од стране азиских племена, која су искористила 
слабљење Египатске државе. Тако писац лајденског текста вели: „Пустиња се, ширила по 
читавој земљи. Номе су опустошене. Иноземно племе дошло је из иностранства у Египат... 
Нигде нема више Египћана.“ Бујица иноземаца, која све више и више плави Египат, схвата 
се као стихиска несрећа, која земљу вуче у неминовну пропаст. Азијци-номади, потекли из 
бескрајних пустиња и степа Предње Азије, узимају у своје руке богатства Делте, плодну 
земљу, обилну воду, замењујући номадски шатор земљорадниковим ралом и занатлијиним 
алатом. „Пустињска племена свуда се претварају у Египћане... Азијци постају искусни у 
занатским производима Делте“ — с горчином констатује писац „Поуке“ Ипувера, човек 
богат и угледна рода.

Покретачка  снага  крупнога  народног  устанка  јесте  слободна  сиротиња,  којој  се 
придружују робови, као и средњи слојеви становништва, који су тежили да учврсте свој 



материјални положај. Народни устанак уперен је против богаташа. Разбуктава се оштра 
класна  борба.  Земља  се  поделила  на  два  непомирљива  табора.  Против  аристократа  и 
богатих дигле су се до очајања доведене широке радне масе — сељаци, занатлије и робови. 
Потајна социјална мржња осећа се у речима Ипувера,  који подвлачи провалију између 
владајуће класе и побуњеног народа: „Не братиме се кнежеви с народом кад овај ликује... 
Богаташ је у очајању, сиромах — пун радости.“ Али таласи народног гњева руше препреке 
које богаташе деле од сиротиње. „Дете госпође постаје дете служавке“. Устаничке радне 
масе освајају богатства, која су некада припадала „људима јучерашњице“, како сликовито 
стоји  у  једној  од  тих  „Поука“.  Врши се  коренита  нова  расподела  својине,  после  које 
„сиромах постаје власник богатства, и онај ко раније није могао да себи прибави сандале, 
постаје сада власник ризница.“

Устанак је избио како у сеоским областима тако и по градовима. Занатлије и сиротиња, 
концентрисани  по градовима  у  великом броју,  дижу устанке  и  „изгоне моћне из  своје 
средине“. Одмах за њима дижу се и робови, који, по речима египатског текста, „постају 
господарима робова.“ Али се устанак радних маса не ограничава само на стицање имовине 
богаташа и на нову расподелу својине. Сиротиња и робови, ујединивши се привремено, 
освајају власт у држави. У папирусу јасно стоји да „сиротиња прогони цара“. Побуњеници 
освајају  државне  установе,  архиве  и  суднице.  Документи  који  фиксирају  права  и 
привилегије  богаташа  —  уништавају  се.  Реакционарно  настројени  аутор  „Поуке“ 
покушава  на  сваки  начин  да  дискредитује  устанике,  приказујући  црним  и  мрачним 
тоновима  слику  устанка  и  ликове  устаника.  Старајући  се  да  умањи  размере  и  значај 
устанка, он вели да је „лишио земљу царске власти мали број људи који не знају за закон.“ 
Живим бојама приказује он слику хаоса који се зацарио, говорећи да „нема више људи на 
својој дужности. Људи су постали налик на расплашена стадо без пастира.“

Оштра борба продире и у основну ћелију робовласничког друштва — у патријархалну 
породицу. У лајденском папирусу стоји: „Човек гледа на свог сина као на непријатеља“, 
Љуљају  се  сви  темељи  класног  друштва  и  робовласничке  државе.  Устаници  бацају 
рукавицу  чак  и  религији,  која  је  увек  оправдавала  класни  поредак.  Ипувер,  који  је 
припадао реакционарној аристократији, са ужасом говори о „неверовању у богове“, које се 
појавило. По његовим речима, „усијане главе говоре: „Када бих знао где је бог, ја бих му 
принео жртву“.

Овај  устанак,  који  је  потресао  читаву зграду робовласничког  друштва  и  државе  у 
Египту, није могао из корена изменити развитак историског процеса. Устаничке радне масе 
нису биле довољно уједињене и нису имале свест, нити су је могле имати, о задацима који 
су пред њима стајали. Нажалост, натписи тога времена ништа не говоре о томе како је 
угушен тај устанак. Али судећи по томе што је доцније успостављен пређашњи класни 
поредак, може се сматрати да је снага устаника била сломљена.

У једној „Поуци“ говори се о томе каквим је мерама цар морао да прибегава да би 
изишао  на  крај  с  побуњеницима.  Свако  ко  ужива  популарност  у  народу изгледа  цару 
опасан. „Ако неки човек — стоји у том тексту — има много присталица, ако он изгледа 
леп у очима своје родбине и ако уме добро да говори, — прогони га, уби га, сатри његово 
име,  искорени  успомену  на  њега  и  уништи  његове  пријатеље  који  га  воле.“  Таквим 
свирепим мерама. разрачунавала се робовласничка аристократија са вођама устаника.

ОСВАЈАЊЕ ЕГИПТА ОД СТРАНЕ ХИКСА

Крупни  социјални  преврат  којим  је  обележен  крај  Средњег  царства  завршио  се 
упадањем  у  Египат,  у  XVIII  веку  пре  н.  е.,  туђинских  азиских  племена,  такозваних 
„Хикса“.  Доцнија  историска  традиција,  сачувана  код  античких  писаца,  објашњава  тај 
племенски назив „Хикси“ као изопачене египатске речи „управљачи пастира“. Могуће је 
да  је  у  том  објашњењу садржан  део  истине.  Племена  Хикса  преплавила  су  Египат  у 
периоду између Средњег и Новог царства, освојила знатан део земље и владала Египтом 



преко сто година. Хикси су били, по свим обележјима, група номадских племена, која су 
стајала на знатно нижем ступњу културног развитка од Египћана. Има много основа за 
претпоставку да назив „Хикси“ заиста води порекло од неких египатских речи, можда од 
речи — „управљачи пустињских земаља“ („Хекау хасут“). Тако су, очигледно, Египћани 
звали управљаче номадиских азиских племена која су живела североисточно од Египта.

Инвазија Хикса на Египат и освајање читаве земље с њихове стране претстављали су 
прилично дуг процес. Користећи се унутрашњом слабошћу Египта, оштром социјалном 
борбом и цепањем државе на читав низ ситних самосталних кнежевина, међу којима се 
донекле  истицала  једино  Теба,  где  се  учврстила  династија  „царева  Југа“,  —  азиска 
племена  почела  су  постепено  да  продиру  у  Делту  и  да  ту  освајају  пашњаке.  Одреди 
азиских војника ступали су у службу код ситних царева Доњег Египта, образујући језгро 
њихових  војних  снага.  Вође  азиских  племена  добијале  су  од  њих  велике  земљишне 
парцеле  и  чак  читаве  области  на  своју управу.  Иза  мирног  продирања дошла  је  војна 
инвазија.  Изнутра  ослабљени  Египат  постао  је  плен  азиских  освајача,  Хикса.  То  се, 
очигледно,  десило  још  под  последњим  царевима  XIII  династије.  Античка  традиција 
сачувала.  је  имена  хиксоских  царева.  Египатски  споменици  овога  времена,  углавном 
скарабеји,  сачували  су  знатно  већи  број  имена,  али  крајња  оскудност  документарних 
података још не дозвољава да се у пуној мери окарактерише доба инвазије Хикса. Судећи 
по  именима  хиксоских  царева,  Хикси  су  претстављали  прилично  сложен  конгломерат 
племена, у чији су састав улазила семитска племена и племена хуритског порекла. Хикси 
су  се  учврстили  у  Северном Египту,  где  су,  како  о  томе  сведочи  доцнија  египатска  и 
античка историска традиција, саградили свој главни град Аварис, у источном делу Делте. 
По свој прилици, име „Аварис“ потпуно одговара египатском називу „Хат-уарит“, на који 
се наилази на натписима хиксоских царева, као и у „папирусу Салије I“, као на име града 
посвећеног богу пустиња и туђих земаља — Сету. Источни део Делте Хикси су особито 
јако учврстили, о чему сведочи остатак логора откривеног у Вади-Тамилат, близу Тел-ел-
Јехудије. Петри је приликом ископавања нашао ту скарабеје, типично хиксоску керамику и 
бронзано оружје. Особит интерес претставља тај логор са гледишта промене војне технике 
Хикса. Првобитни је логор био. утврђен само масивним земљаним беде-мом, што указује 
на  то  да  су  браниоци  града  темељили  своју  одбрану  на  претежној  примени  одреда 
стрелаца и кола, који су имали да искључе сваку могућност за борбу изблиза покрај логора 
или јуриш на њ. Али се доцније тај бедем замењује зидовима, што сведочи о томе да су 
Хикси преузели извесне елементе староегипатске фортификације. Сасвим је могуће да се 
исто такво утврђење Хикса налазило и у Абусир-ел-Мелеку, код улаза у Фајумску оазу. О 
дубоком продирању азиских племена у Делту сведоче резултати последњих ископавања 
града  Таниса,  чији  су  зидови  били  подигнути  по  правилима  палестинске  грађевинске 
технике.

Међу хиксоским царевима видно место заузимао је Хиан, чије је име сачувано у грчкој 
транскрипцији Ианас. На многобројним Хијановим печатима сачуване су његове титуле — 
„владар  страних  земаља“,  „благи  управљач“,  „добри  бог“,  које  сведоче  о  постепеној 
замени  иноземних  титула  традиционалним  титулама  египатских  фараона.  Може  се 
претпостављати да је  Хиан владао читавим Египтом.  Његово име нађено је  на разним 
споменицима са територије Доњег и Горњег Египта. О извесном ширењу трговине у ово 
доба  сведоче  налази  египатских  ствари  са  именом  Хиана  далеко  ван  граница  Нилске 
долине, у Сирији и чак на острву Криту. Очигледно, време царевања Хиана било је доба 
највећег јачања хиксоске државе и хиксоских царева који су владали Египтом.



IX. ЕГИПАТ У ПЕРИОДУ НОВОГ ЦАРСТВА

ИСТЕРИВАЊЕ ХИКСА ИЗ ЕГИПТА

Хиксоски цареви владали су Египтом отприлике од краја XVIII века до 1580 године 
пре н.  е. Владавина туђинаца изазвала је устанак месног становништва,  које је тежило 
успостављању  независне  Египатске  државе.  Борба  за  уједињење  земље,  као  и  у 
претходним периодима, започела је у Горњем Египту, који је за све време чувао извесну 
независност.  Та  борба  са  Хиксима  јача,  претворивши  се  у  ослободилачки  рат  против 
туђинске владавине — под тебанским царем Камесуом (Камозе). Догађаји овог времена 
описују се у књижевним делима доцнијег времена, нарочито у једној школској вежби о 
књижевно-историској теми. У њој се прича о тебанском цару Камесу, који у свом двору 
сазива велможе своје земље и предлаже им да поведу рат против Хикса.

„Хоћу  да  знам  —  вели  Камесу  —  чему  ми  служи  моја  снага.  Један  кнез  седи  у 
Аварису,  други  у  Нубији,  а  ја  седим  овде  заједно  са  Азијцем  и  црнцем.  Сваки  влада 
комадом Египта и дели земљу са мном све до Мемфиса. Погледај, он већ влада Шмуном, и 
нико га не зауставља. Ја ћу се устремити на њега и распорити му трбух. Моја је жеља — да 
спасем Египат и потучем Азијце.“

Али срдити и борбени говор Камесуа не наилази на симпатије међу претставницима 
аристократије који су се скупили на савет.  Они су настројени знатно мирољубивије од 
цара, и препоручују му да се држи одбранбене политике. Али се цар с њима не слаже. 
Одговарајући им, он вели:

„Ваша је мисао неправилна, и ја ћу се ипак борити са Азијцима... Јер плаче сва земља. 
У Теби рећи ће о мени: Камесу је заштитник Египта.“

Даље се у том делу описује крвави рат који је  тебански цар Камесу повео против 
Хикса и његова победа над Азијцима. Аутор приказује Камесуа као народног хероја који 
води борбу за ослобођење Египта од туђинског јарма.

Коначну победу над Хиксима однео је један од следећих тебанских царева — Ахмозе 
(Аахмес)  I,  који  се  сматра  оснивачем  XVIII  тебанске  династије.  О  његовој  војној 
делатности  обавештени  смо  захваљујући  добро  сачуваној  аутобиографији  једног  од 
његових великодостојника, Ахмоза, сина Иабаниа. У овом историском документу описују 
се етапе војне борбе Ахмоза I против туђина. После низа битака на копну и на лађама, 
египатске су трупе опселе главно упориште Хикса у Делти, град Аварис. Упркос упорног 
отпора Хикса, Египћанима је пошло за руком да потуку њихове трупе и да их истерају из 
Египта. Шта више, египатске су трупе,  прогонећи Хиксе, продрле у Азију,  у тежњи да 
овладају центрима хиксоске владавине у Предњој Азији.

Ослобођење  Египта  од  туђинског  јарма,  уједињење  земље  под  влашћу  тебанских 
царева  и  успостављање  уједињене,  самосталне  и  независне  државе  —  омогућили  су 
египатским  фараонима  не  само  да  наставе  него  и  да  прошире  ону  крупну  освајачку 
политику коју су водили њихови претходници. Ту освајачку политику обновио је Ахмозе I, 
који  је  однео  крупне  победе  над  Хиксима  ван  Египта,  у  Предњој  Азији.  Судећи  по 
натписима из овог времена, египатске су трупе продрле све до области Феникије и Сирије. 
Али је особито крупне успехе постигао Ахмозе I у Нубији, поново освојивши оне нубиске 
области које су се раније налазиле под влашћу египатских царева.

ПОРАСТ ПРОИЗВОДНИХ СНАГА ЗЕМЉЕ

Претставе сачуване на зидовима гробница Новог царства сведоче о даљем развитку 
привредног  живота  Египта.  У  номама  цветају  како  пољопривреда  тако  и  занати. 
Производња  се  све  више  специјализује  и  добија  све  концентрисанији  карактер.  На 
зидовима гробнице великодостојника Хаемхета претстављени су земљораднички радови, 
на пример, орање земље плуговима, што врши истовремено 20 људи. Исто тако, све се 



више  развија  и  усавршава  и  занатска  производња.  На  зидовима  гробнице  Ипу-им-Ра 
претстављена је ливничка радионица у којој ради 12 мајстора. Нарочито је порастао значај 
храмовне привреде. На зидовима гробнице Нефер-ронпет (доба XIX династије) сачувана је 
претстава  радионице  храма  бога  Амона,  у  којој  ради  преко  20  људи.  Али су  особито 
поучне  претставе  сачуване  на  зидовима  гробнице  везира  Рехмира,  где  видимо  крупно 
занатско газдинство при тебанском храму Амона, у коме је радило на 150 људи разног 
заната:  металаца,  дрводеља,  кожара,  зидара,  вајара итд.  Сјајна дела  уметничког  заната, 
нађена у гробници фараона Тутанхамона, дају јасну претставу о високом ступњу развитка 
занатске производње Египта у доба Новог царства.

ТРГОВИНА

Развитак  производних  снага  земље  довео  је  до  развитка  унутрашње  и  спољне 
трговине. У доба Новог царства трговина Египта са суседним земљама све се виши шири. 
Јачају трговачке  везе  Египта  са  појединим областима  Сирије,  одакле  Египћани довозе 
пољопривредне  продукте  —  жито,  стоку,  вино,  мед.  Из  области  Ливана  Египћани  у 
великим количинама довозе шумску грађу. Најзад, из великих градова Сирије Египћани 
извозе  скупоцене  израђевине  сирског  заната.  Преко  Сирије  египатски  су  трговци 
преносили велику количину разне робе, која је долазила из даљих земаља — из Хетске 
државе, са острва Егејског Мора и из Месопотамије. Трговина са Сиријом вођена је како 
копном тако и морским путевима. У то доба Египћани су располагали поморском флотом, 
која  им је  омогућавала да увозе  робу из Сирије на  једрењачама.  Једно од најважнијих 
упоришта египатске трговине ти Сирији био је град Библос. Значај Библоса за египатску 
трговину био је толико велики да један од библоских кнежева, по имену Риб-Ади, у једном 
свом писму упућеном фараону упоређује у том погледу Библос са старом престоницом 
Египта,  Мемфисом:  „Библос!  Што  је  Мемфис,  то  је  Библос  за  цара  мога  господара“. 
Многобројна  роба  отправљана  је  из  Сирије  у  Египат  караванима.  Сириски  кнежеви  у 
својим писмима често помињу одашиљање каравана у Египат,  као и то да те караване 
прате војни одреди. Сирски кнез Пу-Баалу саопштава у свом писму да спрема одашиљање 
у Египат „прекрасног каравана“.

У круг  египатске  освајачке  и  трговачке  експанзије  улази у  ово време и  низ  нових 
земаља,  напосе  Кипар,  Мала  Азија  и  Месопотамија.  У  вези  са  тим  што  су  синајски 
рудници бакра у ово време били већ готова исцрпени, Египћани су били принуђени да 
потраже  нове  изворе  њима  толико  потребног  бакра.  Особито  велику  количину  бакра 
извозили су Египћани у доба Новог царства са острва Кипра, који је у антици био на гласу 
по својим богатим налазиштима бакра. У неким сачуваним документима из овога времена 
говори се о прилично знатним транспортима бакра, упућеним са острва Кипра у Египат. 
Тако  је  у  једном писму кипарски цар писао египатском фараону:  „Послао  сам ти 500 
таланата (15.000 килограма) бакра. Послао сам то на дар моме брату. Брате мој, не узимај 
срцу (ту околност) што је бакра мало. Јер у мојој земљи рука Нергала, мога господара (тј. 
куга), убила је све људе моје земље. И нема више никога ко би могао да створи бакар.“ У 
другом писму кипарски цар пише фараону о одашиљању у Египат још 80 таланата бакра, о 
спремању  за  Египат  нових  великих  транспората  бакра  и  о  одговарајућој  припреми 
специјалне флоте у ту сврху. Кипарски цар моли египатског фараона да му, очигледно у 
замену за бакар, пошаље друге врсте робе. Из других писама ми дознајемо да су Египћани 
извозили на Кипар сребро и скупоцене израђевине уметничког занатства, по којима је у то 
доба Египат био на гласу, Развитак египатске трговине у источном делу Средоземног Мора 
захтевао  је  брижљиво  чување  поморске  пловидбе.  Водећи  сталну  борбу  са  морским 
гусарима, египатски су фараони тражили за то помоћ од кипарског цара, који је поседовао 
велику флоту и био заинтересован за одржавање мирних трговачких односа са Египатском 
државом.



Из Мале Азије, нарочито из њених источних области, насељених Хетима, стизало је у 
Египат у ово доба гвожђе, које је у та стара времена било у Египту још редак метал. У 
гробници фараона XVIII династије, Тутанхамона, нађено је свега неколико предмета од 
гвожђа. У једном писму хетског цара Хатушилиша, упућеном египатском фараону Рамзесу 
II, спомиње се пошиљка гвожђа у Египат. У другом писму хетски цар моли фараона да му 
пошаље статуу од драгоцених метала, а са своје стране шаље му сребро, којим је била 
богата  хетска  земља.  Судећи  по  неким  писмима,  египатски  фараони  XVIII  династије 
покушавали су да успоставе трговачке односе не само са хетским царевима,  него и са 
кнежевима појединих хетских кнежевина, на пример са кнежевином Арзава.

Египатска трговина продирала је и даље на североисток, у области Месопотамије. Из 
државе Митани, која је лежала у северозападном делу Међуречја, Египћани су добијали 
бронзу, лазурит, тканине, одежде, уље, кола, коње и робове. Аналогну робу, као и сребро и 
скупоцене  израђевине  од  дрвета,  украшене  златом  и  слоновом  кости,  добијали  су 
Египћани  из  Вавилона.  Успостављају  се  трговачке  везе  између Египта  и  Асирије.  По 
писаним изворима,  Египћани су добијали  из  Асирије  кола,  коње  и  лазурит.  Приликом 
ископавања асирских  гробова  из  XIV-XIII  века  пре  н.  е.  у  Мари су  нађени  египатски 
скарабеји из времена Новог царства, што сведочи о продирању египатских израђевина у 
ово доба и у Асирију. У замену за сву ту робу Египћани су слали у Предњу Азију углавном 
злато  у  комадима  или  у  израђевинама,  слонову кост,  израђевине  од  дрвета,  украшене 
златом, слоновом кости и лазуритом, тканине и одежде, тј. углавном драгоцене метале и 
занатске израђевине. У исто време шире се и трговачке везе Египта са азиским племенима 
која су насељавала острва Егејског Мора, као и области Грчког континента. О продирању 
египатских  израђевина  у  подручје  Егејског  Мора  сведоче  скарабеји  и  фрагменти 
глазираног земљаног посуђа са именом Аменхотепа III (1455-1424 г. пре н. е.), нађени у 
Микени.  Велика  количина  израђевина  египатског  заната  нађена  је  у  рушевинама 
Кнососког дворца на Криту, као и на Родосу и на Кипру. Судећи по нађеним предметима, 
Египћани су извозили у подручје Египатског Мора злато,  камено посуђе,  слонову кост, 
производе уметничког занатства,  нарочито израђевине од фајанса.  Егејски су предмети 
нађени и у Египту, све до саме Нубије. На зидовима египатских гробница овога времена 
прилично често се претстављају егејски трговци и дажбеници,  који на својим плећима 
носе разноврсну робу егејског порекла. Егејска уметност овога доба врши известан утицај 
на развитак египатске уметности. Све то сведочи о јачању трговачких и културних веза 
између Египта и земаља Егејског Мора.

Најзад, у знатној мери јача и трговина Египта са јужним областима. са Нубијом и са 
земљом  Пунт.  Многобројни  натписи  из  ове  епохе  описују  путовања  и  трговачке 
експедиције, које су Египћани слали у далеке и богате јужне земље. Особито крупна војно-
трговачка експедиција отправљена је у земљу Пунт за владе царице Хатшепсут (1525-1503 
г. пре н. е.). Очигледно, у спомен на ову експедицију подигнут је близу Тебе, престонице 
Египта,  велики  полупећински  храм,  богато  украшен  колонадама.  На  зидовима  храма 
претстављене  су  поједине  епизоде  ове  експедиције  у  Пунт  и  велика  морска  флота, 
састављена од једрилица и чамаца, која је опремљена у циљу набавке из Пунта богатстава 
ове земље.  Уметник је претставио стизање Египћана у земљу Пунт, насељену типично 
негроидним племенима. Судећи по претставама Пунтијаца и локалног пејзажа, та се земља 
налазила  у  Источној  Африци.  На  зидовима  храма  претстављене  су  палме,  мајмуни  и 
накољичке конструкције. Као што је познато, насеља на кољима одржала су се још и данас 
у  неким  областима  Африке.  Најзад,  на  зидовима  истога  храма  претстављен  је  срећни 
повратак  египатске  флоте  у  отаџбину.  Натписи  детаљно  набрајају  довезени  плен. 
Египатско бродовље вратило се пуно и „крцато чудесима земље Пунт: пуно сваковрсног 
миришљавог дрвета из божанске земље,  груда мирове смоле и свежег мировог дрвећа, 
црног дрвета и чисте слонове кости, сребра и злата, кинамоновог дрвета, тамјана, масти за 
очи,  павијана,  мајмуна,  паса,  кожа  јужних  пантера,  урођеника  и  њихове  деце.  Ништа 
слично није било довезено ниједном цару који је икада живео на северу.“ Судећи по даљим 



натписима,  знатан део тог  плена додељен је  тебанском храму бога  Амона.  Очигледно, 
свештенство  је  имало  свог  удела  у  овим  крупним  трговачким  експедицијама.  Услед 
преовлађивања натуралне привреде, трговина је и даље чувала свој старински карактер 
трампе. Али све већи значај стичу робни еквиваленти вредности, нарочито метали, који се 
постепено претварају у тежински метални новац веома примитивног типа, који још није у 
потпуности  изгубио  свој  робни  значај.  За  одређивање  вредности  разне  врсте  робе 
Египћани  се  служе  комадима  метала:  злата,  сребра  и  бакра  одређене  тежине.  Тако  се 
постепено  изграђује  посебан  новчано-тежински  систем,  у  чијој  основи  лежи  јединица 
тежине равна 91 грам, такозвани дебен; овај се даље делио на десет ситнијих делова.

ОСВАЈАЧКИ РАТОВИ ФАРАОНА XVIII ДИНАСТИЈЕ

Обнављање  освајачке  политике  било  је  у  знатној  мери  условљено  порастом 
производних снага земље. Развитак пољопривреде и заната, стална потреба за сировинама, 
робовима и потреба за  даљим развијањем широке спољне трговине — били су главни 
узроци оних пљачкашких освајачких ратова које су тако упорно водили фараони XVIII 
династије, под којом је Египат изашао на широку арену светске историје; претворивши се 
у крупну и јаку државу. Према томе, војно-освајачка политика Египта овог времена била је 
најтешње везана за развитак робовласничке привреде.

Правци којима се развијала војно-освајачка политика Египта били су у знатној мери 
условљени правцима којима се кретала економска 'експанзија Египћана.  Египћанима је 
било  потребно  да  осигурају себи  најважније  изворе  сировина,  као  и  трговачке  путеве 
којима  су  се  њихове  експедиције  кретале  у  суседне  земље.  Зато  египатски  фараони 
предузимају освајачке походе углавном на североисток, у Палестину и Сирију, као и на југ, 
у Нубију.

Египатски  фараони  XVIII  династије  развијају  широку  завојевачку  политику, 
предузимајући  низ  крупних  освајачких  похода.  Као  резултат  тих  дуготрајних  ратова, 
освојена је читава Сирија све до граница Мале Азије на северу и до велике избочине реке 
Еуфрата на североистоку. Политику систематског и планског освајања Палестине и Сирије 
воде већ први наследници Ахмозеа I. Али особито крупну освајачку политику спроводи 
Тутмес III (1525-1491 г. пре н. е.),  који је у току своје дуге владе извршио 17 похода у 
Сирију. Ови војни походи Тутмеса III подробно су описани у великим аналима сачуваним 
из тога времена.

Брижљива регистрација најважнијих чињеница из војне историје Египта овог периода, 
понекад заодевена у књижевну форму, омогућава нам да прилично тачно реконструишемо 
продирање  египатских  трупа  у  Сирију,  поједине  битке,  опсаде  и  јурише  на  утврђене 
градове. Први поход Тутмеса III у Сирију, у 22-23 години његове владе, имао је за циљ да 
угуши  устанак  сириских  кнежева,  који  су  образовали  коалицију,  непријатељски 
расположену према Египту, са краљем сириског града Кадеша на челу. До пресудне битке 
дошло је код града Мегидо. Египатске трупе однеле су велику победу над противником. 
Азијци су, „изгубивши главу од страха, побегли у Мегидо, бацајући своје коње и своја кола 
од  злата  и  сребра,  и  становници  су  вукли  људе  увис,  држећи  их  за  хаљине,  у  град: 
становници града затворили су се од њих и спуштали су одећу,  да их извуку у град.“ 
Потукавши  под  Мегидом  крупне  снаге  Азијаца,  Египћани  су  ту  стекли  богат  плен. 
Придајући велику важност освајању крупних материјалних вредности, египатски аналист 
брижљиво  побројава  сва  ту  заплењена  богатства.  „Тада  су  заплењени  њихови  коњи; 
њихова кола од злата и сребра претстављала су плен... Њихови борци лежали су прућени 
као риба на земљи. Победничка војска његовог величанства ишла је укруг, бројећи плен и 
трофеје. Освојен је и шатор онога презреног непријатеља (кнеза од Кадеша), у коме се 
налазио његов син... Читава је војска ликовала, одајући хвалу Амону за победу коју је он 
даровао своме сину... Они су донели плен, који се састојао од... живих заробљеника, коња, 
кола, злата и сребра.“



Као што се из овог одломка аналâ види, Египћани су међу стеченим пленом особито 
истицали „живе заробљенике“, које су претварали у робове, злато и сребро, коње и кола, за 
које Египћани нису знали све до инвазије Хикса.

У  аналима  се  даље  описује  како  су  египатске  трупе  под  фараоновом  командом 
опколиле Мегидо и отпочеле опсаду ове тврђаве, која је имала велики стратешки значај. 
Опсада је крунисана успехом, тврђава је заузета, и опсађени су се предали на милост и 
немилост победнику. Сада је Тутмесовим трупама био отворен пут у Сирију. Египатске 
трупе, продирући даље на север, дошле су до јужних падина Ливана и заузеле читав низ 
градова.  Да  би  себи  осигурао  ово  важно  подручје,  Тутмес  III  је  саградио  између два 
ливанска гребена тврђаву, давши јој име „Тутмес који везује иноземце“.

За време својих следећих похода у Сирију Тутмес III  је  однео низ даљих крупних 
успеха.  Он  је  заузео  најважније  феничанске  градове,  утврдивши  се  тако  на  обали 
Средоземног Мора.  Пошто је  однео потпуну победу над сириским трупама,  освојио је 
Кадеш,  веома  важно  утврђено  место  на  реци  Оронту.  Најзад,  после  низа  успешних 
маневара Тутмес III је продро у северну Сирију, заузео велики град Халпу (Алепо), однео 
победу над митанским трупама код Кархемиша и прешао реку Еуфрат, освојивши Нију, у 
војном погледу важно место на Еуфрату.

Према томе, после те упорне борбе са сириским племенима Тутмес III је успео да 
овлада читавом Сиријом и, угушивши низ устанака месног становништва, да учврсти овде 
власт Египта. Ови освајачки ратови Тутмеса III толико су ојачали утицај Египта у Азији да 
је читав низ азиских царева, на пример вавилонски, асирски и хетски цар, почео да шаље 
Египту данак, у неку руку откупљујући се од најезде египатских трупа. То време било је 
доба кулминације процвата војне моћи Египта и његовог политичког утицаја у Предњој 
Азији.

Један од последњих крупних освајача XVIII династије био је Аменхотеп II (1491-1465 
г. пре н. е.), који је предузео успешан војни поход у Сирију, прешао Еуфрат и продро у 
дубину земље Митани. Овај далеки поход био је крунисан пуним успехом. Аменхотеп II 
довезао  је  оданде  богат  плен,  нарочито  много  злата,  бакра,  коња  и  кола,  која  су  у  та 
времена имала врло високу цену у Египту.

Египатски фараони нису се ограничили само на освајање Сирије. Они су освојили и 
Нубију — све до четврте катаракте; притом је највећа освајања овде извршио Тутмес III. 
Из  његовог  времена  сачуван  је  списак  нубиских  области  које  је  он  освојио.  Освајање 
Нубије  омогућило  је  Египћанима  да  експлоатишу  природна  богатства  јужних  земаља. 
Египћани  су  почели  да  увозе  у  великим  количинама  злато,  углавном  из  богатих 
златоносних подручја Нубије. Да би се олакшао транспорт, поново је очишћен канал код 
прве Нилске катаракте. Продирући све даље на југ, Египћани су постепено колонизовали 
Нубију, тежећи за тим да се учврсте на најважнијим трговачким тачкама и да у потпуности 
потчине своме утицају те богате јужне области.

ЕГИПАТ ПОД АМЕНХОТЕПОМ III
(1455-1424 Г. ПРЕ Н. Е)

Дуготрајни  ратови  које  су  египатски  фараони  водили  у  Сирији  и  Нубији  јако  су 
исцрпли египатску земљу. Зато за владе Аменхотепа III Египат не предузима више крупне 
ратове.  Аменхотеп  III  водио  је  мирну  спољну  политику.  Он  је  дизао  грандиозне 
архитектонске  грађевине,  нарочито  раскошне  тебанске  храмове,  украшене  џиновским 
стубовима, који су сачували успомену на њега и на његову грађевинарску делатност током 
многих  векова.  Мирна  делатност  Аменхотепа  III  у  знатној  се  мери  објашњава 
исцрпеношћу живе силе у земљи. Египатски фараони морају сада да одржавају политички 
утицај Египта у Азији не више помоћу оружја и војске, већ само помоћу дипломатије и 
злата.



ДИПЛОМАТИЈА

Међународни  односи  Египта  овог  времена  прилично  су  нам  добро  познати, 
захваљујући наласку у Ел-Амарни великог државног архива египатских фараона с краја 
XVIII  династије.  У  том  архиву  сачуване  су  дипломатске  посланице  царева  Вавилона, 
Асирије, Митани, Хетске државе и Кипра, као и многих сирско-палестинских кнежева и 
владара,  упућене египатском фараону.  Писма Ел-Амарнског архива претстављају веома 
драгоцене документе,  који живо карактеришу ниво развитка дипломатије тога времена. 
Судећи  по  тим  писмима,  Египат  је  одржавао  веома  присне  трговачке  и  дипломатске 
узајамне односе са читавим низом држава Предње Азије.  Преговори између појединих 
држава вођени су помоћу специјалних посланика.  Ти су преговори често  доводили до 
склапања  војно-политичких  савеза  и  споразума,  који  су  претстављали  велику  тајну. 
Политички  савези,  на  пример  савез  између  Египта  и  Митана,  често  су  учвршћивани 
помоћу  династичких  бракова.  Дипломатски  преговори,  који  су  вођени  усмено,  преко 
посланика, или писмено, имали су за циљ да изгладе разне конфликте. Тако вавилонски 
цар у једном писму моли египатског фараона да казни лица крива за пљачку вавилонског 
каравана.  У  другом писму вавилонски  цар  протестује  против  успостављања од стране 
Египта непосредних дипломатских односа са Асиријом. коју је вавилонски цар сматрао за 
себи потчињену земљу. Митански цар у једном писму нуди египатском фараону замену 
пограничних  градова.  Сва  су  та  писма  у  већини  случајева  написана  вавилонским 
клинастим писмом, на вавилонском језику, који је у то доба био међународни дипломатски 
језик.  Дипломатски  документи  омогућују  да  се  утврди  чињеница  постепеног  опадања 
ауторитета Египта у Азији, почев од царевања Аменхотепа III. Неки од сирских кнежева у 
својим  писмима  још  изражавају  верноподаничка  осећања  према  египатском  фараону, 
пођвлачећи своју оданост Египту. Тако кнез града Катне пише египатском цару:

„Господару мој! Овде сам ја, твој слуга. Ја идем путем мога господара и не напуштам 
свога  господара.  Откако  је  мој  отац  постао  твој  слуга,  његова  земља постала  је  твоја 
земља, а град Катна — твој град; и ја припадам моме господару. Господару мој! Када са 
долазиле  моје  трупе  и  кола  мога  господара,  храна,  пиће,  стока,  поврће,  мед  и  уље 
доношено је за трупе и кола мога цара.“

Али док ситни сирски кнежеви још признају ауторитет египатског фараона, дотле се 
крупније  државе  Предње  Азије  постепено  ослобађају  утицаја  Египта.  Зато  египатски 
фараони морају да златом купују пријатељство моћних азиских царева. Тако Аменхотеп III 
шаље асирском цару 20 талената злата, очигледно, купујући за ту цену његову подршку. 
Вавилонски цар Кадашман-Бел у својим писмима упућеним Аменхотепу III стално моли 
да му овај пошље злата. Иста упорна молба за пошиљку злата чује се и у читавом низу 
писама других азиских царева. У том погледу особито су типична писма митанског цара.

У то време, у источном делу Мале Азије образује се велика и моћна Хетска царевина. 
Хетски цареви тежили су да прошире границе своје државе на рачун суседних митанских 
области и области северне Сирије, које су се раније налазиле под влашћу Египта. Јачање 
Хетске државе претстављало је опасност у првом реду за северномесопотамско царство 
Митана и за египатске поседе у Сирији. Пред све већом опасношћу од хетске инвазије 
египатски и митански цар удружују се, да пруже заједнички отпор претећем непријатељу. 
'Тако сазрева могућност за склапање египатско-митанског савеза, који се учвршћује низом 
династичких бракова. Писма митанског цара Тушрате египатском фараону Аменхотепу III 
јасно и рељефно сликају поједине етапе дипломатских преговоре, који су на крају крајева 
довели до успостављања прилично присних узајамних односа између Египта и Митана. 
Египат, који за владе Аменхотепа III није више имао довољних војних снага за одбрану 
својих далеких сирских поседа од напада Хета.  био је  сада принуђен да се ослања на 
подршку Митана, али је митански цар захтевао за своје пријатељство и помоћ — злато. У 
читавој серији писама египатском фараону он стално изнова тражи слање злата, јер, како 
он пише: „У земљи мога брата злата има ко прашине.“ Зато митански цар, продајући своје 



пријатељство фараону, моли за много злата, говорећи: „Нека ми мој брат пошље и дâ више 
но моме оцу.“

О слабљењу египатског утицаја у Сирији сведочи чињеница систематског продирања 
Хета на југ и њиховог освајања читавог низа области и градова који су некада припадали 
Египту. Тако Хети нападају на град Катну и пљачкају га. Акизи, кнез Катне, узалуд моли 
египатског фараона за помоћ. Он му пише: „О, мој господару! Исто онако као што Дамаск 
у земљи Убе пружа руке своје према твојим ногама, тако и Катна пружа своје руке према 
твојим ногама.“ Али све те молбе не доводе ни до каквог резултата. Египатском фараону 
не стоји више на расположењу довољна количина војних снага да би задржао продирање 
Хета и обновио своју власт у Сирији.

Слабљење египатског утицаја у Сирији ишло је на руку продирању племена Хабира у 
Палестини и јужној Сирији. Ова скитачка семитска племена освајају области Палестине 
које су раније припадале Египту. Риб-Ади, кнез Библоса, пише у свом писму египатском 
фараону: „Откако се твој отац вратио из Сидона, земље су се обреле у власти Хабира.“

Опадање војне моћи Египта, које се јасно испољило за владе Аменхотепа III, постало 
је још приметније под његовим сином и наследником Аменхотепом IV (1424-1388 г. пре. н. 
е.). У то време египатска влада, очигледно, не располаже више крупним војним снагама, и 
стога је лишена могућности да брани своје поседе у Сирији. У вези са тим, у Сирији се 
образује савез сирских кнежева, који је делимично уживао подршку Хета. Сирски кнез 
Азиру,  који  је  стајао  на  челу тог  савеза,  води упорну борбу за  ослобођење Сирије  од 
остатака  египатског  утицаја.  Многи  градови  Сирије  и  Феникије,  који  су  остали  верни 
Египту, с тешком се муком бране од офанзиве Хета и Азирувих трупа. Неки од тих градова 
пишу очајничка писма египатском фараону, молећи га да им пошље војну помоћ. Тако 
поглавари Тунипа шаљу у Египат овакво писмо:

„Цару Египта, моме господару, становници Тунипа, слуге твоје... Ко је раније могао да 
опљачка Тунип, а да не буде опљачкан од Манахбирије (Тутмес III)? Богови... цара Египта, 
мога господара, обитавају у Тунипу. Нека наш господар упита своје старце (је ли то тако)? 
Међутим,  сада  ми  више  не  припадамо  нашем  господару,  цару  Египта...  Ако  његови 
војници и његова кола стигну прекасно, Азиру ће с нама поступити као са градом Нија. 
Ако ми морамо да жалимо, и цар Египта мораће да жали због онога што је учинио Азиру, 
јер ће овај окренути своју руку против нашег господара. И онда ће Азиру ући у Симиру, 
Азиру ће с нама учинити што хоће на територији нашег господара-цара; и наш ће господар 
морати  то  да  оплакује.  Ето,  Тунип,  твој  град,  плаче,  и  његове  сузе  теку;  и  нема  нам 
помоћи. Двадесет година шаљемо ми (писма) нашем господару, цару, цару Египта,  али 
нисмо добили (у одговор) ни једне једине речи“.

У  овоме  писму  садржано  је  страшно  предочење  упућено  египатском  фараону. 
Поглавари Тунипа указују да удатом случају опасност не прети само према Египту верним 
сирским градовима него и самом Египту. Са истим таквим молбама за помоћ обраћају се 
египатском цару и кнежеви Библоса и Тира. Али су све те молбе узалудне. Писмо једног 
египатског чиновника из Палестине ванредно речито сведочи о опадању египатске моћи у 
Сирији  и  о  прекој  потреби  хитног  одашиљања  египатских  трупа  да  би  се  повратио 
престиж Египта у Предњој Азији.

„Нека се цар — пише тај чиновник — постара о својој земљи... нека пошље војску... 
јер ако никаква војска не стигне ове године, пропашће сви поседи мога господара цара.“ 
Последња реченица у овоме писму кратко и снажно изражава главну мисао, коју је писац 
ставио у основу свога писма: „Сва територија мога господара-цара ближи се пропасти“.

Слабљење војне моћи Египта објашњава се дуготрајним ратовима, који су исцрпли 
живу силу земље. Слободне масе становништва, које су на својим плећима сносиле сав 
терет ратног времена, нису више могле да приносе узалудне жртве.

ВЕРСКА РЕФОРМА ЕХНАТОНА (1424-1388 Г. ПРЕ Н. Е.)



Према  томе,  египатски  су  фараони  били  принуђени  да  се  одрекну  раније  војно-
освајачке политике својих претходника. То одрицање нашло је живог израза у делатности 
фараона  Аменхотепа  IV,  који  се  у  своме  раду  ослањао  на  прилично  широке  слојеве 
египатског становништва.

Крупну чињеницу египатске  историје  овога  времена  претставља спровођење једне 
велике верске реформе, која је имала за циљ да стари традиционални облик многобоштва 
замени новим култом једнога соларног бога. У основи ове реформе лежали су одређени 
социјално-економски узроци.

Освајачки ратови фараонâ XVIII династије довели су до богаћења само незнатне групе 
дворског  племства  и  тешко  су  се  одразили  на  положају  радног  становништва  земље. 
Најкрупнија  богатства  стекла  су  се  по  храмовима  и  углавном  у  рукама  тебанских 
свештеника бога Амона. Верска реформа, чија је оштрица била уперена против владавине 
тебанског свештенства, које се било преко сваке мере обогатило, спровођена је доследно и 
систематски.

Ступивши на престо, Аменхотеп IV је повео борбу против виших слојева тебанског 
свештенства, које је захваљујући своме богатству вршило у току владâ претходних царева 
снажан  утицај  на  читаву  политику  египатске  владе.  Уставши  против  тебанског 
свештенства,  Аменхотеп  IV  је  испрва  био  принуђен  да  се  ослони  на  провинциско 
свештенство, напосе на свештенство Хелиопоља и Мемфиса, где је још од дубоке старине 
цветао  култ  једнога  и  врховног  соларног  божанства.  Аменхотеп  IV  је  почео  да  као 
противтежу култу бога Амона форсира култ хелиопољског бога Ра-Хорахте. Прогласивши 
се  за  првосвештеника  тога  бога,  фараон  је  почео  да  у  Тебу  гради  храм  старинском 
соларном божанству Египта, прогласивши га за бога „који ликује на хоризонту у имену 
своме, бљесак светлости што се налази у сунчевом дискосу.“ У овим епитетима старинског 
соларног египатског божанства већ се јасно виде основне контуре нове религије соларног 
монотеизма. Али Аменхотеп IV још није налазио могућним да у један мах зада пресудан 
ударац тебанским свештеницима и старинском традиционалном политеизму. Управо у ово 
време  спадају  претставе  соларног  божанства  у  виду  бога  Хорахте  са  главом  сокола, 
украшеном сунчевим диском. Дакле, обнова старинског соларног култа и градња храма 
соларном божанству у Теби били су прва етапа крупне верске реформе. Да би подвукао 
значај своје верске реформе, Аменхотеп IV је све те грађевинске радове вршио са великим 
бљеском. На једном натпису стоји да је цар на рад око израде једног великог обелиска 
позвао све каменоресце од Елефантине до Делте. Али се фараонова борба са тебанским 
свештенством није на томе свршила. Делатност Аменхотепа IV изазвала је опозицију од 
стране  вишег  тебанског  свештенства,  а  то  је,  даље,  цара  натерало  да  дефинитивно 
раскрсти  са  Амоновим свештеницима.  Култ  пређашњег  државног  бога  Амона  и  читав 
систем  старинског  традиционалног  многобоштва  подвргнути  су  прогонима.  Име  бога 
Амона, имена осталих богова Египта и чак сама реч „богови“ ревносно су уништавани на 
свим споменицима, при чему цар није поштедео чак ни име свога оца, у чији је састав 
улазило  име  бога  Амона.  Бацивши  рукавицу  у  лице  моћноме  тебанском  свештенству, 
Аменхотеп IV је  завео  нов култ,  култ  једнога  и  врховног  соларног  бога  Атона,  што је 
нашло свог одраза у промени самог царевог имена. Фараон је узео ново име — „Ехнатон“, 
што значи „Сјај Атонов“. У исто време, Ехнатон је дефинитивно раскинуо са тебанским 
свештенством  и  напустио  Тебу.  Саградио  је  себи  нову  и  раскошну  престоницу  близу 
данашњег места Ел-Амарна, у широкој котлини, заштићеној стеновитим планинама. У ту 
нову  престоницу,  богато  украшену  дворцима  и  храмовима,  Ехнатон  се  преселио  са 
читавим  својим  двором,  чиновницима  и  свештеницима  новога  соларног  бога.  Новој 
престоници дао је он име „Ахетатон“, што значи „Хоризонт Атонов“. У свечаним химнама 
описују се лепота и богатство нове раскошне престонице Египта.

Ископавања која су последњих година вршена на месту Ехнатонове резиденције дала 
су  веома  богат  материјал  за  проучавање  живота  египатског  града  овога  доба.  Поред 
великог царског дворца, ту су нађене зграде државних установа, напосе државне архиве и 



„школе писара“ („кућа живота“), богата имања, која су припадала крупним аристократама 
и  чиновницима,  затим  куће  у  којима  су  живели  претставници  средњих  слојева 
становништва, ситни трговци и занатлије, и најзад, читав један кварт насељен сиротињом, 
очигледно, људима који су радили у некрополи. Недалеко од града, у стенама, нађене су 
гробнице велможа тога времена. Зидови гробничких одаја у тим гробницама сачували су 
веома фине претставе и интересантне натписе, напосе, текст високо уметничке химне у 
част бога Атона, што нам све пружа могућност да . прилично подробно про-учимо читаво 
ово доба и верску реформу коју је Ехнатон спровео.

Пошто  је  у  старом  Египту  религија  била  главни  облик  идеологије,  а  храмови  — 
најкрупнији  центри  културног  утицаја,  то  је  египатска  влада  могла  да  користи  верску 
проповед за јачање политичког и културног утицаја  Египта на суседне земље.  У ту су 
сврху, очигледно, и биле створене нове форме култа једнога бога сунца, култа који је по 
својој  једноставности  и  јасноћи  био  схватљив  и  приступачан  разнојезичним  и 
разноплеменским масама које су настањивале земље суседне са Египтом. О томе значају 
верске реформе Ехнатона сведоче неке реченице из велике химне богу сунца Атону, чији 
нам је текст сачуван на зидовима амарнских гробница. У овој химни говори се о томе како 
се бог сунца Атон диже над сваком земљом, како је он, као једини творац света, створио 
све  земље  —  Египат,  Сирију  и  Нубију,  шаљући  живот  свакој  земљи.  Док  су  ранији 
египатски  богови  приказивани  као  заштитници  само  Египта  и  египатског  цара, 
обезбеђујући му победу над његовим непријатељима, дотле је сада нови бог Атон, чији је 
култ прокламован са висине царског престола, проглашен за бога не само Египта него и 
суседних  земаља.  Спроводећи  своју  верску  реформу,  Ехнатон  се  ослањао  на  средње 
слободне слојеве становништва, чији су претставници образовали око фараона нову групу 
дворског  чиновништва.  Ове  нове  велможе,  на  својим  натписима  не  диче  се  својим 
старинским пореклом ни  племенитошћу,  већ  милостима  фараона,  коме  дугују  за  своје 
уздизање.  На својим натписима  они  подвлаче  своју верност  фараону и  оданост  новом 
верском учењу, чији је фанатички проповедник био сам фараон. Тако командант војске, 
Маи, пише на свом натпису:

„Он  (тј.  фараон)  је  умножио  своје  милости  према  мени  као  песак.  Ја  сам  шеф 
чиновника над читавим народом, мој господар узивисио ме је, јер сам следовао његовим 
поукама и стално слушам његове речи. Моје очи гледају твоју лепоту сваки дан, о мој 
господару, мудри као Атон, задовољени истином. Какве благодети ужива онај ко слуша 
твоје поуке о животу.“ Ове нове велможе налазиле су се у потпуној економској зависности 
од фараона. На зидовима својих гробница они су често претстављали како их цар штедро 
награђује златом за верну службу и за то што су ишли за новим верским учењем, свим 
средствима  подржавајући  верску  реформу.  Тако  је  велможа  Мерира  претставио  на 
зидовима своје гробнице како га цар награђује златом, а покрај претставе ставио натпис, 
који садржи цареве речи, упућене њему:

„Обесите му злато о врат, напред и позади, обесите му злато на ноге — зато што је 
слушао  фараонове  поуке  о  сваком  изразу  у  томе  велелепном  дворцу,  о  изразу  који  је 
фараон изговарао у светилишту, у храму Атоновом, у Ахетатону.“

Ослањајући се на ово ново чиновништво, које је сам створио и које му је било потпуно 
одано, Ехнатон је у току читаве своје владе упорно и доследно спроводио у живот верску 
реформу коју је био широко замислио.

У највећим градовима Египта, у којима су култови старих богова били нарочито јаки, 
у  Теби,  Мемфису,  Хелиопољу и  Хермонтису,  Ехнатон  је  подигао  храмове  новом богу 
сунца Атону, који је отсада био проглашен за јединог државног бога. Шта више: Атонов 
култ усађен је чак у Нубију, где је још за Аменхотепа III био основан нов град ниже треће 
катаракте, који је добио име Гем-Атон. Ехнатон је порушио храм који је његов отац ту био 
подигао у част тебанског бога Амона, и подигао нов храм, у част новога соларног бога 
Атона.



Ехнатонова  борба  против  вишег  тебанског  свештенства  изазивала  је  потајан,  но 
понегде и активан отпор од стране оног дела становништва земље који је пружао подршку 
тебанском  вишем  свештенству  и  управљачима  номâ.  Робовласничка  аристократија  по 
номама, незадовољна новим курсом владине политике, ковала је завере и чак спремала 
атентат  на  смелог  фараона-реформатора.  О  томе  сведочи  једна  претстава,  сачувана  на 
зидовима  гробнице  начелника  престоничке  полиције,  Маху.  Ту  ми  видимо  како  Маху 
доводи  везиру  и  другим  вишим  чиновницима  важне  државне  преступнике:  једног 
Египћанина и два странца. Обрадован открићем завере и хапшењем главних иницијатора, 
везир благосиља Атона и цара. Поносећи се открићем ове завере, Маху је претставио ту 
сцену на зидовима своје гробнице.

ЛИКВИДАЦИЈА АМАРНСКЕ РЕФОРМЕ

Верска реформа коју је спровео Ехнатон није довела до жељеног резултата. Ехнатону 
је  пошло  за  руком  да  само  за  неко  време  сломије  моћ  тебанског  свештенства  и 
робовласничке  аристократије  номâ.  Ехнато-нови  наследници  нису  могли  да  у  својим 
слабим рукама одрже заставу Теформе. Један од њих, Тутанхамон (Тутенкхамон), био је 
приморан да попусти пред претензијама тебанског свештенства, да успостави култ Амона 
и у вези са тим да промени своје име. У Тутанхамоновој гробници, откривеној 1922 г. у 
Долини царских гробница близу Тебе, нађена је огромна количина луксузних предмета и 
претстава високо уметничког квалитета. У раскошноме саркофагу од злата, који је лежао у 
читавом низу других погребних сандука, почивала је мумија Тутанхамона, који је умро у 
младим годинама. Сјајни предмети нађени у тој гробници, које се готово није дотакла ни 
рука времена, ни рука пљачкаша, живо сликају двојствену и компромисну политику тога 
младог цара, који је у потпуности потпао под утицај тебанских свештеника. На наслону 
свога престола цар је себе претставио под зрацима сунчевог диска, бога Атона, самим тим 
се  у  неку  руку  приказујући  као  поборник  амарнске  реформе.  Али  на  своме  великом 
натпису,  откривеном  у  тебанском  храму  Амоновом,  он  се  већ  показује  као  ревносни 
присталица тебанског свештенства и  као ликвидатор амарнске реформе.  Живим бојама 
описује он невоље које је Египат претрпео под царем-јеретиком, „када су храмови били 
запуштени“, и с гордошћу прича о томе како је успоставио претставе богова Амона и Пта, 
и поново подигао њихове храмове, штедро их наградивши богатствима: „све сам поседе 
храмова  удвостручио,  утростручио  и  учетворостручио,  даровавши  им  сребро,  злато, 
лазурит, тиркиз, ретко драго камење, царска платна, беле одежде, фине тканине, маслиново 
уље, мирисе...“; најзад, даровао им је у великој количини робове и робиње, заробљене за 
време  ратова.  Тако  се  доба  верских  реформи  завршило  пуном  победом  тебанског 
свештенства.  Очигледно,  код  спровођења  своје  реформе  Ехнатон  није  имао  довољно 
социјалног ослонца за то да зада коначни ударац владавини свештеничке аристократије. 
Средњи  слојеви  становништва,  на  које  се  Ехнатон  ослањао,  били  су  још  слаби, 
немногобројни  и  потпуно неорганизовани.  Широке народне  масе  остале  су привржене 
старим облицима религије. Зато је Ехнатон код спровођења своје реформе био принуђен да 
сачува старинске облике заупокојеног култа и старинске претставе о загробном свету. С 
друге стране, свештеничка аристократија била је јака захваљујући својим богатствима и 
својој хомогености. Тиме се објашњава неуспех амарнске реформе.

РЕАКЦИЈА ПОД ХОРЕМХЕБОМ (ХОРЕМЕХБЕ)
(1342-1338 Г. ПРЕ Н. Е.)

Дефинитивни ликвидатор верске реформе коју је извршио Ехнатон био је Хоремхеб, 
који се сматра оснивачем XIX династије фараона. Хоремхеб је припадао аристократском 
роду номархâ Алебастронпоља,  будући  дакле  претставник  номске  аристократије,  тесно 
повезане са вишим свештенством. За владе Ехнатона Хоремхеб је заузимао низ управних и 



војних  дужности.  Под  слабим  Ехнатоновим  наследницима  Хоремхеб  је,  постепено  се 
пењући на лествицама дужности и звања, заузимао низ најкрупнијих положаја у држави. 
Под  Тутанхамоном  заузимао  је  високи  војни  положај,  командујући  трупама  за  време 
азиског похода. Сасвим је могуће да се у то време сва реална власт налазила у његовим 
рукама. Он је себе називао „највећим међу великима, најмоћнијим међу моћнима, великим 
господарем народа...  царевим изабраником који  управља Обема Земљама,  командантом 
над командантима двеју земаља.“ Његов политички утицај у то време био је прилично 
знатан. Концентрисање важних дужности у Хоремхебовим рукама дало му је могућност да 
изврши државни удар, ослањајући се на тебанско свештенство. Пошто је освојио царску 
власт,  Хоремхеб  је  приказао  ту узурпацију као  извршење непосредне  воље богова.  На 
своме натпису он пише о томе како је „срце божје... зажелело да уздигне свога сина на свој 
вечити престо, и зато је бог ликујући отишао у Тебу... са својим сином у наручју... да га 
доведе Амону и постави у царски чин.“ Али је Хоремхеб морао да на овај или онај начин 
узакони своје насилно освајање врховне државне власти. У ту сврху ступио је у брак са 
принцезом Мутноџмет, сестром Ехнатонове жене. У току своје владе Хоремхеб се стално 
старао  да  подвуче  законити  карактер  своје  власти.  Тако  на  једном  натпису  назива  он 
фараона Тутмеса  III  „оцем својих отаца“,  а  у  осмој  години свога царевања,  као  верни 
потомак својих великих претходника, обнавља он гробницу Тутмеса IV. Тиме је тежио да 
такорећи особито нагласи своју непосредну везу са фараонима XVIII династије.

Пошто је узео власт у своје руке, Хоремхеб се отворено прогласио присталицом вишег 
тебанског  свештенства,  успоставивши  у  исто  време  култ  тебанског  бога  Амона. 
Очигледно,  испуњујући  захтеве  Амонових  свештеника,  Хоремхеб  је  отпочео  потпуну 
ликвидацију  амарнске  реформе  и  свих  њених  остатака.  Уништавајући  култ  Атона  и 
прогонећи  његове  приста-лице,  он  је  бацио  проклетство  на  Ехнатонову  успомену.  На 
једном натпису из овога времена стоји: „Тешко ономе ко нападне на тебе, (Амоне)! Твој 
град постоји, а онај ко је тебе напао — срушен је. Проклет био онај ко згреши према теби, 
ма  где  то  било...  Сунце  онога  ко  тебе  није  знао,  зашло је,  а  онога  ко  те  зна  — сија. 
Светилиште онога ко је  на тебе напао,  лежи срушено у мраку,  а  сва је земља озарена 
светлошћу.“

Град  који  је  Ехнатон  био  подигао,  напуштен  је  од  становника  и  срушен,  а  име 
Ехнатона  и  његовог  бога  Атона  уништавани  су  на  свим  споменицима  и  проклињани. 
Ехнатона су почели називати „преступником из Ахетатона“. Године његове владе убрајане 
су у године владе других царева.

ОСВАЈАЧКА ПОЛИТИКА ФАРАОНА XIX ДИНАСТИЈЕ

Враћање  на  верску  политику  фараона  XVIII  династије  стајало  је  у  вези  и  са 
обнављањем  оне  војне  политике  коју  су  спроводили  претходници  Ехнатона,  велики 
освајачи  претходног  периода.  У  ту  сврху  Хоремхеб  је  спровео  низ  административних 
реформи, нарочито реорганизацију пореског система, и предузео мере против мародерства 
војника и подмитљивости чиновника. Велика пажња посвећена је и реорганизацији војске, 
која је била подељена на два велика дела, у складу са два основна правца војне политике 
Египта: „један у јужној области, а други у северној.“

Очигледно, Хоремхебу је било тешко да у пуној мери обнови традиционалну освајачку 
политику египатске државе. Стога је он могао да у том погледу учини само неке скромне 
покушаје.  Тако ми знамо да  је  Хоремхеб предузео један омањи војни поход у Сирију. 
Сачуван  је  натпис  из  времена  његове  владе,  у  коме  се  помињу  победе  над  Хетима. 
Сачувани  су  и  рељефи  који  приказују  азиске  заробљенике.  Знатно  крупније  успехе 
постигао је Хоремхеб на југу,  за  време освајачког похода у Нубију.  Раскошни рељефи, 
сачувани  на  зидовима  храма  у  Силсилу,  сликају  тријумф  који  је  Хоремхеб  свечано 
прославио после велике победе над нубиским племенима.



Јачање  египатске  власти  у  Нубији  омогућило  је  Хоремхебу  да  опреми  једну  нову 
експедицију  у  Пунт.  Један  рељеф,  сачуван  на  зидовима  храма  у  Карнаку,  приказује 
Хоремхеба како за  време аудијенције  прима вође  Пунта,  који му доносе  у виду данка 
џакове  са  златним песком и  друге  предмете.  На  другом  рељефу претстављено  је  како 
Хоремхеб приноси на жртву тебанском богу Амону богате дарове добијене из земље Пунт. 
На натпису подвлачи се да фараон приноси на жртву богу Амону „данак Пунта“, освојен 
захваљујући његовој „победоносној моћи“. „Ти си његовим (Пунта) вођама улио страх и 
трепет... — кличе аутор натписа, очигледно неки дворски песник. — Велика је твоја моћ у 
свакој земљи!“

Ова освајачка политика настављена је и под Хоремхебовим наследницима. Рамзес I 
(1338-1337  г.  пре  н.  е.)  спровео  је  читав  низ  мера,  које  су  имале  за  циљ  даљу 
реорганизацију и јачање египатске војске. Он је војску поделио на три корпуса. који су 
носили имена главних богова Египта. Сваком корпусу додељен је по један одред кола, што 
је  војску учинило покретљивијом и омогућавало јој  да врши стреловите  нападе.  Осим 
тога, организована је специјална гарда, која је имала за задатак да се стално налази крај 
цареве личности. Најзад, почеле су се у ширим размерама него раније примењивати стране 
трупе, углавном најамници, врбовани међу суседним племенима. Те стране трупе нарочито 
су коришћене као  посаде тврђава.  Читав низ мера предузет  је  ради тога да се олакша 
могућност пребацивања великих војних јединица у Азију. У ту сврху обновљен је војни 
друм који је водио из пограничне тврђаве Џару кроз пустињу у Азију. Тај пут снабдевен је 
кладенцима са питком водом и утврђен тврђавицама.

Следећи фараон из те династије, по имену Сети I (1337-1317 г. пре н. е.), предузео је 
прилично значајан војни поход на Сирију. Њему је пошло за руком да продре у равницу 
Мегидо, да у њој освоји низ градова, да потчини својој власти ливанске кнежеве, да заузме 
крупно феничанско пристаниште Тир и низ других важних места. Резултат овог војног 
похода  Сетија  I  било  је  обезбеђење  воденог  пута  за  Сирију,  што  је  египатској  влади 
омогућавало  да  поморским  путем  превози  трупе  и  опрему  у  Сирију.  У  исто  време, 
египатским је трупама пошло за руком да се учврсте на сирској обали, што је без сумње 
ојачало египатски утицај у Азији.

За време ископавања у Палестини откривени су остаци египатског храма и натписа из 
времена Сетија I, који нам дају богат материјал за проучавање војних похода у Сирију под 
овим фараоном.  Особито успешно извео је  Сети I  војну операцију против  уједињених 
трупа устаничких кнежева Палестине. Стреловитим ударцем египатске су трупе потукле 
устанике и у исто време освојиле три важна града: Иеноам, Хамат и Бет-Шан. За време 
ових похода у Сирију египатске су трупе заузеле тврђаве те земље — Канан и Кадеш 
галилејски, ступиле у додир са хетским авангардама и потисле их на север. Према томе, 
Египат  је  осигурао  себи  северну границу Палестине.  Неке  претставе  из  овог  времена 
сјајно  карактеришу  значај  ових  пљачкашких  војних  похода,  који  су  Египћанима 
омогућавали да шире експлоатишу природна богатства Сирије. Тако је на једном рељефу 
претстављен Сети I како посматра рад Азијаца, који секу дрвеће на ливанским планинама 
близу града Гадера. Египћани, који су одавно осећали потребу за дрветом, извозили су 
велику количину шумске грађе из Сирије.

Нови процват Египта, који је почео под Сетијем I, добио је свој спољашњи израз у 
широкој грађевинској делатности овог фараона, који је подигао читав низ храмова — од 
Бубастиса  на  Делти  до  Амаде  у  Нубији.  Величанствене  споменике  тога  времена 
претстављају рушевине раскошних здања — огромна сала са стубовима у Карнаку, зид 
обложен  рељефним  претставама  царских  победа,  анали  своје  врсте  на  камену  и 
заупокојени  храм  код  Тебе.  Сјајне  споменике  грађевинске  делатности  Сетија  I 
претстављају светилиште  у  Абидосу,  подигнуто  у  част  Озириса;  грандиозна  гробница, 
усечена  у  стенама  у  Долини  царских  гробница,  која  се  састоји  из  огромног  броја 
подземних  галерија  и  сала,  чији  су  зидови  скроз  прекривени  религиско-магиским 
претставама и натписима,



РАТОВИ РАМЗЕСА II
(1317-1251 Г. ПРЕ Н. Е.)

Наследник Сетија I — Рамзес II спроводио је своју освајачку политику већ у знатно 
ширим  размерама.  Циљ ове  војне  политике  био  је  повратак  Египту  ранијих  поседа  у 
Сирији и успостављање египатског утицаја у Азији у пређашњем обиму. Рамзес II ставио 
је себи у циљ да сломије главне снаге Хета, главних непријатеља Египћана у Сирији. Пре 
свега, Рамзес II је настојао да освоји сирску обалу. О томе сведочи спомен-натпис Рамзеса 
II, нађен близу Бејрута. Отпочевши поход против Хета, Рамзен II је сакупио за оно време 
прилично знатне снаге, готово 30.000 војника. Поред египатске војске, подељене на четири 
корпуса,  у  састав  његових  трупа  улазили  су и  одреди  иноземних  најамника  (Нубијци, 
Сардана и други).  Са севера се у сусрет египатској војсци кретала једна крупна хетска 
војска, коју је скупио хетски цар Муватал (Муваталиш). У њен састав улазили су, поред 
хетских  трупа,  и  одреди  савезника,  сирских  кнежева,  и  најамни  одреди  разних 
малоазиских племена.

Први поход Рамзеса II у Сирију прилично је подробно описан у читавом низу натписа 
аналистичког и поетског карактера, који су сачувани углавном на зидовима храмова тога 
времена.  Међу њима  особит  интерес  претставља знаменити  спев  Пентауре,  у  коме  се 
описују кадешка битка и цареви подвизи. Судећи по натписима, Рамзес II је брзим маршем 
кренуо преко Палестине у правцу Кадеша,  јаке тврђаве на реци Оронту,  оставивши на 
феничанској  обали,  ради  заштите,  један  одред  који  се  састојао  од  младих  регрута. 
Дознавши успут од пребеглица да се хетски цар,  преплашен приближавањем египатске 
војске, тобоже не одлучује да изађе из рејона Алепа и да код Кадеша нема крупних хетских 
снага, а да, шта више, сирске трупе желе да пређу на страну Египћана, Рамзес II на челу 
авангарде крене ка Кадешу форсираним маршем, одвојивши се од главнине своје војске. 
Брзо  се  приближивши  Кадешу,  Рамзес  се  улогори  северозападно  од  града.  Али  је 
египатски  фараон  ту,  изненада  се  сукобивши са  крупним  хетским снагама,  које  су  се 
налазиле у пуној  борбеној  готовости, пао у клопку,  коју му је непријатељ унапред био 
припремио. Хетска кола упала су у египатски логор и потукла га. Египатске трупе и сам 
фараон  били  су  опкољени  надмоћним  непријатељским  снагама.  У  песничком  опису 
Кадешке  битке  прича  се  како  се  Рамзес  у  томе  за  њега  тешком  тренутку  обратио  с 
молитвом богу Амону, како му је Амон, услишивши га,  послао чудесно спасење и дао 
могућност  да  се  пробије  кроз  непријатељски  обруч.  Тако  је  ласкави  дворски  песник 
настојао да донекле ослаби утисак од срамног пораза Египћана под зидовима Кадеша, 
приказавши  чудесно  фараоново  спасење  као  резултат  његове  херојске  храбрости  и 
побожности, истовремено спроводећи мисао да се фараон, као син божји на земљи, увек 
налази под заштитом богова. Али се ствар објашњава много простије. Једино захваљујући 
приспелој  помоћи осталих египатских одреда пошло је Рамзесу II  за руком да избегне 
потпуни пораз. Па ипак је ударац који су Хети задали египатским трупама био прилично 
осетан. После Кадешке битке Рамзес II је морао да отступи и да се врати у Египат. Тешко 
да се може сматрати да су египатске трупе однеле победу над Хетима у битки код Кадеша 
(1312 г. пре н. е.), како то приказује египатски натпис. Египћани нису могли да у Сирији 
постигну  никакве  пресудне  успехе.  Њима  није  пошло  за  руком  да  овладају  важном 
стратешком тачком, какав је Кадеш. Напротив, чињеница да су Египћани били приморани 
да се повуку,  указује на то да су код Кадеша претрпели велике губитке.  У прилог тога 
говори и та  околност што Египеани после  ове прве ратне кампање нису успели да се 
учврсте ни у Сирији, ни у Палестини.

Други свој поход у Сирију извршио је Рамзес II знатно опрезније. Читаве три године 
водио је он спору и упорну борбу за овлађивање Палестином. Заузевши Аскалон и Дапур, 
освојивши  Галилеју,  споро  продирући  напред  и  брижљиво  учвршћујући  све  освојене 
области и градове, Рамзес II је стигао до Оронта. Египатским трупама које су се кретале на 



север пошло је за руком да продру у северну Сирију и освоје низ градова у долини Оронта. 
Успеси египатских трупа за време друге сирске ратне кампање објашњавају се у извесној 
мери крупним немирима који су у то време владали у хетској држави. Као што је познато, 
у то је време снага Хетске државе била уздрмана најездом северног племена Газгејаца, као 
и крупним грађанским ратом који је беснео између двају претендената на хетски престо, 
између Урхитешуба и Хатушилиша.

1296 г. хетски цар Хатушилиш закључио је са Рамзесом II мир. По мировном уговору, 
чији нам је текст у потпуности сачуван, обе се стране убудуће одричу сваке врсте освајања 
на рачун друге стране и чак склапају између себе војни одбранбени савез против сваког 
могућег  непријатеља  који  нападне  на  једну  од  уговорних  страна.  Даље  се  обе  стране 
обавезују  да  ће  помогати  једна  другу  код  кажњавања  преступника  и  прогонити  са 
територије своје земље политичке бегунце и емигранте. У исто време, успостављена је 
ранија граница, утврђена у ранијим уговорима. Очигледно, граница између обеју држава 
ишла  је  подручјем  горњег  тока  реке  Оронта.  Према  томе,  северна  Сирија  остала  је  у 
рукама Хета,  а  јужна Сирија и Палестина припале су Египту.  Мировни уговор између 
двеју најкрупнијих држава староисточног света учвршћен је династичким браком Рамзеса 
II са хетском принцезам. Резултат рата и овог мировног уговора било је успостављање 
нормалних трговачких веза између Египта и азиских земаља.

МИРНОДОПСКА ДЕЛАТНОСТ РАМЗЕСА II

Дугогодишња  влада  Рамзеса  II  обележена  је  не  само  војним  успесима  него  и 
замашном  грађевинском  делатношћу  у  самој  земљи.  Особита  пажња  посвећена  је 
организацији источног дела Делте. По свој прилици, у ово је време овде побољшан систем 
наводњавања, и једна прилично велика територија освојена је у привредном погледу. Ту су 
подигнути значајни градови, међу њима и нова престоница, коју је Рамзес II основао под 
именом Пер-Рамзес (Дом Рамзесов). На једном папирусу описује се тај  нови раскошни 
град основан на Делти:

„Цар  је  подигао  себи  град,  који  се  назива  „Победоносни“.  Он  се  налази  између 
Палестине и Египта и пун је  хране...  Цео свет напушта своје  градове и насељује се у 
његовој околини. У западном делу града налази се храм Амонов, а у јужном делу — храм 
бога Сета. Астарта живи на јужној страни, а Буто — на северној. Тврђава што се налази у 
граду, налик је на небески хоризонт. Рамзес, Амонов љубимац, живи у њему као бог.“

У новој царевој резиденцији сконцентрисало се прилично знатно становништво. Ту су 
саграђене велике зграде и храмови — не само египатским него и азиским боговима, што 
указује на продирање азиских трговаца и колониста у источни део Делте. Оснивање нове 
престонице Египта у источном делу Делте сведочи о оном огромном значају који су у то 
време стекли за Египат његови сирски поседи.

Дуготрајни  ратови  у  Сирији  захтевали  су  концентрацију  великих  војних  снага  у 
источном делу Делте, ради њиховог брзог пребацивања на поприште ратних операција. 
Осим тога, учвршћење трговачких веза са Азијом захтевало је оснивање нових трговачких 
центара  у  источном делу Делте.  Ту се  знатно  развио град  Танис,  украшен раскошним 
храмом и колосалном статуом Рамзеса II. Ту је основан град Питом, један од најважнијих 
трговачких складишних центара.  Читав источни део Делте добио је  у  ово време назив 
„Рамзесова  земља“.  Ту,  близу  местанцета  Хорбет,  нађено  је  мноштво  споменика,  који 
сведоче о великој распрострањености култа деификованог цара међу најширим слојевима 
становништва.  Очигледно,  египатска  је  влада  предузимала  низ  мера  не  само  у  циљу 
привредног освојења источног дела Делте, него и ради учвршћења државне власти у њој 
помоћу религије.

Војни походи Рамзеса II у Сирију и јачање трговачких веза између Египта и Сирије 
имали су за последицу јачање културних веза између тих двеју земаља. ИЈ Египат продире 
мноштво Азијаца, нарочито феничанских трговаца. У Мемфису израста специјалан кварт 



странаца, са храмовима иностраним боговима Белу и Астарти. У египатски језик продиру 
многобројне  речи позајмљене из  семитских језика  Предње Азије.  На двору египатског 
фараона важно место заузимају угледни Сирци. Египатска религија подвргнута је азиским 
утицајима. На многим споменицима из овог времена претстављени су поред египатских 
богова и азиски богови — Бел, Решеф, и азиске богиње — Астарта, Анат и Кадеш. Поред 
тога,  египатски  културни утицај  дубоко продире  у  Сирију.  У рушевинама  Бет-Шана  и 
Библоса нађени су остаци египатских храмова, који су били центри египатског културног 
утицаја  у  Сирији.  Особит  интерес  претстављају  развалине  египатских  храмова  у  Бет-
Шану;  они  су  подигнути  под  Рамзесом  II  и  посвећени  сирским  божанствима  Дагону, 
Решефу и Ашторет. У истом слоју нађени су и остаци египатске тврђаве, чији су зидови 
били заштићени кулама.  Од египатских предмета који су ту нађени, највећу историску 
вредност претставља један велики египатски натпис у  коме се  величају војни подвизи 
Рамзеса  II.  Тако  су  Египћани,  пошто  су  Сирију  покорили  снагом  оружја,  постепено 
потчињавали ту земљу свом културном утицају.

У једном интересантном путопису Египћанина Уну-Амона у Сирију (текст папируса 
Државног музеја ликовних уметности у Москви) следеће рељефне речи сведоче о томе да 
су  Сирци  били  сасвим  свесни  крупног  културног  утицаја  Египта.  Сирски  кнез  вели 
египатском посланику: „Ти си у праву: Амон је створио све земље и снабдео их. Он је 
најпре  обдарио  Египат,  одакле  си  ти  дошао.  Савршенство  је  потекло  из  њега,  да  се 
приближи месту на коме се ја налазим, и знање је потекло из њега, да стигне до земље у 
којој ја живим.“

Подједнако  снажно  манифестовао  се  египатски  утицај  и  у  Нубији,  која  је, 
дефинитивно умирена, трајно ушла у састав египатске државе. У њој је заведена египатска 
управа.  Читава Нубија подређена је посебном намеснику,  који је носио свечану титулу 
„царски  син  Куша“  (Нубије).  Ради  што  лакше  експлоатације  природних  богатстава  и 
углавном њених рудника злата, прокрчени су каравански путеви, местимично снабдевени 
бунарима.

Рамзес II, владао је Египтом 66 година. Његова дугогодишња влада и његов лик, лик 
једног од последњих великих фараона Египта,  дуго су се сачували у историји.  Далека 
успомена на Рамзеса II јесте легенда о Рампсиниту, сачувана код Херодота. Херодот прича 
како је египатски цар Рампсинит сишао још за живота у доњи свет и тамо играо „шаха“ са 
богињом  Деметром.  Добивши  од  Деметре  као  награду  златни  убрус,  он  се  вратио  на 
земљу. Очигледно, тај златни убрус није ништа друго до символ живота, који је обично 
претстављан у рукама египатских богова. Сасвим је могуће да се у овој легенди сачувала 
далека успомена на дугогодишње царевање Рамзеса II.

Спољашњи знак процвата Египта у ово време јесу огромне грађевине које је Рамзес II 
подигао. Тако је Рамзес завршио изградњу џиновске сале са стубовима у тебанском храму, 
и подигао у Теби један раскошан храм, који је добио име Рамесеј; у Абидосу за његове 
владе подигнут је посебан храм заупокојеног култа; најзад, у Нубији је саградио он читав 
низ храмова, међу којима се особито истиче величанствени храм у пећини у Абу-Симбелу, 
са фасадом украшеном колосалним статуама фараоновим. Гоњен таштином, Рамзес II се 
није  ограничио  на  градњу  нових  храмова.  Он  је  тежио  да  себи  присвоји  подизање 
архитектонских конструкција својих претходника, и у ту сврху наређивао да се на њима 
урезује његово име. Једним делом и отуда се име Рамзеса II, на које се често наилази на 
споменицима старог Египта, урезало тако чврсто у сећање потоњих поколења.

НАСЛЕДНИЦИ РАМЗЕСА II

Наследници Рамзеса II морали су да воде дуге и упорне ратове за одржање египатског 
утицаја у Азији. Ста више, они су морали да бране границе Египта од нападâ либиских 
племена,  којима  су  се  убрзо  придружили  такозвани  „поморски  народи“,  очигледно, 
племена која су настањивала острва Егејског Мора и која су у широком таласу покуљала у 



Предњу  Азију  и  Североисточну  Африку.  Фараон  Мернептах  (1251-1231  г.  пре  н.  е.) 
саопштава у својим натписима о победама над Либијцима, који у савезу са „поморским 
народима“ нападају на Египат. У исто време, фараон Мернептах је угушио крупне устанке 
који су избили у више сирских градова. При крају XIX династије у Египту се дешавају 
крупни немири.

Непрекидни упади иностраних племена и слабљење централне власти довели су до 
распадања некада моћне египатске државе. Читава се земља распала на више независних и 
самосталних области. На једном натпису, који спада у нешто доцније време, вели се да је 
„египатска земља била опустошена. Сваки човек био је лишен својих права. Људи су били 
без владара током многих година, све до других времена. Египатска се земља налазила у 
рукама велможа и управника градова: свако је убијао свога суседа, великог и малог.“ У 
атмосфери крупних унутрашњих нереда државну власт је освојио један узурпатор сирског 
порекла, о коме овако говори текст великог папируса Харис: „Настала су друга времена. 
Ирсур неки Сирац, освојио је власт. Натерао је сву земљу да му плаћа данак. Окупио је око 
себе своје људе и опљачкао поседе Египћана. Претворио је богове у људе и није приносио 
жртве храмовима.“

Слабљењем  египатске  државе  користила  су  се  либиска  племена,  која  су  стално 
упадала у Делту и у исто време преплавила својим војним одредима богате области Доњег 
Египта. Унутрашње трзавице престале су тек онда када је државну власт узео у своје руке 
енергични управљач  Сетнахт,  који  је  основао  нову,  XX династију фараона.  Сетнахт  је 
поново учврстио централну државну власт и повратио поколебани поредак у Египту. Да би 
учврстио  робовласнички  поредак  и  деспотску државу,  он  предузима  низ  мера,  које  су 
осигурале јачање свештенства, повративши му његов ранији ауторитет и раније огромне 
поседе и имања. У тексту великог папируса Харис стоји да је Сетнахт „довео у ред читаву 
земљу, која је пре тога била сва у устанцима. Потукао је бунтовнике који су се налазили у 
египатској  земљи.  Очистио  је  велики  престо  Египта...  Био  је  владар  двеју  земаља  на 
престолу Атумовом... Сваки човек посећивао је свога брата окруженог зидовима. Дао је 
храмовима да поседују божанске жртве, да би их жртвовали боговима, сходно уобичајеним 
уговорима са њима.“

РАМЗЕС III (1204-1173 Г. ПРЕ Н. Е.)

Рад Сетнахта  на  учвршћењу египатске  државе наставио  је  његов  син и  наследник 
Рамзес III.  Да би могао да пружа отпор иностраним инвазијама, Рамзес III је посветио 
особиту пажњу реорганизацији војске. У својим натписима он саопштава да је поделио 
читаво  становништво  земље  на  групе,  у  циљу  „сношења  војне  обавезе  у  пешадији  и 
одредима кола.“ Настављајући делатност фараона XIX династије, Рамзес III је организовао 
одреде  састављене  од  иностраних  најамника,  врбованих  углавном  међу  Либијцима  и 
медитеранским племенима Шардана. Ослањајући се на ту војску, Рамзес III је повео ратове 
са либиским и „поморским“ народима. Фараон овако описује своје победе, које су довеле 
до повећања броја робова у земљи: „Проширио сам све границе Египта. Скршио сам оне 
који су упали преко њих из својих земаља. Потукао сам Даниуна (поморски народ. — В. 
А.) на њиховим острвима, Такаре и Пуресате (поморски народи. — В. А.) претворио сам у 
пепео. Шардана и Уашаши с мора (поморски народи. — В. А.) престали су да постоје. Они 
су  заробљени  и  као  заробљеници  довучени  су  у  Египат,  као  песак  са  морске  обале. 
Настанио сам их у тврђаве везане за моје име. Подељени су на многобројне групе,  по 
стотинама хиљада“. Опис ових ратова и приказ читавог низа ратних сцена, нарочито битке 
на лађама са поморским народима, сачували су се на зидовима једног великог храма чије 
се рушевине налазе у Мединет-Хабу, близу Тебе, престонице египатске државе.

Приликом ископавања, рушевине овог храма подвргнуте су детаљном археолошком 
испитивању. Ископавања су открила да се близу великог храма који је Рамзес III подигао у 
Мединет-Хабу налазио раскошан дворац, који је двапут презиђиван за време његове владе. 



Дворац,  који  се  тесно  надовезивао  на  храм,  чинио  је  са  овим  један  архитектонски 
комплекс,  окружен  двама  високим  зидовима,  Према  томе,  читава  ова  грандиозна 
конструкција претстављала је једну моћну тврђаву. Очигледно, египатски се фараон у доба 
почетка  опадања египатске државе није више осећао сасвим сигурним чак ни у своме 
двору. Зато је био принуђен да свој раскошни дворац претвори у неприступачну тврђаву.

Влада Рамзеса III била је последњи период војне моћи египатске државе. Победе које 
су египатске трупе однеле над Либијцима и „поморским народима“ донекле су учврстиле 
поколебани  ауторитет  Египта  и  обезбедиле  земљи,  макар  за  кратко  време,  мир  и 
спокојство.  На једном натпису Рамзес III  с гордошћу саопштава да су за  његове владе 
војници „могли да се безбрижно опруже на леђа. Није било непријатеља ни у Нубији ни у 
Сирији. Лук и оружје мирно су лежали у арсеналима. војници су могли да једу и пију до 
миле воље; њихове жене и деца били су крај њих.“

Али  победни  натписи  Рамзеса  III  јако  преувеличавају  успехе  египатских  трупа  за 
владе  овог  фараона.  Очигледно,  египатске  трупе  успеле  су  да  само  донекле  задрже 
надирање „поморских народа“, који су потисли Египћане из знатног дела њихових ранијих 
поседа у Сирији и Феникији. Пружајући упоран отпор „поморским народима“, Египат је 
успео да задржи само јужни део Палестине.

ЈАЧАЊЕ СВЕШТЕНСТВА

Широка војна политика коју су водили египатски фараони XVIII и XIX династије, и 
стицање богатог  ратног  плена довели су до  акумулације крупних богатстава  у Египту. 
Освајање  суседних  земаља  пружало  је  могућност  за  широку  експлоатацију  њихових 
природних  богатстава  и  становништва,  као  и  за  вођење  спољне  трговине  у  великим 
размерама. Лавовски део свих тих богатстава што су се стицала у Египат концентрисан је 
у  рукама владајуће  класе  робовласника,  у  чији је  састав  улазило и  више свештенство. 
Натписи сведоче да су цареви после крупних похода и великих трговачких експедиција 
даровали  храмовима  огромна  богатства.  Тако  је  Тутмес  III  даровао  храму бога  Амона 
„њиве и вртове, најлепше од свих у Горњем и Доњем Египту, имања што леже на висини, 
засађена  воћкама,  краве-музаре,  бикове,  злато,  сребро,  лазурит  у  великим количинама, 
заробљене Азијце и Црнце, око 878 глава мушкараца и жена,  који ће напунити амбаре 
бога, прести, ткати и обделавати земљу, три покорена града... који ће плаћати годишњи 
данак  Амону.“  Исте  такве  крупне  дарове  приносили  су  храмовима  и  фараони  XIX 
династије,  који  су  особито  ревносно  учвршћивали  ауторитет  вишег  тебанског 
свештенства.  Сети  I  саопштава  на  свом натпису да  је  поклонио  Амону-Ра оно што  је 
„освојио као плен у јадној земљи Сирији: сребро, злато, лазурит, малахит и све друго драго 
камење“, посуђе од племенитих метала, творевине сирских златарâ, „велможе покорених 
земаља, који ће радити као робови у амбарима што припадају храму Амоновом.“ Исто тако 
крупне дарове храмовима приноси и Рамзес II, који је на једном натпису детаљно описао 
богатства која је поклонио храму у Абидосу. „Он га је напунио свим, преплавио храном и 
залихама,  биковима,  телади,  воловима,  гускама,  житом,  вином,  плодовима.  Храм  је 
снабдевен робовима... број њива је удвостручен. Његова стада су увећана. Амбари су били 
тако набијени да су се ломили. Гомила жита дизала се до неба... Његова ризница напуњена 
је свим драгим камењем, сребром и златом у полугама. Магацин је напуњен свим могућим 
стварима из плена (добијеног) из свих земаља.“

Последица  крупних  царских  даровања  била  је  та  да  се  свештенство  ванредно 
обогатило. Особито знатна богатства нагомилала су се у трима великим храмовима који су 
се налазили у верским центрима земље: у Теби, Хелиопољу и Мемфису. „Велики папирус 
Харис“  садржи  попис  имовине  која  је  припадала  овим трима  најбогатијим храмовима 
Египта. Количина људи, стоке, вртова, пашњака, лађа, бродоградилишта и насеља сведочи 
о  порасту  економског  значаја  свештенства  у  овом  периоду.  Храмови  су  водили  живу 
трговину не само унутар земље него и са суседним земљама. Храмови Амона-Ра и Пта 



имали су сваки своју флоту на Средоземном и Црвеном Мору, која је њиховим ризницама 
добављала продукте Феникије, Сирије и земље Пунт. Храмовне лађе биле су ослобођене 
царина, што је ванредно допринело развитку храмовне трговине.

Пораст економског значаја вишег свештенства допринео је процесу претварања тог 
свештенства у затворену наследну касту. Натписи из времена XIX и XX династије сведоче 
о  преношењу  свештеничких  дужности  и  звања  у  наслеђе  са  оца  на  сина.  Особито 
приметним постаје то преношење дужности у наслеђе код породица виших свештеника-
првосвештеника. Тако на натпису Рама-Раи, тебанског Амоновог првосвештеника, читамо: 
„Нека мој син заузме моје место. И моја ће се дужност налазити у његовим рукама. И нека 
она, стално прелази са оца на сина, како се то чини код човека праведног и корисног у 
кући његовог господара.“ Обраћајући се даље својим синовима, врховни свештеник Рама-
Раи вели: „Предајте своје дужности вашој деци, са оца на сина, и тако вечито.“

Тебански првосвештеници бога Амона ослобађају се зависности од централне власти. 
На  својим  натписима  они  подвлаче  да  своје  првосвештеничко  звање  нису  добили  од 
фараона  већ  непосредно  од  бога.  Тако  првосвештеник  Рама-Раи  пише:  „Ја  сам 
првосвештеник по милости Амоновој, јер ме је сам он изабрао за поглавара своје куће, и 
даровао ми завидну часну старост, да бих могао да носим његову статуу.“

Економско  јачање  вишег  свештенства  налази  свог  израза  и  у  тој  чињеници  што 
рудници  злата  у  Нубији  прелазе  у  руке  врховних  Амонових  свештеника.  У  доба  XIX 
династије свима областима златоносних рудника Нубије управљао је специјалан намесник, 
који носи титулу „управник златоносне области Амона.“

За владе слабих наследника Рамзеса III, такозваних Рамесида, значај свештенства још 
више расте. Тај процес јачања свештенства довео је на крају крајева до освајања државне 
власти од стране Амоновог првосвештеника. Преврат је извршио тебански првосвештеник 
Херихор,  који  је  уклонио последњег  Рамесида,  Рамзеса  XII,  с  власти и  сео  на  престо 
египатских фараона. Претставе и натписи Херихора веома су типични у том погледу. Чак и 
у оно време док је још био првосвештеник, под Рамзесом XII, Херихор је себе сматрао 
равним  цару.  На  своме  натпису,  сачуваном  на  зидовима  тебанског  храма,  он  описује 
освајање царске власти, истичући да су га богови, нарочито Амон-Ра, признали за цара.

Владавина  фараонâ XX династије  (XII  век)  обележена је  читавим низом народних 
устанака. Дуготрајни ратови падали су као тешко бреме на плећа радног народа, а свирепе 
форме  експлоатације  морале  су  изазвати  народни  протест,  који  је  често  доводио  до 
устанака. Интересантне чињенице, које карактеришу те социјалне покрете, .сачуване су у 
иследним актима, састављеним по наређењу владе у циљу утврђивања узрокâ народних 
устанака  у  доба  владе  Рамесида.  У  тим  званичним  документима  описују  се  реалне 
историске чињенице, којима се може потпуно веровати. У 29 години владе Рамзеса III 
избио је устанак, у коме су узели учешћа људи запослени у тебанској некрополи. То су 
били доњи слојеви радног становништва — каменоресци,  који су градили гробнице,  и 
занатлије које су израђивале предмете за заупокојени култ. Ти људи, које је беда довела до 
крајности, одлазили су чиновницима и свештеницима захтевајући да им се изда следовање 
у натури. Позивајући се на свој тешки материјални положај, они су говорили да већ пола 
године трпе беду и немаштину. Изашавши изван граница „града мртвих“, они су дошли 
чиновницима и рекли: „Гладујемо већ осамнаест дана.“ Устаници су се распоредили крај 
задњег зида храма Тутмеса III, очигледно, опсевши чиновнике и свештенике, који су се 
сакрили у храм. Следећих дана устаници су продрли у храм Рамзеса II и у одговор на 
савете свештеника и чиновника рекли: „Дошли смо овде гоњени глађу и жеђу. Немамо 
одела,  немамо  помасти,  немамо  рибе  ни  зелениша,  Известите  фараона,  нашег  доброг 
господара,  и  напишите  везиру,  нашем  начелнику,  да  нам  пошаљу хране“.  Понекад  су 
народни устанци узимали прилично претећи карактер. Не пристајући на уступке, устаници 
су говорили: „Нећемо се вратити. Реци начелницима: „Уистину смо дошли зидовима не 
само због глади.“ Ми морамо рећи крупну реч: уистину у овим фараоновим местима чини 
се зло.“



Указујући на  дубоку социјалну неправду,  устаници су одбијали да  се  без  роптања 
покоравају самовољи египатских робовласника. Робовласници, ослањајући се на државни 
апарат,  терором су угушивали народне устанке,  очигледно,  следујући методима који се 
живо  описују  у  једном  аутобиографском  натпису  крупног  чиновника  из  претходног 
периода: „Уливао сам страх и трепет гомили. Учио сам иноземца како треба вршити своје 
дужности. Савијао сам сужња; натеривао бунтовника да призна своје сопствене грешке.“

ОРГАНИЗАЦИЈА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

У периоду Новог  царства  ствара  се  сложени апарат  државне управе.  Многобројни 
документи  из  овог  времена  омогућују  нам  да  се  упознамо  са  системом  централне  и 
локалне управе. Све више и више јача систем централизоване бирократске управе. Ранији 
самостални  управници  области,  са  изузетком  номархâ  Ел-Каба,  чији  је  предак  био 
савезник фараона Ахмозеа,  губе своју независност и приморани су да се у потпуности 
покоравају  фараону.  Земља  је  подељена  на  два  велика  административна  округа,  који 
обухватају северни и јужни Египат; притом на челу сваког округа стоји засебан фараонов 
намесник,  што  је  ишло  на  руку  већој  централизацији  управе.  Читава  управа  номама 
концентрисана  је  у  рукама  царских  чиновника.  На  челу  сваке  области  стоји  посебан 
чиновник, крај којег се налази његов секретар (писар) и засебан дом; на челу градова и 
тврђава стоје посебни начелници, које поставља цар.

У гробници једног чиновника сачуван је текст инструкције коју је цар дао везиру, 
првом и највишем чиновнику државе.  Судећи по тој  инструкцији,  овај  виши чиновник 
држао је у својим рукама нити управе читавом земљом. Он је водио надзор над дворским 
церемонијалом на двору. У његовој надлежности налазиле су се све канцеларије и управе 
престонице.  Он  је  располагао  свим  земљишним  фондом  земље  и  читавим  системом 
снабдевања водом. У његовим рукама налазила се највиша војна власт. Он је управљао 
свим тврђавама, купио војску и управљао флотом. Најзад, вршио је врховни судски надзор 
и  контролисао  читаву  пореску  и  локалну  управу.  Према  томе,  та  инструкција  везиру 
претставља жив доказ централизације бирократске управе читавом земљом.

У документима  сачувани  су  неки  подаци  о  организацији  судства.  Нажалост,  текст 
зборника закона није нам се сачувао. Али се може претпостављати да је у то доба већ 
постојало кодифицирано право:  бар су сачуване претставе,  на којима видимо врховног 
судију како седи у судници пред сандуком на коме лежи 40 свитака са текстом кодекса 
закона. Аменхотеп III називао је себе завођачем закона. На својим натписима он је истицао 
да  се  увек  држао  закона:  „Закон  је  стајао  чврсто,  нисам кршио  одлуке,  већ  сам  пред 
чињеницама ћутао, да бих изазвао ликовање и радост.“ У поукама из овог времена предаје 
се  идеја  праведности,  која  се  брижљиво сугерише судијама.  Идеални судија  јесте  онај 
„који (ствар) разматра праведно, који не показује пристрасност, који пушта двојицу људи 
(парничаре)  да од њега оду задовољни,  који суди и слабоме,  и моћноме...  који не даје 
предност угледном пред неугледним и који награђује угњетенога, налажући одмазду ономе 
ко  је  зло  починио.“  Али  је  та  морална  поука  лицемерно  прикривала  оштро  изражени 
класни  карактер  суда.  Државни  апарат  налазио  се  у  рукама  богаташа,  и  тешко  да  се 
сиромах могао надати да ће класни суд ставити његове интересе под своју заштиту. Не 
истиче  се  узалуд  у  текстовима  из  овог  времена  тако  јасно  да  је  на  суду  апсолутно 
безнадежан  положај  онога  „ко  пред  судом  стоји  сам,  ко  је  сиромах  човек,  а  његов 
противник богат; притом га судија кињи говорећи: „сребра и злата за писаре, одежде за 
слуге.“

Карактеристичну црту египатске државе у доба Новог царства претставља њен оштро 
изражени војни карактер.  Освајачка  политика коју су египатски фараони водили током 
неколико  столећа,  ставила  је  особит  печат  на  читав  систем  државне  управе.  Државни 
апарат подвргнут је јакој милитаризацији. Војни команданти добијају функције цивилних 
чиновника.  Тако један „начелник војске  руководи грађењем канала“,  а  његов „заменик 



добавља камење за градњу и превози статуе“. Египатска војска јако се мења, добијајући 
знатно  организованији  карактер.  Као  и  раније,  њену  главнину  чинили  су  контигенти 
регрута из редова слободних општинара. Али у овом периоду све већи значај стичу одреди 
најамника, врбованих међу освојеним племенима Нубије, Либије, као и међу „поморским 
народима“, који у то време нападају на Египат. У војсци Рамзеса II ти најамници играју 
већ  сасвим значајну улогу.  Њихов број  стално расте  и постепено доводи до слабљења 
праве  египатске  војске.  То  је  један  од  узрока  рушења  војне  моћи  Египта.  Либиски 
најамници, који су чинили знатан део египатске војске, постају чврст ослонац либиским 
вођама и дају им доцније могућност да освоје врховну државну власт. У циљу јачања војне 
дисциплине  у  тој  разнобојној  и  многобројној  војсци,  египатски  су фараони у  периоду 
Новог  царства  били  принуђени  да  се  углавном  ослањају  на  специфични  кадровски 
официрски кор — на „владареве пратиоце“, који се први пут појављују још у претходном 
периоду,  у  доба  Средњег царства.  Овим војним командантима  дају египатски фараони 
особито важне налоге, постављајући их за начелнике разних војних јединица. За време 
мира египатска се војска дели на два крупна дела, која су смештена у Делти и у Горњем 
Египту. За време походâ војска се дели на неколико корпуса, као што нам је то познато из 
описа сирског похода Рамзеса II.  Натписи сачувани из овог времена, преставе бојева и 
опсада тврђава, омогућују нам да се упознамо са техником и организацијом војне вештине 
у периоду последњег процвата војне моћи старог Египта.

Проучавање  војне  историје  старог  Египта,  нарочито  у  доба  великих  освајања  из 
времена XVIII и XIX династије, претставља велики интерес не само у погледу проучавања 
проблема економских и политичких веза Египта са Предњом Азијом, него и са гледишта 
војне историје старог века. На египатским натписима, напосе у аналима Тутмеса III, наћи 
ћемо не само описе најстаријих нама познатих крупних битака, него и низ обавештења 
која  карактеришу  ниво  развитка  технике,  стратегије  и  уопште  војне  вештине  старог 
Египта. Брижљиво проучавање тих старих докумената може понекад бити од практичне 
користи и модерним војсковођама. Тако су 1918 г. енглески генерал Аленби и пуковник 
Лоуренс, добро обавештени у питањима историје војске, поновили чувени марш Тутмеса 
III кроз планински кланац Аруна, што им је омогућило да коначно потуку турске трупе.

Дуготрајни ратови и крупни устанци дефинитивно су исцрпли Египат, Особито живо 
слика опадање Египта један књижевни текст, који садржи опис пута Уну-Амона у Сирију 
(папирус  Државног  музеја  ликовних  уметности  у  Москви).  У  томе  књижевном  делу 
описује се како је египатски посланик Уну-Амон послат у Сирију да купује дрво, потребно 
за изградњу лађе за превоз статуе божанства. Уну-Амон, послат у ту сврху у Сирију, трпи 
тамо низ невоља и немаштину.  Египатски утицај  у Сирији толико је ослабио, опадање 
војне и економске моћи Египта постало је у Предњој Азији толико очевидно, да се кнез 
Библоса са пренебрегавањем и презиром опходи са египатским послаником. То време већ 
је време потпуног слабљења Египта, који ће ускоро постати плен туђинских завојевача.



X. КУЛТУРА СТАРОГ ЕГИПТА

Египатска култура поникла је  на 4000 година пре н.  е.  Зато се она може сматрати 
једном од најстаријих култура на свету.  Повољни природни услови допринели су врло 
раном развитку материјалне културе и технике. Прека потреба за наводњавањем довела је 
још у дубокој старини до стварања сложеног система канала, брана, насипа и дизалица 
воде, које су стављане у покрет обичном полугом, а доцније точковима на водени погон. 
Знатан процват достигла је у архајско доба техника обраде камена. У то најстарије доба 
Египћани  су  умели  да  од  племенитих  метала  праве  раскошне  украсе.  Појавила  се 
писменост,  постепено  су  се  почели  скупљати  први  замеци  научних  знања.  Али  се 
египатска  култура  развијала  крајње  споро,  претстављајући  типичан  пример  стагнантне 
староисточне културе.

Главни  узроци стагнантности,  тачније  речено,  крајње  спорости  развитка  египатске 
културе  — леже  у  географској  одвојености  Нилске  долине  од  осталог  света  и,  што  је 
нарочито важно, у јаким реликтима поретка првобитне заједнице. Захваљујући очувању 
сеоске  општине,  сачували  су  се  неизмењеним  стереотипни  облици  архаичног  живота, 
древне културе и религије, која је неограничено владала свешћу примитивног човека.

Али су развитак трговине, ратови, имовинска неједнакост рушили старински родовски 
поредак и довели до постанка класног робовласничког друштва и најстарије деспотске 
државе. Египат излази ван оквира свога примитивног изолованог битисања. Постепено се 
шири географски видик.  Египћани су све више и више долазили у додир са суседним 
народима, предајући им своје културне тековине и зајмећи од њих многе елементе њихове 
културе. Тако су Египћани у доба Новог царства преузели од азиских племена коња, точак, 
кола, српасти мач, елементе војне технике и чак један нов музички инструмент — лиру. Тој 
културној размени, поред развитка спољне трговине и војне политике, ишао је донекле на 
руку и  географски  положај  Египта,  који  лежи на  тромеђи  трију континената:  Африке, 
Азије и Европе. Са обала Делте полазили су важни трговачки путеви, који су водили у 
Сирију,  Малу  Азију,  подручје  Егејских  острва;  са  обала  Црвеног  Мора  полазили  су 
поморски путеви у Арабију и источне области Африке (Сомалија — стари Пунт).

ПИСМЕНОСТ

Најстарије хијероглифско писмо Египта,  исто  онако као и сумерско,  староиндиско, 
старокинеско и други најстарији системи писма, поникло је самостално, из најпростијих 
цртежа  и  шара  првобитног  доба.  У  архајско  доба  писар  је,  да  би  написао  неку  реч, 
очигледно претстављао цртежом одговарајућу реч, сликајући „воду“ у виду трију цик-цак 
или готово таласастих линија:  , претстављајући „планину“ у виду двају брда између 
којих  леже  долина  или  кланац:  ,  претстављајући  „округ,  област“  у  облику 
правоугаоника оранице, подељење каналима за наводњавање на равне парцеле:  . На 
земљаном посуђу архајског доба ти се примитивни семантички цртежи већ приближују 
значењу знакова  и добијају упрошћенији шематичан облик линеарног  орнамента.  Ради 
цртања читавих реченица, ти су поједини сликовни знаци спајани у сложен семантички 
цртеж. На победној таблици од шкриљца фараона Нармера приказан је цар, који својим 
жезлом  удара  на  колена  баченог  непријатеља.  Помоћу  једне  групе  међусобна  тесно 
повезаних знакова претстављен је соко, који једном канџом држи врпцу, провучену кроз 
нос људске главе, а другом канџом стоји на шест биљки, које израстају из правоугаоника 
који у неку руку образује заробљениково тело. Ова сложена и загонетна слика треба да 
значи да је „цар (у лику светог сокола) одвео 6000 заробљеника из равне земље.“ Назив 
земље „Језеро харпуна“ стављен је нешто ниже, у виду двају сликовних знакова. На тој 
таблици наћи ћемо и другу реченицу, написану на исти начин, помоћу сликовних знакова: 
„Цар (у виду бика) руши (својим роговима зупчасте зидове) тврђаве, уништава (давећи 
својом шапом баченог) непријатеља.“



Овај сложени сликовни систем писма био је веома очигледан, али у исто време и непо-
десан. Паралелно са тим како се језик, у вези са општим развитком културе, све више ко-
мпликовао и богатио облицима и речима, писар је морао да посебним знацима означује 
мноштво  апстрактних  појмова,  личних  имена  и  облика  које  је  било  крајње  тешко,  а 
понекад и немогуће пренети сликовним знацима. Зато се у корак са компликовањем језика 
писмо морало упрошћавати. Поједини сликовни знаци, који су означавали читаве речи, 
почели су постепено да добијају значење слогова. Тако је, на пример, сликовни знак „ка-
нал“ (мер) употребљаван за цртање слога „мер“; сликовни знак  — „седење“ (сет) почео 
је да значи слог „сет“ итд. Током времена сликовни знаци, помоћу којих су писане једно-
сложне речи или корени-слогови од два слова, претворили су се у алфабетне знаке. Сли-
ковни знак који је означавао резу  „са“ почео се употребљавати као слово „с“, а други 
један знак, који је означавао „брежуљак“ —  „ка“, претворио се у знак азбуке „к“. Према 
томе, још у доба Старог царства појављује се у египатском писму систем азбуке који је 
служио за ознаку 24 основна гласа. Али египатски писари нису могли да се ослободе арха-
ичних реликата прошлости и да створе систем писма који би се састојао само од знакова 
азбуке. Услед конзервативних традиција, египатски су писари сачували у свом писму вели-
ки број компликованих слоговних и сликовних вербалних знакова, означујући многе речи 
сликовним одређивачима (детерминативима) дате семантичке групе. Тако је, на пример, 
реч „корен“ (менит) писана помоћу слоговног знака „мен“, алфабетних знакова н — и — т, 
и одговарајућег детерминатива који означује групу „биљних“ речи. Према томе, египатско 
писмо је комбиновано писмо, у коме је свака реч претстављана алфабетским, слоговним и 
сликовним знацима и детерминативима. Староегипатска ортографија није знала за строга 
правила: правопис сваке речи могао се мењати у сваком поједином случају. Једино прави-
ло египатског правописа био је захтев за симетричним распоредом, тј. за правилним раз-
мештајем хијероглифа у правоугаоницима или квадратима. Стари Египћани писали су у 
хоризонталним редовима, који су у већини случајева читани сдесна налево, а понекад и у 
вертикалним ступцима, који су увек читани озго наниже. Као материјал за писање служи-
ли су камен, дрво, цреп, кожа, ланено платно и папирус, који је био најраширенији матери-
јал за писање у старом Египту. Још у доба Старог царства, у вези са потребом за честим 
састављањем пословних докумената, појављује се курзив, који захтева упрошћавање спо-
љашњег облика знака.  Овај  упрошћени систем египатског писма назива се,  по Грцима, 
„хијератским писмом“. Најусавршенији курзив, такозвана „демотика“, која потсећа на мо-
дерну стенографију, појављује се у VIII веку пре н. е. и стиче велику распрострањеност у 
позно доба опадања египатске државе.

Спорост развитка и сложеност египатског писма у знатној се мери објашњавају тиме 
што се то писмо налазило у потпуности у рукама свештеника, који су били монополисали 
знања и који нису били заинтересовани за то да писмо учине приступачним народу, да га 
учине тековином широких маса.  Напротив, свештеници и писари окружавали су писмо 
ореолом  верске  тајанствености,  сматрајући  га  даром  бога  мудрости  Тота,  „писмом 
божанских речи“. Пре но што ће почети да пише, писар је морао да врши изливање жртве 
богу Тоту и да изговори молитву: „Дођи к мени, да руководиш мноме, дај ми да будем 
способан на твојој дужности... Твоја је дужност лепша од свих других дужности... Дођи к 
мени, руководи мноме... Ја сам слуга куће твоје.“

РЕЛИГИЈА

Огромна количина религиских текстова и споменика верског култа, сачуваних из свих 
епоха египатске историје, све до времена ширења хришћанства, омогућује нам да пратимо 
развитак египатске религије, почев још од времена распадања родовског поретка. Крајња 
спорост развитка друштвеног уређења и читаве културе уопште условила је дуго очување 
реликата примитивних облика религије све до врло касног времена, чиме се објашњава, на 
пример, велика раширеност култа животиња у свима периодима египатске историје..



ФЕТИШИЗАМ

Осећајући своју немоћ у борби с природом, примитивни Египћанин приписивао је 
појединим  природним појавама  и  појединим предметима  натприродну снагу,  тежећи  у 
исто време за тим да ту снагу искористи за своје интересе. Култ тих фетиша, тј. светих 
предмета  култа  дивљака,  тобоже  обдарених  фантастичном  натприродном  силом,  води 
порекло од архајског доба. Од тих древних времена у Египту су штовали посебан фетиш у 
облику двеју укрштених стрела, или лука стављеног у тоболац; тај фетиш постао је свети 
символ богиње Нејт; или дрвени предмет за резање, који потсећа на резу — фетиш бога 
Мина; или „оштре“ зубе бога Сопду; или штап од папируса, украшен перјем и лентама, — 
фетиш бога  Ух,  и  читав  низ  аналогних  магиских  предмета.  Остаци  тога  примитивног 
фетишизма сачували су се у староегипатској религији све до позног времена.

КУЛТ ПРИРОДЕ

Страшне природне силе изазивале су страх код првобитних становника Нилске долине 
и  суседних  обронака.  Особито  страшном  изгледала  је  старом  Египћанину  убиствена 
пустиња,  одакле је долазио силни пешчани вихор,  којом су лутали дивљи пљачкаши и 
скитачкâ  племена,  што  су  својим  нападима  стално  угрожавала  мирне  земљораднике 
Нилске долине. Из дубоке старине води своје порекло у Египту култ светог камена, који је 
доцније постојао у граду Хелиопољу: за култ тог камена везана је и употреба обелискâ у 
религиској архитектури. Најзад, у облику свете цареве гробнице — пирамиде, могуће је да 
се сачувала далека успомена на стари култ брда и стена.

Када је пак зиратно тле долине, редовно наводњавано обилним водама Нила, убрзало 
пораст  земљорадничког  газдинства,  у  религију старих  Египћана  почеле  су  да  продиру 
претставе  о  „светој  земљи“,  „богињи-мајци  природе“  и  о  прастаром  богу земље  Гебу. 
Земљорадник, који је живео на земљи, који се хранио плодовима земље и који је своје 
покојнике  сахрањивао  у  земљу,  видео  је  у  земљи почетак  живота  и  смрти.  Зато  се  у 
„Текстовима пирамида“ о покојнику сликовито вели да он „једе земљу, једе Геба, једе оца“ 
и да је „покојниково тело — Геб“. Али у условима алувијалне Нилске долине земљорадња 
је била могућа само на бази сложеног вештачког наводњавања. Зато су Египћани у води 
видели  ону  велику  првородну  стихију  која  човеку  даје  живот  и  храну.  Египћани  су 
називали првобитни водени хаос богом Нун. Њима се чинило да је вода основица читаве 
природе. Зато су они деификовали велику реку Нил, називајући је Хапи и поредећи је са 
богом животворних снага природе — Озирисом, „најстаријим међу боговима, Нилом, који 
је  све  створио,  који  се  разлива  да  би  дао  живот  људима“.  Кишу,  воду која  потиче  из 
небеског ока — „Ока соларног бога Хоруса“, и свети извор код Хелиопоља схватали су 
Египћани тога  доба  као  манифестације  воденог  божанства.  Сву воду населили су они 
духовима „који бораве у води“ и међу којима влада бог водене пучине Собк, који је махом 
претстављан у облику крокодила или у облику човека са главом крокодила.

С надом и страхом гледао је  стари Египћанин на  моћну стихију ватре,  страшну и 
рушилачку силу, која је у исто време нужна и корисна човеку. Та стихија ватре, која потиче 
из дубине земље или која људе жеже са висине неба, чинила се Египћанима тесно везаном 
за козмичку воду. Још у старини постојала је претстава о „огњеном језеру“ или „пламеном 
острву“, који су се налазили у загробном свету, на покојниковом путу. Посебне магиске 
басме имале су за циљ да заштите човека од снаге огња и да му даду власт над ватреном 
стихијом.

Египћанин је настањивао читав биљни и животињски свет мноштвом духова, богова и 
богиња, гледајући у појединим биљкама, дрвећу и зверима обитавалишта или инкарнацију 
овог  или  оног  божанства.  Најпре  сакупљање  плодова  и  лов,  а  доцније  сточарство  и 
земљорадња — створили су онај круг веровања, претстава и обичаја који су стављени у 



темељ старих култова биљака и животиња. Култ биљака и дрвећа постојао је у Египту још 
у  дубокој  старини.  У  Мемфису  се  налазио  свети  шумарак  дрвећа  „има“,  посвећеног 
богињи  Хатхор.  У  старој  легенди  о  „небеском  дрвету  живота“  сликовито  је  изражена 
мисао о томе да је дрво, као символ биљног света, неопходно за човечији живот на земљи. 
Још у доба Старог царства ти су древни вегетативни култови добијали облик религиско-
уметничких ликова. Тако настаје претстава о светом лотосу, посвећеном мемфиском богу 
„Лепоме Туму“ — Нофертуму.

Култ животиња, једна од форми прастарог тотемизма, био је веома распрострањен у 
Египту  још  од  архајског  доба.  Светим  лавовима  и  лавицама  клањало  се  у  многим 
областима старог Египта. Такви су култ Миизиса у Бубастису и култови богиња-лавица у 
Тинису, Мемфису и Есни, међу којима је особито био раширен култ богиње Сохмет, са 
лавовском главорм.  Отровна змија поштована је  у  граду Буто,  она је  називана именом 
богиње Ваџит.

Подједнак значај имало је и обожавање домаћих животиња. У старим престоницама 
Египта — Мемфису и Хелиопољу, поштовани су свети бикови Апис и Мневис. Лик светог 
бика  слио  се  доцније  са  ликом  деификованог  цара,  обдареног  тобоже  натприродном 
снагом. Бог Хнум, који је приказиван у виду овна,  сматран је богом стваралачке снаге. 
Обожавање светог овна сачувало се у култу тебанског бога Амона све до позног времена. 
У Мендесу, Хермопољу и Ликопољу поштован је свети јарац. Огромну распрострањеност 
у читавом Египту стекао је култ свете краве — богиње Хатхор, чији је центар био град 
Дендера.  Тај  култ  светих  животиња  нашао  је  свог  одраза  у  култу  и  титулама  цара. 
Покровитељима царске власти одвајкад су сматрани свети соко, пчела,  јастреб и змија. 
Сам цар често је претстављан у виду снажног лава са људском главом (сфинга).

КУЛТ МРТВИХ

Још од времена родовског уређења у Египту је постојао култ предака, који је допринео 
идеолошком учвршћењу власти и ауторитета родоначелника. Египћани, као и други стари 
народи, веровали су у то да смрт није уништење људског бића већ само његов прелаз у 
други свет. Тај свет загробног живота приказивао им се у виду фантастичног изопачења 
обликâ  земаљског  света.  Верујући  да  је  загробни  живот  само  својеврсно  продужење 
земаљског постојања, Египћани су се трудили да покојнику пруже могућност да се у томе 
имагинарном свету служи свим предметима којима се служио и за живота. Египћани су 
веровали да ће покојник, ако од својих живих рођака добије храну, пиће и разне потребне 
ствари, моћи да вечно живи и штити своје потомство које је остало на земљи. Остаци 
родовског уређења у старом Египту нашли су свог одраза у снажном развитку, ширењу и 
дугом трајању тога култа мртвих.

Тежња да се покојнику сачува вечити живот изразила се у првом реду у сахрањивању 
тела.  Још у најстарија времена тела су завијана у кожу,  рогозину или тканину и често 
сахрањивана у положају окренутом на бок, који је требало да претставља положај човека 
који спава. Покрај покојниковог тела стављани су храна, оружје и статуете животиња и 
људи.  У доба Старог царства,  када је почела да се формира најстарија робо-власничка 
држава, старински култ мртвих добио је нов значај. Он је имао за задатак да идеолошки 
учврсти мисао о неизмењивости и вечности постојећег класног поретка. Богати чиновници 
и  свештеници  сахрањивани  су  у  великим  гробницама  у  облику  скамлије  (мастаба). 
Покојниково тело вештачки је одржавано, ради чега је утроба вађена и стављана у посебне 
посуде  (канопе),  а  тело  је  прожимано  сланим  растворима  и  смоластим  саставима, 
посебном техником мумифицирања. Тако препарисана мумија брижљиво је умотавана у 
мноштво  ланених  покрова.  На  зидовима  соба  по  гробницама  обично  су  претстављани 
покојни  аристократа,  његова  породица,  његова  имовина  —  стада  и  поља  која  су  му 
припадала за живота, на којима су радили његови робови и слуге. Ту су се могле видети и 
сцене  лова,  риболова,  продукциони  процеси  и  разне  слике  из  домаћег  живота.  Такве 



претставе, често уметнички израђене и снабдевене натписима у циљу објашњења и чак 
одговарајућим цифрама, имале су за циљ да покојнику магиски сачувају његову имовину у 
загробном свету.  Тежећи  за  тим да  покојнику обезбеде  благостање  у  загробном свету, 
његови рођаци приносили су му жртве. Култ мртвих, који је у старом Египту био веома 
распрострањен,  у  доба оштрог  класног раслојавања учвршћивао је  у  народним масама 
веру у  то  да  људи помоћу специјалних  обреда  сахрањивања и  специјалног  религиско-
магиског ритуала могу да у загробном свету сачувају своју имовину и свој привилеговани 
положај,  који  им  обезбеђују  царске  дародавнице.  Самим  тим  тај  је  систем  веровања 
служио идеолошком учвршћењу свеколиког робовласничког поретка.

Обожавајући појаве  и силе  у природи,  стари Египћани су покушавали да  мисао о 
вечитости природе која  се  стално регенерише доведу у везу са  мишљу о  васкрсењу и 
вечитом животу покојника  и  деификованог  претка.  У  доба Старог  царства,  када  су  те 
древне религиске  претставе почеле  да се  заодевају у теолошко рухо,  стари бог  воде и 
вегетативности Озирис постепено се претварао у централну фигуру култа мртвих.

Претстава о Озирису као богу вегетације и воде води порекло из дубоке старине, из 
доба ницања земљорадничке привреде.  Осећајући своју потпуну зависност од природе, 
стари  Египћанин  је  сматрао  да  његов  земаљски  и  будући  загробни  живот  зависе  од 
Озириса:  у  Озирису,  у  том  богу  умируће  и  васкрсавајуће  природе,  као  да  су  биле 
инкарниране скривене и вечне снаге природе. Зато је васкрсење Озириса сматрано залогом 
васкрсења човековог  за  нов живот.  Та  је  мисао јасно изражена у следећем религиском 
тексту:

Као год што уистину живи Озирис, тако живиш и ти.
Као год што уистину он не умире, тако исто не умиреш ни ти.
Као год што уистину он не пропада, тако исто не пропадаш ни ти.

Претварање бога  вегетације  и  воде  у  бога  вечног  живота,  у  судију мртвих и  цара 
загробног света — фиксирано је у старој легенди о томе да је Озирис убијен од свога злог 
брата  Сета,  затим  је  васкрсао  и  најзад  постао  господар  загробног  света.  Зато  је,  по 
веровањима старих Египћана, човек могао да стекне вечни живот само ако постане налик 
на Озириса, и то само у случају да се над његовим телом изврше исти религиско-магиски 
обреди који су извршени и над Озирисовим телом.

Са појавом, у доба Средњег царства, знатног средњег слободног слоја становништва, 
култ  мртвих  пролази  кроз  извесну  модификацију.  Религиско-магиски  натписи,  који  су 
раније обезбеђивали загробни живот само царевима и аристократама, сада се појављују 
чак и на скромним саркофазима, у које су сахрањивани претставници средњих слојева 
становништва.  Водећи  рачуна  о  специфичним  настројењима  и  жељама  тих  нових 
кандидата  на  загробни живот,  свештеници су почели да  за  њих састављају специјалне 
молитве  и  басме,  које  су  имале  за  циљ да  покојнику осигурају „сједињење  са  својом 
породицом у загробном свету“, „једење хлеба у загробном свету“ и могућност „да не улази 
у божју судницу“. Доцније употреба тих религиско-магиских натписа постаје приступачна 
све ширим слојевима становништва.  Молитве и басме које  су у доба Средњег царства 
исписиване на зидовима погребних сандука пишу се у доба Новог царства и у позно време 
на  конволутима  папируса,  образујући  „Књигу мртвих“,  коју  би  правилније  било  звати 
„Књигом васкрсења“ (изласка на дан — пер-ем-херу). У „Књизи мртвих“ и у низу других 
религиско-магиских зборника и текстова тога времена садржано је мноштво басми, химни 
боговима, опис загробног света и човекове судбине после смрти.

Међу многобројним религиско-магиским зборницима најважнији и најраширенији је 
била „Књига мртвих“.  Верска традиција старих Египћана стављала је састављање тога 
зборника у доба Старог царства. То се делом потврђује тиме што се на поједине главе из 
„Књиге мртвих“ наилази још међу „Текстовима пирамида“ из  времена V-VI  династије. 
Доцније су се неке од тих глава, које су имале за циљ да покојнику осигурају блаженство у 



загробном  свету,  почеле  исписивати  на  зидовима  погребних  сандука  и  образовале  су 
религиско-магиски зборник, који је добио услован назив „Текстови саркофага“, из времена 
Средњег царства.  Од тих текстова  постепено се  формирала „Књига мртвих“.  Састав  и 
садржина  „Књиге  мртвих“  ванредно  су  шаролики  и  различити.  Поједине  главе,  које 
следују једна за  другом,  нису међу собом логички  повезане.  Читав  религиско-магиски 
зборник  претставља  на  први  поглед  хаотичну  гомилу  молитви,  псалама,  славопојки, 
величања, химни, басми и магиских заклињања. Неке главе сачувале су свој старински 
ритуални карактер, на. пример, „Глава отварања уста“ или „Глава облачења у чисто одело“. 
Већина  глава  садржи  магиске  басме,  које  су  имале  за  циљ  да  покојника  сачувају  од 
страхота  загробног  света  и  да  му осигурају блаженство  после  смрти.  Такве  су  „Глава 
одбијања  свих  змија“,  „Глава  — да  се  не  умре  по  други  пут“,  „Формула  да  човек  не 
иструне“,  „Формула  да  не  доспе  на  божје  губилиште“  итд.  Такве  су,  даље,  „Формула 
удисања ваздуха и владања водом“, „Формула претварања у златног копца и у божанског 
копца“. „Формула за то да се душа сједини с телом“, „Формула вазнесења на небо покрај 
бога  Ра“.  О  развитку  етичких  назора  сведоче  главе  1,  18,  30  и  125.  Нарочито  је 
интересантна 125-та глава „Књиге мртвих“, у којој се описује посмртни суд над умрлим и 
приказује мерење душе на теразијама (психостазија); уз то се наводи негативна исповест, у 
којој  покојник  пориче  да  је  починио  42  основна  греха.  У  ово  доба  већ  се  формира 
претстава о томе да се посмртно блаженство у загробном свету досуђује само оном човеку 
који је на земљи водио праведан живот и није се укаљао гресима ни преступима. Али се и 
ови морални назори и даље тесно преплићу са старинским магиским претставама. Тако на 
пример у 30-тој глави „Књиге мртвих“ покојник заклиње своје срце да не сведочи против 
њега  на  суду  после  смрти.  Ова  шаролика  мешавина  религиско-магиских  веровања 
објашњава се тиме што је „Књига мртвих“ састављана, мењана и редигована током многих 
векова.  Старински  текстови  чувани  су  у  свом  традиционалном  облику  све  до  позног 
времена, при чему је њихова садржина често постајала већ неразумљивом и чак захтевала 
посебна тумачења, која су, на пример, сачувана у 17-тој глави „Књиге мртвих“.

Најбољи примерци „Књиге мртвих“, написани на дугим свицима папируса, спадају у 
време  процвата  египатске  културе  у  доба  XVIII  династије.  Већина  њих  нађена  је  по 
тебанским гробницама и припадала је углавном тебанским свештеницима и чиновницима. 
Папируси  су  богато  украшени  цртежима,  који  претстављају  сцене  сахране,  вршења 
заупокојеног ритуала, загробног суда и читав низ других сижеа, везаних за сепулкрални 
ритуал и за претставе о загробној судбини покојниковој.

КУЛТ СУНЦА

Сунце су Египћани замишљали као страшну стихију небеске ватре која влада у мртвој 
пустињи,  и  истовремено  као  принцип  топлоте  и  светлости,  нужан  за  човечији  живот. 
Центар сунчевог култа у најстарије доба био је град Иуну, који су Грци звали „сунчевим 
градом“ (Хелиопољ); он је сачувао своју важност крупног верског центра током читаве 
историје старог Египта.

У  доба  Старог  царства  култ  сунца  јача  и  постепено  се  претвара  у  државни  култ 
врховног божанства — у вези са централизацијом египатске државе. За таквог врховног 
бога проглашује се бог сунца Ра, чије је име писано очигледно хијероглифом кружића са 
тачком у средини, који је означавао блистави сунчев диск. Име бога Ра улази као саставни 
део у имена фараона IV династије — Хафра и Менкаура. Фараони V династије граде у част 
бога Ра раскошне храмове, у којима је вршен специјалан соларни култ. Са култом врховног 
бога сунца Ра постепено се стапа један од најстаријих државних култова Египта — култ 
бога Хоруса, који је претстављан или у виду сунчевог сокола, или у виду сунчевог диска са 
крилима птице. Према томе, изнад култова богова појединих нома уздиже се култ врховног 
државног бога сунца.



У доба Средњег царства, када је политички центар Египта постала Теба, месни бог 
Амон постаје врховни државни бог читавог Египта. И као год што се некада култ једнога 
бога сунца Ра стопио са читавим низом других старијих култова, исто је тако и сада култ 
бога Амона,  у  процесу централизације државе и  религије,  апсорбовао у себе мноштво 
локалних,  углавном  соларних,  култова,  на  челу  са  култом  хелиопољског  бога  Ра, 
најпопуларнијег у Египту. Химне које су састављане у част новог бога Амон-Ра, приказују 
га као исконског врховног бога, који је створио цео свет.

Јачање египатске државе под моћним фараонима XVIII династије и концентрисање 
огромних материјалних средстава у рукама Амоновог свештенства — налазе свог одраза у 
формирању култа овога тебанског бога. Као што је фараон сматран најјачим и најмоћнијим 
међу царевима, тако се исто и бог Амон-Ра проглашује за највећег међу свим боговима. О 
томе сведоче његови епитети: „Господар свих богова“, „Цар свих богова“, „Моћни међу 
боговима“. Кулминацију свога развитка достигао је култ сунца под фараоном Ехнатоном, 
када је бог сунца Атон проглашен за једино врховно државно божанство (в. горе).

У култу једнога бога сунца Атона чувају се и подвлаче црте једнога,  васионског и 
апстрактно-козмичког божанства, црте које се помаљају у догматици Ра-Хорахтеа и Амона 
и које су свој пуни израз добиле тек у култу Атона; оне су готово дефинитивно, али само 
за  кратко  време,  потисле  старе  реликте  култа  животиња  и  многобоштва.  Иако  је 
Ехнатонова  верска  реформа  била  ликвидирана  убрзо  после  његове  смрти,  и  тебанско 
свештенство однело у вези са тим пуну победу, тако да је успостављен култ бога Амона и 
Египат се вратио старим традиционалним облицима ранијег многобоштва, — ипак је култ 
сунца све до позног времена задржао важно место у систему религиских веровања старог 
Египта. На натписима из позног времена велича се бог сунца у лику „сунчевог диска који 
је сам себе створио, чије је име непознато...  који је постојао онда кад није било никог 
другог... бића су постала по жељи његовог срца“.

ОБОЖАВАЊЕ ЦАРА

У најстаријим деспотским државама религија је у знатној мери служила учвршћивању 
ауторитета  цара  и  читавог  апарата  државне  власти.  У  верској  проповеди  видно  место 
заузимало је учење о томе да је цар божанство, да му је власт дата непосредно од богова и 
да  се  стога  цару треба  покоравати  као  богу на  земљи.  У  светлости  тога  учења  сваки 
социјални протест и бунт против цара морали су изгледати преступом против религије и 
чак делом уопште немогућим и унапред осуђеним на пропаст.

Идеологија обожавања цара достигла је у Египту особито јасан облик, јер је египатска 
држава постојала готово непрекидно током више миленија, стекла у доба свога процвата 
велику  војно-политичку  моћ,  била  строго  централизована,  тако  да  су  традиционални 
облици религије увек ишли на руку учвршћењу царске власти. У вези са тим египатски 
фараон је називан „добрим богом“ и „великим богом“, „сином сунца и његовог тела“; у 
част деификованог цара грађени су храмови, у којима је вршен специјалан култ цара; у 
уметности и књижевности цар је увек претстављан као неко натприродно биће,  које је 
проистекло непосредно од богова.

Идеологија обожавања цара ниче у прастаро доба формирања египатске државе. Тако 
је на жезлу једног од најстаријих фараона, фараона Нармера, претстављена сцена свечане 
„појаве“ цара пред својим поданицима. Изнад царског балдахина претстављена је богиња-
јастреб  Нехебт,  заштитница  царске  власти,  која  као  да  штити  цара  својим раширеним 
крилима.

У доба Старог царства догматика обожавања цара и царске власти добија свој јасни 
израз. Зидају се грандиозне царске гробнице — пирамиде, које су имале за циљ да својим 
димензијама сведоче о моћи деификованог цара. У пирамидама V-VI династије сачувани 
су  „Текстови  пирамида“,  који  подробно  описују  загробно  блаженство  на  небу  за 
деификованог цара, кога небески богови примају у своју средину.



Појачана  војно-трговачка  експанзија  у  доба  Новог  царства  изазвала  је  потребу  за 
новим јачањем централне власти и за њу везаног царског култа. Управо у то доба добија 
прецизне облике и широко се  у  уметност пропагује  догма о цару као  сину божјем.  У 
храмовима се уређују специјалне одаје, посвећене царском култу. На зидовима тих одаја, 
које  су носиле назив „велика кућа“,  махом су претстављани главни моменти из светог 
живота обожаваног цара: његово рођење из тајног брака врховног бога са царицом-мајком, 
његово  гајење  од  стране  богиње-краве  Хатхор,  признање  за  цара  од  стране  богова, 
крунисање, празновање тридесетогодишњице итд.

У периоду интензивне борбе Египта за очување својих економских и војних позиција 
на  крупним  тржиштима  и  трговачким  путевима  Предње  Азије,  када  су  фараони  XIX 
династије бранили своје поседе у Сирији од хетске најезде, обожавање царске власти и 
култ цара особито су форсирано спровођени у широке слојеве становништва и нарочито у 
редове војске, у циљу учвршћења царске власти и ауторитета државе. Читав низ стела из 
Хорбета у источној Делти сведочи о томе да је међу средњим имућним и чак међу ширим 
радним  слојевима  становништва  био  широко  распрострањен  култ  цара  Рамзеса  II. 
Власници  тих  стела,  лађари,  вратари  и  власници  перионица  обраћају  се  с  молитвама 
деификованом фараону и називају га „богом“, „великим богом“, ..благим богом“, „сунцем 
владара“, „господарем сјаја“.

У вези са развитком царског култа вршио се дубоки процес модификовања основних 
облика египатске  религије.  Древни богови природе постепено се претварају у државне 
богове  —  заштитнике  државе,  цара  и  царске  власти.  Тако  се  бог  умируће  и  поново 
васкрсавајуће  природе,  Озирис,  током времена претвара  у цара подземног света,  првог 
цара Египта и покровитеља царске власти, и зато се често претставља у виду фараона, са 
свима знацима царске власти. Исто се тако и старински бог сунца, који је постојано чувао 
свој примитивни тотемни облик сокола, — бог Хорус, током времена претвара у царевог 
чувара,  и његово име „Хорус“  постаје  чак  једна од светих фараонових титула.  Тако је 
свештеничка  пропаганда  — и  у  религиској  догматици,  и  у  ликовним  уметностима  — 
стално тежила за тим да јасно нагласи ону нераздвојну везу која је небеске богове спајала 
са земаљским богом — обожаваним царем.

Али и поред тога што је религија играла тако важну улогу у животу народа и што је 
уметност широко коришћена за спровођење верских назора у живот, — религија ипак није 
могла  да  у  потпуности  угуши човекову слободну мисао.  Животно искуство,  социјална 
неједнакост — морали су. неизоставно доводити до скептицизма и будити сумњу у оно 
чему су учили свештеници, као и неверовање у догме религије. Трагови тог скептицизма 
делом  се  осећају  у  „Разговору  разочаранога  са  својом  душом“  (види  ниже).  Та 
разочараност у религију јача од времена социјалних потреса, онда када људи, гледајући 
око себе како се руше сви пређашњи темељи, губе веру у богове и отворено говоре: „Када 
бих ја знао где се налази бог, ја бих му принео жртву.“

КЊИЖЕВНОСТ

Корени уметничке  књижевности  старог  Египта  воде  у  дубоку старину,  на  почетак 
Старог  царства  (средина  IV миленија  пре  н.  е.).  У току готово  четири  хиљаде  година 
египатски  народ  је  створио  огромну количину  најразноврснијих  књижевних  дела,  која 
сведоче о високом нивоу развитка египатске културе,  о богатству уметничког стварања 
египатског народа. Читав је египатски народ учествовао у стварању своје књижевности. 
Струја усменог народног стваралаштва јасно се осећа у египатској књижевности, нарочито 
у  раном  периоду  њеног  развитка.  У  већини  случајева  књижевна  су  дела  анонимна. 
Традиција окружује ореолом светости у већини случајева измишљена или полулегендарна 
имена старих мудраца, којима се приписује ова или она повест, прича или поука. Понекад 
су се сачувала имена писара који су преписали какав старински књижевни или религиски 
текст, само га лако изменивши, допунивши или снабдевши примедбама. Али је особито 



карактеристично  традиционално  очување  старих  сижеа,  књижевних  мотива,  родова  и 
форми,  који  трају  миленијима,  због  владавине  конзервативне  религиско-магиске 
идеологије.  Религија  и  свештеничко учење  сматрају поштовања достојним,  добрим,  од 
бога установљеним, готово светим — све оно што је издржало бреме миленија и што је 
створило „класични“ фонд културних вредности. Кулминацију свога развитка достигла је 
египатска књижевност у доба Средњег царства, које се сматра добом процвата „класичне“ 
књижевности старог Египта.

Великом  једноставношћу  и  непосредношћу  обележене  су  народне  песме,  чији  су 
текстови сачувани на зидовима староегипатских гробница. То су махом радне песме, чији 
је  једнолики  и  монотони  ритани.  пратио  тешки  рад  земљорадника,  носача  и  пастира. 
Најстарије од тих песама спадају у доба Старог царства.  У гробницама велможа Ти и 
Мерерука код Сакаре, поред мноштва разних сцена из свакидашњег живота, претстављени 
су и пастири, који гоне овце на поплављени пашњак, и носачи, који носе свога господара. 
Пастир,  који  се  полако креће  „у води међу рибама...  разговара  са  сомом и брбља са... 
рибом“,  певајући  своју  песмицу.  У  доцнијим  гробницама  наћи  ћемо  претставе  орача, 
вршача и носача. Песма вршача која је ту сачувана, преноси својеврсни ритам рада:

Вршите за себе, вршите за себе,
Волови, вршите за себе.
Вршите сламу себи за храну,
Вршите жито за своје господаре.
Немојте стати да предахнете,
Јер данас је хладан дан.

Хијероглифски текстови кратких радних песама добили су облик директног говора. 
Они садрже песме које певају покрај тог текста претстављени људи. То је нека врста живе 
пратње уз оне сцене рада које је египатски уметник изванредно претставио на зидовима 
гробница.

Са дубоког  врела усменог  народног  стварања воде своје  порекло приче;  оне често 
задржавају сижее узете из народног живота, који одражавају начин живота и поглед на 
свет  земљорадника,  и  заодевене  су  у  облик  народног  говори,  који  је  доцније  само 
подвргнут уметничкој књижевној обради.

Пред крај Средњег царства пада текст папируса Весткар, који садржи зборник прича о 
чудесима која  при царском двору врше прослављени чаробњаци.  Аутор вешто користи 
фантастику,  карактеристичну  за  народне  приче,  натерујући  свога  чаробњака  да  отсече 
живоме гусану главу, па затим да је поново враћа на место и да васкрсава убијену птицу. 
Особита је карактеристична прича о чудесном рођењу царева V династије, у тајноме браку 
соларног бога са свештениковом женом. Ова је прича већ добила чисто књижевни облик и 
одражава  тежњу  аристократског  свештенства  да  у  народне  масе  спроведе  учење  о 
божанском пореклу цара и царске власти и да оправда освајање власти од стране првих 
фараона V династије. Овај зборник прича редигован је у доба Средњег царства, о чему 
сведочи помињање „ситних“ (неџес) грађана и за то време типичан књижевни језик.

На мотиве из земљорадничког и патријархалног живота, карактеристичне за народно 
стварање,  мотиве  који  се  у  овој  или  оној  мери  преплићу  са  ћудљивом  религиском 
фантастиком, наилази се и у причама из доцнијег времена. Такве су „Прича о двојици 
браће“  и „Прича о правди и кривди“,  написане у доба Рамесида.  Мотив рђаве жене и 
невиног младића, кога она хоће да саблазни, чудесна претварања главног хероја приче и, 
најзад,  коначни  тријумф  праведника  који  је  неправедно  страдао  —  главни  су  мотиви 
„Приче о двојици браће“; они су се сачували не само у египатској књижевности, него и у 
књижевном стварању многих народа доцнијег времена који су у извесној мери стајали под 
утицајем  египатске  културе.  У  обема  причама  главни  јунак  је  невини  и  праведни 
страдалник. У „Причи о двојици браће“ он носи име „Душа жита“, а у „Причи о правди и 



кривди“  он  се  зове  апстрактним  појмом „Правда“.  Очигледно,  и  у  једном и  у  другом 
случају овај књижевни лик тесно је везан за религиски лик земљорадничког бога умируће 
и васкрсавајуће природе, кога су свештеници и уметници претстављали у виду класја што 
ниче и кога су сматрали благим и „сушто добрим“ (Унннефер-Онуфрије) богом жртвоване 
владе,  животних  снага  природе  и  загробног  правосуђа.  Обе  ове  приче  подвргнуте  су 
брижљивој  књижевној  обради  у  доба  Новог  царства.  Оне  су  написане  простим,  чак 
донекле оскудним језиком тога времена. Њихова основна мисао — коначни тријумф добра 
— јасна је, иако је пренатрпана митолошком фантастиком.

МИТОВИ

Причама су веома блиски митови, нарочито онај широко познати мит о Озирису, који 
је у свом најпотпунијем облику сачуван у књизи познатог грчког писца Плутарха — „О 
Изиди и Озирису“. Нажалост, потпун староегипатски текст тога мита није сачуван. Ми 
имамо само поједине његове делове, који спадају у разне периоде египатске историје. У 
„Текстовима пирамида“ Старог царства сачуване су кратке заупокојене и магиске формуле, 
у којима се описује како Изида и Нефтида налазе Озирисово тело, како га оплакују, како 
Озирис  потајно  васкрсава  и  постаје  владар  оноземаљског  света.  У  позно  време  спада 
прича о томе како је жена Озирисова, богиња Изида, „родила... Хоруса, сина Озирисова, у 
гнезду папируса (у шипражју Делте.  —  В. А.) и обрадовала се...  веома, јер је видела... 
осветника  оца  његовог.  Она  га  је  скривала  и  држала  у  тајности...  из  страха  да  га  не 
познаду.“ У недавно објављеној митолошкој причи „Спор између Хоруса и Сета“ детаљно 
се описује дугачки спор пред судом богова и упорна борба за власт,  победа и коначно 
оправдање и тријумф — између сина Озирисовог, бога Хоруса, и Озирисовог брата, рђавог 
бога  смрти  и  туђинских  пустињских  земаља,  Сета.  У крајњој  линији,  читав  тај  мит  о 
Озирису  своди  се  на  дугачку  и  шаролику  повест  о  томе  како  је  бог  умируће  и 
васкрсавајуће природе Озирис, добри цар дубоке старине и устроитељ културног живота, 
био  подмукло  убијен  од  свога  завидљивог  брата  Сета.  Изида  и  Нефтида  су  уз  помоћ 
других богова нашле и васкрсле мртвог Озириса, који је сишао у подземни свет и постао 
судија мртвих. Изида је зачела са Озирисом и родила сина Хоруса, који се осветио Сету, 
однео над њим победу, био оправдан од богова и наследио од оца царску власт и небески 
престо.

Велики интерес  претстављају и  други  египатски  митови,  из  козмичког  и  соларног 
циклуса,  у којима се прича о стварању света и.  месеца,  о истребљењу људи од стране 
богова и о томе како је „велика чаробница“, богиња Изида, на лукав начин дознала од 
врховног бога сунца, Ра, његово магиско име, које у себи садржи тајну моћ и магиску силу 
великог бога.

ПУТОПИСИ

Развитак спољне трговине и војне политике доприноси претварању Египта у крупну и 
снажну  државу,  која  смело  ступа  на  поприште  међу-народне  борбе.  Везе  Египта  са 
суседним народима и земљама постају све тешње. Египатски трговци све чешће путују у 
Сирију и Нубију. Египатске трупе крче себи пут у Палестину и осигуравају Египту на југу 
читаво подручје између прве и друге Нилске катаракте. У доба Средњег царства буди се 
жив  интерес  за  богате  прекоморске  земље.  Жеђ  за  богаћењем  и  профитом,  тежња  за 
доживљајима и новим утисцима — разбијају оквире старог изолованог живота, налазећи 
свог  одраза  у  књижевности.  Појављује  се  нов  књижевни  род,  путописи,  најранији 
претходници  доцнијих  авантуристичких  романа.  У  „Причи  о  бродоломнику“  (папирус 
Лењинградског ермитажа No 1115) још су сачувани елементи старе фантастике,  толико 
карактеристични  за  источне  бајке.  Јунак  приче,  типични  претставник  средњег  слоја 
становништва  тога  времена  („неџес“  —  ситни),  прича  о  свом  путовању  ка  „царевим 



рудницима“.  Страшна  бура  разбија  лађу и  избацује  смелог  морепловца  на  тајанствено 
„острво  духа“.  Ту  путник  налази  раскошну  природу,  чудесне  плодове,  обиље  риба  и 
дивљачи. Добри господар острва, у виду џиновског змаја, теши свог неочекиваног госта, 
штедро га дарује богатствима далеке земље Пунт,  мирисима,  слоновом кости,  псима и 
мајмунима,  и  пушта  га  у  отаџбину,  у  Египат.  Многе  црте.  ове  повести,  опис  брода, 
команде,  буре,  природних богатстава „тајанственог острва“ — одликују се уметничким 
реализмом, који се у своме ембрионалном облику појављује у уметности овога доба.

Још реалистичнија  је  и  животно  убедљива  и  проста  „Повест  Синухета“,  угледног 
велможе, који је побегао у Сирију из страха да не буде умешан у дворску интригу. Аутор 
повести речито описује муке и невоље које Синухет доживљује на свом путу: „... спопала 
(ме је) жеђ. Ухватила ме, почех да се гушим, грло ми је горело, и ја рекох: „то је укус 
смрти“. Врло сликовито и живо, и у исто време реалистично описују се Сирија, живот 
египатског  великаша  у  тој  иностраној  земљи,  са  којом  се  Египћани  у  доба  Средњег 
царства све већма зближују. Очигледно, читава та повест претставља једну документарну 
аутобиографију  египатског  велможе,  аутобиографију  своје  врсте,  која  је  брижљиво 
књижевно обрађена и која се претворила у сјајно дело лепе књижевности. Та је повест 
била у старом Египту толико популарна да нам је сачувано више преписа и фрагмената 
тога класичног текста.

У доба Новог царства географски видокруг старих Египћана још се више раширио. 
Али је то доба већ било време опадања политичке моћи египатске државе, која је изгубила 
не  само  своје  поседе  него  и  готово  сав  свој  ауторитет  у  Предњој  Азији.  Ове  важне 
историске чињенице сјајно су одражене у „Путовању Уну-Амона“, који је послат у Сирију 
онда кад је у Теби владао првосвештеник Амонов Херихор, који је доцније узео врховну 
државну власт у своје руке (в. горе). Може се претпостављати да је за основу ове повести 
узето сасвим реално путовање „старешине дома управе Амона у Теби“, Уну-Амона у циљу 
куповине дрвета. У складу са тим, читава је повест дата у доследно реалистичком стилу, и 
у исто време одевена у уметнички облик. Зли удеси египатског чиновника у Сирији, кога 
прогоне,  ког  исмевају  у  иностраној  земљи,  приказани,су  са  великим  књижевним 
мајсторством.

РЕЛИГИОЗНА ПОЕЗИЈА

Књижевност  старих Египћана била је  најтешње везана  за  религију.  У митовима  и 
причама описивани су чудесни догађаји из живота богова и оних људи чији се живот на 
тајанствени  начин укрштао  са  загонетним и  непознатим ванземаљским светом.  Утицај 
религиско-магиског погледа на свет — на широке слојеве становништва појачаван је тиме 
што су многобројна дела религиске књижевности заодевана у уметничко-књижевни облик. 
Такве  су  магиске  басме,  верске  химне  боговима  и  деификованим  царевима,  жртвене 
формуле и разноврсни религиско-магиски текстови, везани за заупокојени ритуал и често 
заодевени у строго ритмички поетски облик.

Најстарији  зборник те  верске  поезије  јесу такозвани „Текстови пирамида“,  који  су 
урезани на зидовима погребних одаја пирамидâ египатских фараона V и VI династије. У 
састав зборника улази огроман број старих сакралних текстова, који су имали за циљ да на 
магиски начин осигурају покојнику и деификованом цару блаженство у загробном свету. У 
доба  Средњег  царства  ти  се  сакрални  текстови  пишу  махом  на  зидовима  мртвачких 
сандука, осигуравајући покојницима, у првом реду великашима, бесмртност у загробном 
животу.  Ти „Текстови саркофагâ“  нешто доцније,  у  доба  Новог  еарства,  образују један 
велики  религиско-магиски  зборник,  који  се  махом  пише  на  папирусу  и  носи  наслов 
„Књига изласка на дан“ (тј. васкрсења), док га модерни египтолози обично зову „Књига 
мртвих“. Овај веома важни зборник староегипатске религиско-магиске литературе стекао 
је врло велику популарност, сачувао се у огромном броју преписа и трајао све до грчко-
римског доба.



Најтипичнији примери религиозне поезије јесу химне и славопојке боговима, које још 
у најстарија времена улазе као саставни део у све те зборнике. Тако су још у „Текстовима 
пирамида“  сачуване  песничке  химне  у  част  бога  сунца  Ра,  бога  умируће  и  поново 
васкрсавајуће  природе Озириса  и бога  велике реке  Нила.  У исти тај  период спадају и 
„Химне  царским  дијадемама“  сачуване  на  папирусу  Московског  музеја  ликовних 
уметности. Те су химне певане у храму на онај дан кад је цару стављана на главу света 
дијадема. У химнама је величан као врховни бог — бог водене пучине Собк.

Огроман  број  верских  химни  у  част  разних  богова  сачуван  је  из  времена  Новог 
царства. Међу њима највећи историски и књижевни интерес претстављају химне врховном 
државном богу Амону и нарочито химне једноме богу сунца. Атону, чији је култ настојао 
да заведе, као једини државни култ, — фараон Ехнатон. Химне Атону, у којима се јасно 
осећа свежа струја  уметничког  реализма,  претстављају највише достигнуће религиозне 
поезије старог Египта. Аутор тих химни, у једноставном и неизвештаченом облику, слика 
велику стваралачку снагу соларног божанства, које рађа живот на земљи и које природу 
буди за нов живот:

Светли и блиста на хоризонту изјутра.
То се ти дижеш, дневни сјају, у зрацима Атоновим,
И нестаје мрак ноћни у сенци горућих руку.
Ликују два Египта, и жарки југ, и север.
И на ноге устају из сна пробуђени људи.
Умивши се водом и узев своју одећу,
Хвалу ти одају кад се ти дижеш.
По свој земљи твојој они раде свој посао.
И мирно ходи стока на пашњаке своје.
И већ се зелени трава, и дрвеће под зрацима твојим.
И птице излећу из гнездâ својих ноћних.

Посебно  место  у  египатској  књижевности  заузимала  је  драмска  поезија;  један  од 
сјајних њених примерака сачувао се све до нашег времена. Та најстарија нама позната 
верска драма или света мистерија очигледно је приказивала страдања, смрт и васкрсење 
бога умируће и поново васкрсавајуће природе, Озириса. На неким египатским натписима, 
напосе у тексту на стели Ихернофрета, из времена Средњег царства, подробно се описује 
та мистерија,  која  је вршена у Озирисовом храму у Абидосу.  Песнички текст те старе 
верске драме води своје порекло из доба Старог царства. Још у „Текстовима пирамида“ 
сачувани  су  одломци  текста  у  коме  се  описује  оплакивање  и  васкрсење  Озириса. 
Потпунији  текстови  сачувани  су  на  папирусима  из  прилично  позног  времена.  Са 
уметничког  гледишта,  круну песничког  стварања тога  типа  претставља „Плач Изиде  и 
Нефтиде“  над  телом  преминулог  бога  Озириса;  богиње-сестре  позивају  умрлог  бога 
природе  да  васкрсне.  Плач  Изиде  и  Нефтиде  морао  се  изговарати  у  најсветијем  делу 
храма; то су изводила два лепа свештеника, на чијим је плећима било исписано име Изиде 
или Нефтиде“.

Староегипатска верска драма извршила је снажан утицај на даљи развитак религиозне 
драме у старој Грчкој и на хришћанском Истоку.

ХИМНЕ У ЧАСТ ЦАРА

Верским химнама врло близу стоје химне које величају деификованог цара. Те химне 
спадају у разне периоде египатске историје. Оне садрже низ драгоцених података о војним 
походима  и  грађевинској  делатности  египатских  фараона,  и  у  исто  време  јасно 
карактеришу  догматику  обожавања  цара  и  царске  власти  у  старом  Египту.  У  време 
Средњег  царства  спада  „Химна  Сенусерту  III“,  у  којој  се  цар  велича  као  победник 



:непријатељâ и заштитник земље, као цар „који штити земљу и шири њене границе, који 
покорава  туђе  земље“.  Веома  је  могуће  да  је  ова  песничка  химна  извођена  за  време 
свечаног царевог уласка у „свој град“ у циљу крунисања. Такве химне у част царева, у 
строго  песничком  облику,  често  су  уметане  у  крупнија  књижевна  дела,  на  пример,  у 
„Повест Синухета“.

Знатан  развитак  достиже  овај  књижевни  род  у  доба  Новог  царства,  када  широка 
освајачка  политика  египатских  фараона  доживљује  своју  кулминацију.  У  том  погледу 
карактеристичне су химне и славопојке које описују победе Тутмеса III и Рамзеса II. Неке 
од тих химни постале су толико популарне да су њихови текстови у доцнија времена често 
преписавани и снабдевани именима доцнијих царева. Најзад, развијен облик царске химне 
своје врсте претставља и познати „Спев о битки код Кадеша“, у коме је дворски песник у 
свечаном и донекле реторском облику описао легендарну „победу“ Рамзеса II над хетским 
трупама под зидинама сирског града Кадеша. Посебне химне састављане су у ово доба чак 
и у част царских кола.

ПОУКЕ

Дела  дидактичне  (поучне)  књижевности,  заодевена  у  књижевну  форму,  показују 
целовит систем робовласничког морала.  Те „Поуке“ спадају у доба процвата египатске 
културе,  у Средње и Ново царство, али неке од њих имају своје прототипе чак у доба 
Старог царства.

У  „Поуци  Птахотепа“,  која  садржи  правила  животне  мудрости,  правила  за  лепо 
понашање  и  тон,  писац  теши  „малог  човека“  тиме  да  „бог  уздиже  угледног  човека“. 
Молиоцу,  који је претрпео увреду и штету,  препоручује се стрпљива смиреност.  Човек 
никад не треба да заборавља свој  социјални положај,  увек се покоравајући старијим и 
начелницима.  Зато аутор „Поуке“  саветује  човека  да се  не понесе,  он тежи да  у њему 
угуши чак и зачетке незадовољства својом судбином. „Ако седиш или стојиш у чекаоници, 
мирно чекај да на тебе дође ред. Пажљиво гледај у слугу који позива. Много места има 
онај кога позивају. У чекаоници владају посебни закони, и све се ту ради по геометриској 
врпци. Бог даје (људима) предња места... али лактовима ништа нећеш постићи.“

Иста  мисао  о  неопходности  учвршћења  робовласничког  поретка  провлачи  се  као 
црвена нит кроз  две  „Поуке“  истог  типа:  кроз  „Поуке“  мудраца Ипувера и Ноферреху 
(текст  на  папирусу  Државног  ермитажа  у  Лењинграду).  У  тим  поукама  описује  се  у 
сликовитом и уметничком облику крупни устанак сиротиње и робова пред крај Средњег 
царства. У нешто раније време спада „Поука хелиопољског цара своме сину Мери-ка-Ра“ 
(Лењинградски папирус), која садржи низ савета о томе како треба управљати државом у 
ово тешко и немирно време. Цар говори своме сину о томе какав став треба да има према 
својим чиновницима и кнежевима, како треба да себи бира помоћнике, да купи војску и 
учвршћује границе у Сирији. Подједнак интерес претставља и „Поука цара Аменемхета I“, 
у  којој  се  описује  атентат  на  цара,  који  су  извршили  одважни  побуњеници  на  самом 
царском двору. Причајући о тим догађајима, цар саветује свог сина да буде опрезан и да 
ником  не  верује.  Све  те  „Поуке“  садрже  мноштво  историских  вести  и  претстављају 
драгоцене изворе за проучавање египтаске културе.

„Поукама“ стоји прилично близу једно књижевно дело „Сељакове жалбе“, у коме се 
прича  како  један  опљачкани  сељак  моли  велможу  да  му  врати  одузето  имање. 
Красноречивог сељака упућују на царски двор. Цар, усхићен његовом речитошћу, наређује 
да се сељаку дају намирнице и са задовољством слуша његове вешто начињене говоре, 
који хвале цареву праведност.

СВЕТОВНА И РЕЛИГИСКО-ФИЛОЗОФСКА ПОЕЗИЈА



Ни верске проповеди, одевене у облик уметничког мита, ни свете химне боговима и 
цару нису могле да угуше онај протест који је сазревао у широким слојевима египатског 
становништва  и  који  је  понекад  избијао  чак  и  у  класичној  књижевности.  У  неким 
песничким делима  осећа  се  призвук  неверовања у  загробни живот и  чује  се  позив  на 
уживање свих радости овог живота. У једној гозбеној песми вели се:

Радосно проводи дан, свештениче,
Удиши мирис кадова и помасти...
Остави све што је зло иза себе.
Мисли само на радост — све дотле
Док не дође дан када ћеш стићи у земљу која воли ћутање.

У доба Средњег царства нашао је јасног и снажног одраза протест против читавог 
уређења живота онога времена — у песничком дијалогу који се обично назива „Разговор 
разочаранога са својом душом“. У речима аутора овога уметничког дела осећа се дубоки 
песимизам човека који је у животу знао само за беду и који сања о смрти као избављењу 
од патњи. У низу песничких компарација смрт се пореди са „оздрављењем после болести“. 
Позивајући смрт, човек кличе:

Смрт стоји данас преда мном
Као мирис лотоса,
Као (осећај човека) који седи на обали опијености...
Смрт стоји данас преда мном
Као небо чисто од облака.
Смрт стоји данас преда мном
(Као осећај човека) који жели да опет угледа свој дом,
Пошто је провео дуге године у заробљеништву.

Дубоки  песимизам,  тако  јасно  изражен  у  овоме  песничком  делу,  прелази  границе 
обичне емоције једног песника. Човек разочаран у живот баца рукавицу небу. Призвуци 
неверовања  и  сумње у  постојање  загробног  света  и  вечног  живота,  који  претстављају 
оштри контраст према традиционалним верским назорима, јасно се осећају у следећим 
песниковим речима:

„Кад се сетиш погреба, (онда видиш) да је то — зло, проливање суза, огорчење човека, 
кога избацују из куће и бацају на брег. Никада више нећеш изићи да видиш сунце! Они 
који су градили од гранита и подигли палате, угледали су своје жртвенике пусте. Постигла 
их  је  иста  судбина  која  и  уморне,  који  су  умрли  на  бранама,  не  оставивши иза  себе 
потомства. Сунчева жега и рибе на обали разговарају са њима.“

Изгубивши веру у загробни живот, човек не верује ни у то да вршење култа мртвих, 
који  изискује  велике  расходе,  те  је  стога  приступачан  само  богатима,  може  да  човеку 
осигура  загробно  блаженство.  читав  систем  религиских  веровања  и  моралних  учења 
стављен је под знак питања. У ауторовим речима осећа се увереност да смрт изједначује 
све:  и  богате,  и сиромахе,  припремајући им подједнак удес  — уништење под зрацима 
сунца што све суши, или снагом воде која све побеђује.

КЊИЖЕВНИ МЕТОДИ

Староегипатска књижевност достигла је  високо уметничко савршенство. Књижевна 
дела, како песничка, тако чак и прозна, заодевана су у строго ритмички облик. Аутор је 
увек стављао себи за циљ да постигне измењивање појединих слика,  претстава,  делова 
реченице  и  чак  речи.  Поједини  делови  реченице,  поједине  речи  грађени  су  строго 



симетрично и паралелно. Најчешће је употребљавана двочлана структура реченице, као на 
пример у следећем фрагменту из „Повести о двојици браће“:

Била једном два сина —
Од једне матере
И од једног оца.
Анупу је било име старијем,
Бата је било име млађем.

Велики  значај  придаван  је  музичкој  хармонији  књижевних  дела.  У  вези  са  тим 
појавили су се први уметнички начини песничког уобличавања говора: рефрени, асонанце, 
алитерације, унутрашња сазвучја.

Карактеристичне црте  песничког  говора претстављају живе и конкретне уметничке 
слике и песничке компарације. Срце свирепог човека упоређује се са каменом. Путник 
морен жеђу осећа у устима „укус смрти“. У једном узоритом писму сачуване су индиције о 
постојању  чак  неких  заметака  књижевне  критике:  један  писар  подвргава  строгој 
књижевној критици посланицу коју је добио од другог писара. Он му пребацује да се „у 
његовим речима једна меша с другом, све... речи су збркане и нису међусобно повезане.“

То су високе тековине староегипатске књижевности, које су живо одразиле живот и 
стварање египатског народа.

ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ

Египатска уметност, чији су најстарији облици поникли у архајско доба (у V миленију 
пре н. е.), непрестано се развијала све до позне епохе опадања египатске културе, када се 
Египат  налазио  под  влашћу  Римљана.  Још  пред  крај  архајског  доба  почеле  су  се 
формирати  основне  карактеристичне  црте  египатске  уметности:  величанствена 
монументалност  облика,  строги  и  прецизни,  готово  геометриски  конструктивизам  и 
фронталност. Међутим, све ове особине египатске уметности често су се комбиновале са 
реалистичким тенденцијама, нарочито у портретским претставама.

Висок развитак и техничко савршенство достигла је у Египту архитектура, чији су нам 
бројни примери (гробнице, храмови итд.) добро сачувани.

У доба  Старог  царства  изграђује  се  и  добија  свој  прецизан  израз  она  грандиозна 
монументалност  која  постаје  карактеристична  црта  египатске  архитектуре.  Тесна  веза 
уметности са религијом особито се јасно испољава у архитектури доба Старог царства, 
која је заступљена гробницама и храмовима. Те грандиозне конструкције, створене радом 
огромног броја општинара и робова,  имале су за задатак да изразе идеју несаломљиве 
моћи царске власти, коју штити религија. Такве су огромне царске гробнице-пирамиде, 
чији  су  полазни  облик  биле  гробнице  у  облику  скамлије  (мастабе).  Најстарији  облик 
пирамиде јесте степенаста Џосерова пирамида у Сакари. Попуњавањем празнина између 
степена пирамиде — помоћу технике спољашњег облагања фасада — добијен је класични 
тип  монументалне  и  строго  конструктивне  пирамиде,  који  је  најјасније  изражен  у 
грандиозним пирамидама Гизеха,  саграђеним близу Мемфиса од  фараонâ IV династије 
Хуфуа, Хафра и Менкаура. У близини пирамида грађени су „заупокојени“ храмови царева, 
који су обично постављани крај источног подножја пирамиде. Монументални храм Хафра 
пружа пример типичног египатског храма, који се састоји из неколико одаја са стубовима, 
из главног дворишта, предвиђеног за световна лица, и из светилишта, приступачног само 
свештеницима.  Други  пример  архитектонског  комплекса  овога  времена  претстављају 
Џосерова пирамида и храмови и капеле који је окружују. У доба V династије пирамиде су 
нешто  мање,  али  се  зато  већа  пажња  обраћа  на  заупокојене  храмове,  чији  се  зидови 
украшују  рељефима,  који  приказују  живот  и  подвиге  деификованог  цара.  Архитектура 
Средњег  царства  претставља  повезујућу  карику  између  архитектура  Старог  и  Новог 



царства. То се јасно види у сепулкралном рираму Ментухотепâ, из времена XI династије. 
Центар  ове  грандиозне  конструкције  претставља  једна  велика  пирамида,  која  стоји  на 
двема уздигнутим терасама, распоређеним једна над другом. Широка примена колонадних 
галерија  и  сала  и  полупећински  карактер  храма  сведоче  о  новим  архитектонским 
облицима, који су се у потпуности развили тек у доба Новог царства. Храм Ментухотепâ 
потсећа на полупећински храм који је саградила царица Хатшепсут (XVIII династија) у 
Дејр-ел-Бахри. Кулминација процвата египатске архитектуре овог времена може се видети 
у огромном и монументалном храму Амоновом у Теби, који је грађен дуго времена и чије 
су  рушевине  прилично  добро  сачуване  у  Луксору.  Колосална  сала  на  стубовима  овог 
храма, која је саграђена, како се мисли, под Рамзесом II, састоји се из 134 масивна стуба, 
распоређена у 16 редова. Површина сале износи 5000 м2. Читава сала, та џиновска шума 
величанствених  стубова,  дели  се  на  три  средишна  брода,  висине  24  м,  и  12  бочних 
бродова,  висине  14  м.  Џиновски  храм,  са  свима  суседним  грађевинама,  претставља 
огромну  архитектонску  скупину;  њени  градиоци  учинили  су  смео  покушај  да  реше  у 
грађевинарству  проблем  простора.  Оригиналан  архитектонски  комплекс  из  нешто 
доцнијег времена претставља храм Рамзеса III у Мединет-Хабу.

Карактеристичне  црте  египатске  скулптуре  —  фронталност  и  прецизна,  готово 
геометризована статичност — први пут се појављују у вајарским делима с краја архајског 
доба, на пример, на статуи седећег цара Хасехемуи. Ове црте египатског вајарства налазе 
свог израза у делима из доба Старог царства. Архаична спутаност читавог тела постепено 
уступа своје место извесној слободи у претстављању тела, али строго потчињеној закону 
фронталности  и  старим  традицијама  свечане  монументалности.  Претстављајући  бога, 
деификованог  цара  или  њему  блиског  велможу,  уметник  се  старао  да  дâ  улепшани, 
идеализовани  лик  лепог  и  натприродног  човека,  у  мирној,  непомично  залеђеној  пози 
свечане  величине.  То  је  уметнику  сјајно  полазило  за  руком  захваљујући  примени 
фронталног приказивања тела, тј. размештају свих делова тела у једној имагинарној равни, 
право окренутој посматрачу. Такве су сјајне статуе фараона Хафра и велможе Рахотепа. 
Али се, у исто време, у вајарству Старог царства, нарочито на статуама и статуетама које 
претстављају  обичне  смртне,  најчешће  слуге  и  робове,  већ  појављују  прилично  јасно 
изражене  тенденције  ка  реализму.  Ослобађајући  фигуру  из  исконског  блока  камена, 
уметници настоје да пренесу своја запажања над природом — како код третирања тела, 
тако  и  у  претстављању  понекад  идеализованог,  понекад  типичног,  понекад  строго 
портретног лица. Тенденције ка реализму особито су јасно видљиве на познатој статуи 
„Каапера“  (сеоског кмета)  и чувеног „писара“  из Лувра.  Исте те карактеристичне црте 
запажају  се  и  на  рељефима  и  цртежима  овога  времена,  који  обилно  украшују  зидове 
гробница  и  храмова.  На  рељефима  и  цртежима  открива  се  пред  нама  читав  живот 
Египћана: ту су претстављене чамџије што вичу, занатлије на свом послу, земљорадници, 
пастири  и  рибари,  играчице,  нарикаче  које  иду  за  погребном  процесијом  итд.  Код 
приказивања  аристократа  пада  у  очи  строго  спровођење  принципа  фронталности  и 
статичности  у  претстављању  људског  тела.  Глава  и  ноге  обично  се  претстављају  у 
профилу. рамена и руке en face, а тело отприлике у три четвртине. Такав је уобичајени 
канон тих традиционалних, идеализованих и по својој намени често култних претстава. 
Далеко слободније и ближе природи претстављао је уметник фигуре слугу,  занатлија и 
робова. Претставе радних људи, слободне од верских традиција и канона, јесу понекад 
неулепшане  репродукције  реалне  стварности.  Код  њих  се  манифестују  већ  јасне 
тенденције  ка  уметничком  реализму,  готово  натурализму.  Такви  су  сјајни  рељефи  из 
гробница  у  Сакари  и  Гизеху,  нарочито  рељефи  из  гробнице  велможе  Ти.  Тежња  ка 
реализму  јача  у  вајарству доба  Средњег  царства,  нарочито  у  вајарском  портрету,  који 
показује уметников покушај да претстави унутрашње доживљаје свога модела. Такве су 
статуе Ментухотепа, колосална глава Сенусерта III и низ статуа Аменемхета. Релиефи и 
цртежи Средњег царства претстављају неку врсту повезујуће карике између претходне и 
следеће  епохе,  спајајући  у  себи  натурализам,  својствен  уметности  Старог  царства,  са 



префињеном стилизацијом доцнијег времена. И у ишто време, непосредно подражавање 
природе и тежња да се природа и обични људи претставе без икаквих украса — осећају се 
на  рељефима из  Медума  и  на  цртежима из  гробница у Бени-Хасану,  где  су приказане 
најразноврсније сцене из живота људи и животиња.

Раскошној архитектури Новог царства одговарала је зрела скулптура, која је у округлој 
пластици  дала  обрасце  високо  уметничког  реализма,  а  у  рељефу  подједнако  високе 
обрасце  префињене  стилизације.  У  духу  реалистичке  портретности  доследно  су  дате 
статуе  фараонâ XVIII  династије  и  женске  главе,  које  портретну изражајност  спајају са 
цртама  уметничке  идеализације.  Најзад,  висок  развитак  достигла  је  у  ово  доба  и 
илустрација књига. Такви су веома фини цртежи на папирусима с текстовима из „Књиге 
мртвих“ (папирус Ани у Британском музеју). Уметност XVIII династије достигла је свој 
зенит, у бурно амарнско доба, када је учињен смео покушај да се једним потезом измени 
читава хиљадугодишња култура, свеколика древна религија и све вековне традиције. У то 
доба поникла је специфична уметност на бази спајања старинског натурализма са новом, 
оштријом изражајношћу; притом је оштри портретни натурализам, који је понекад долазио 
до претеривања у подвлачењима и гротески, подвргнут финој линеарној стилизацији. Ти 
се моменти одражавају како у цртама лица на бисти Ехнатона у Лувру, на глави Нофертити 
или  глави  Ехнатоновог  колоса,  тако  и  у  третирању тела,  за  шта  као  пример  могу  да 
послуже торза Ехнатона и Нофертити. Иако је амарнска уметност претстављаја епизоду у 
историји египатске културе, ипак је она ставила известан печат на даљт развитак египатске 
уметности. Утицај амарнске уметности, нарочито течна облост линија, карактеристична за 
ту уметност, запажају се у делима из доба Тутанхамона, Хоремхеба и Сетија I. Такви су 
раскошни  рељефи  из  храма  Сетија  I  у  Абидосу  и  сцене  лова  у  храму  Рамзеса  III  у 
Мединет-Хабу.  Такав  је  сјајно  стилизован  рељеф са  претставом нарикача  у  Државном 
музеју ликовних уметности у Москви.

Египатска уметност, која је достигла високо савршенство, извршила је знатан утицај 
на  развитак  феничанске  и  доцније  грчко-римске  уметности.  Остаци  староегипатске 
уметности сачували су се у уметности Египћана из времена првих векова хришћанства 
(Копта).

ПОЈАВА НАУЧНИХ ЗНАЊА

Неограничена  владавина  религије  није  могла  да  сасвим  угуши  слободну  људску 
мисао, која је тежила сазнању околне природе. У вези са тим јавља се претстава о „знању“ 
као таквом и о високој вредности знања, које „зналца“ уздиже изнад свих осталих људи. 
Тако писац једне „Поуке“ вели: „Људи ће учинити све што ти будеш рекао, само ако си 
зналац. Удуби се у списе и стави их у своје срце, и онда ће све што ти будеш рекао, бити 
лепо. Ма на какву дужност поставили писара, он ће се увек обраћати књигама“.

Знања су стицана и са старијих генерација предавана млађим — у посебним школама. 
То су биле махом или школе за писаре, при двору, у којима су се учила деца аристократа-
робовласника, или посебне школе, које су се налазиле при централним надлештвима, у 
којима су спремани писари-чиновници за дато надлештво, на пример, за царску ризницу. У 
тим школама владала је строга дисциплина, која је одржавана мерама телесних казни и 
која је уливана посебним „Поукама“. Тако аутор једне „Поуке“ вели: „О писару, не буди 
лењ, јер ће те строго казнити. Не окрећи своје срце задовољствима, јер ћеш пасти на дно. 
С књигама у рукама, читај наглас и саветуј се са онима који знају више од тебе. Срећан је 
онај писар који је искушан на свим својим поприштима... Не проведи у лењости ниједан 
дан, иначе ће те истући. Јер дечакове уши су на леђима, и он ће чути кад га буду тукли. 
Стално питај за савет и не заборављај на то. Пиши, и нека ти то никад не додија!“

Ученике су учили углавном тешкој и сложеној писмености, натерујући их да сваки дан 
преписују са специјалних „прописа“ око три странице. Ученик је морао да добро утуви не 
само  систем  правописа  него  и  сложену  калиграфију  и  стилистику.  Сачувана  су  нам 



вежбања  писара-почетника,  која  садрже  углавном  поуке  у  васпитне  сврхе  и  узорита, 
подједнако поучна. писма. Најзад, у Египту су постојале и више „писарске школе“, које су 
носиле назив „кућа живота“ („пер анх“). Рушевине такве „куће живота“ нађене су у старој 
престоници фараона Ехнатона (види горе).

Потребе свакодневног живота, развитак привреде, трговачког промета, и посматрања 
над природом — доводили су до постепеног прикупљања научних знања. Сва та знања 
носе још углавном практични карактер. Таква су, на пример, најстарија знања из области 
математике, која су најтешње везана за практични живот и имају за циљ да олакшају посао 
земљомеру и неимару. Тако ми, на пример, знамо да је Аменемхет I утврдио границе нома 
на основу онога „што стоји у књигама и налази се у древним списима“. То утврђивање 
граница вршили су специјални земљомери на основу прорачуна, који су затим записивани. 
О  томе  сведоче  цртежи,  сачувани  у  гробницама,  који  претстављају  мерење  земљишта 
помоћу специјалне геометарске врпце. Судећи по садржини математичких задатака, знања 
из области аритметике и геометрије коришћена су код одређивања површине поља, код 
израчунавања запремине гомиле жита или амбара који је служио за његово чување. Најзад, 
захваљујући знањима из области математике, Египћани су умели да састављају шематске 
карте терена и примитивне цртеже. О великом значају математике, нарочито геометрије, за 
развитак грађевинарства сведоче многобројне и грандиозне зграде,  нарочито пирамиде, 
које су се могле подићи само на бази читавог низа прецизних прорачуна.

О  развитку  математичких  знања  у  старом  Египту,  нарочито  у  периоду  Средњег 
царства,  сведочи прилично велики број математичких текстова из тога времена, напосе 
Московски  „Математички  папирус“.  Једну  од  крупних  тековина  египатске  математике 
претстављао је развитак декадног система рачунања. У египатском писму већ су постојали 
засебни знаци за ознаку бројева 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 и чак милиона, који је 
означаван фигурицом човека који је дигао руке у знак дивљења. Врло су карактеристичне 
за облике египатске математике — својеврсне јединице за дужину. То су били прст, шака, 
стопа, лакат, између чијих је дужина египатски математичар утврдио одређене корелације. 
Математички знаци широко су употребљавани у уметности. Да би на једној равни нацртао 
фигуру човека, египатски је уметник претстављао квадратну мрежу, у коју је уцртавао тело 
човека, користећи се у ту сврху познавањем математичких односа дужине једних делова 
тела  према  другим.  О  извесној  примитивности  египатске  математике  сведочи  начин 
употребе  четири  основне  аритметичке  радње.  Тако  је,  на  пример,  код  множења 
употребљаван метод сукцесивних радњи. Да би помножио 8 са 8, Египћанин је морао да 
врши  сукцесивна  множења  са  2.  Дељење  је  вршено  помоћу  множења.  Да  би  се  77 
поделило са 7, требало је утврдити којим бројем треба помножити 7 да би се добило 77. 
Висок  развитак  достигла  је  у  Египту  геометрија,  која  је  била  од  велике  практичне 
важности.  Египатски  математичари  умели  су  да  израчунају  површину  правоугаоника, 
троугла, напосе равнокраког, трапеза и чак круга, узимајући величину π за равну 3, 16, 
дакле  тачније  од  Вавилоњана.  У  московском  „Математичком  папирусу“  сачувана  су 
решења тешких задатака — израчунавања запремине зарубљене пирамиде и полулопте. 
Извесна, веома елементарна знања имали су стари Египћани и у области алгебре, умејући 
да израчунавају једначине са једном непознатом, при чему су непознату називали речју 
„гомила“ (очигледно „гомила жита“).

Нека знања имали су стари Египћани и  у области астрономије.  Честа  посматрања 
небеских  тела  научила  су  их  да  разликују  планете  од  звезда  и  чак  су  им  пружила 
могућност  да  утврде  карту  звезданог  неба.  Појединим  сазвежђима  и  чак  звездама  (на 
пример, Сириусу) Египћани су дали засебна имена. Служећи се специјалним таблицама 
распореда звезда и посебним инструментом, Египћани су умели да одређују време чак и 
ноћу. Астрономска знања пружила су Египћанима могућност да изграде систем календара. 
Египатска календарска година делила се на 12 месеци, од којих је сваки имао по 30 дана; 
притом је крајем године додавано још 5 празничних дана, што је укупно давало 365 дана у 



години.  Према  томе,  египатска  календарска  година  заостајала  је  иза  тропске  за  једну 
четвртину дана. Та је грешка после 1 460 година износила 365 дана, тј. једну годину.

Знатан развитак стекле су у Египту медицина и ветерина. У читавом низу текстова из 
доба Средњег царства дат је попис рецепата за лечење разних болести. Иако су користили 
мноштво емпириских запажања, египатски лекари још нису могли да се сасвим ослободе 
старе магије. Зато је лечење помоћу лекова обично комбиновано са магиским басмама и 
обредима.  Али  је  проучавање  људског  тела,  олакшано  секцирањем  лешева  приликом 
мумификације, пружало лекарима могућност да више-мање правилно прилазе питањима 
структуре  и  функције  човечијег  организма.  Тако  се  постепено  јављају  прва  знања  из 
области  анатомије,  која  су  фиксирана  у  читавом  низу  анатомских  термина.  У  неким 
медицинским текстовима дата је и својеврсна методика лечења, која је од лекара захтевала 
преглед болесника, одређивање симптома, постављање дијагнозе и прописивање начина 
лечења.  Лекари  се  специјализују  за  поједине  врсте  болести.  Појављују  се  специјални 
приручници  из  гинекологије,  хирургије  и  офталмологије.  Прилично  тачан  опис  неких 
болести, њихових симптома и појава дозвољавају нам да претпостављамо да су Египћани 
имали  извесних  знања  из  области  дијагностике.  Тако  се  у  египатским  медицинским 
текстовима  подробно  описују  болести  желуца,  респираторних  органа,  крвотока, 
реуматизам,  шарлах,  болести  ока,  кожне  болести  и  мноштво  других.  У  специјалним 
приручницима из гинекологије описује се превремени и одоцнели порођај,  и износе се 
средства „за распознавање жене која може да роди, и оне која не може“. У једној гробници 
Старог царства сачуване су претставе разних операција (руку,  ногу,  колена).  У доцније 
време  хирургија  је  достигла  знатно  виши  развитак.  Називи  неких  болести,  као  и 
фармакологија,  заснована  на  дугогодишњем  искуству,  сведоче  о  прилично  знатном 
развитку египатске медицине,  чије  су тековине аутори медицинских расправа  античког 
света широко зајмили.

О појави првих. покушаја теориских генерализација сведочи учење о крвотоку и о „22 
суда“ који полазе од срца и који, по мишљењу египатских лекара, играју одређену улогу у 
животу  човечијег  организма  и  току  болести.  У  том  погледу  врло  су  карактеристичне 
следеће речи из медицинског папируса Еберса: „Почетак тајни лекара јесте познавање тока 
срца,  од  којег  полазе  судови  свим удовима;  јер  сваки  лекар,  сваки  свештеник  богиње 
Сохмет, сваки врач, дотичући се главе, потиљка, руку, шаке, ногу, свуда се дотиче срца, 
пошто од њега полазе судови свакоме уду.“

Тако се радознала људска мисао постепено развијала,  упркос владавине религиско-
магиског погледа на свет.



XI. ХЕТСКА ДРЖАВА

ИСТОРИЈА ИСКОПАВАЊА

Још у XVIII веку европски путници који су посећивали источне обале Мале Азије и 
Северну  Сирију,  обратили  су  пажњу  на  старе  споменике  покривене  претставама  и 
натписима,  напосе  на  хетске  хијероглифске  натписе  у  Хамату.  Али  су  први  покушаји 
њиховог проучавања учињени тек у XIX веку. Француз Тексје, тридесетих година, посетио 
је рушевине старохетског града у Богаскеји (источни део Мале Азије), прекопирао тамо 
нађене споменике и први издао архитектонске и вајарске споменике које је нашао (1839 г.). 
Прва археолошка ископавања извршена су крајем XIX века. Гијом и Перо предузели су 
1861 г.  једну археолошку експедицију у северни део Мале Азије, прегледали рушевине 
Богаскеје и издали тамо нађене хетске споменике (1872 г.). После тога нађен је читав низ 
нових хетских споменика — не само у Малој Азији него и у суседним земљама, нарочито 
у  Алепо,  у  Џерабису  и  на  Еуфрату.  1872  г.  Гуман  и  Пухштајн  извршили  су  преглед 
Кападокије и Северне Сирије, нарочито подручја Амана и Таура, начинили детаљан план 
рушевина Богаскеје и узели отиске религиских сцена урезаних на стенама Јазили-Каја. Од 
1888 до 1902 г. Лушан је вршио замашна ископавања у Северној Сирији, у Зендширлију. 
Гарстанг је у Сакче-Гези открио споменике који сведоче о продирању снажног хетског 
утицаја у Северну Сирију. Али су особито крупне резултате дала ископавања Винклера и 
Макриди-Беја у Богаскеји — 1906-1907 г., где су открили рушевине великог хетског града, 
остатке зидова, градске капије са кулама, развалине 5 двораца, керамику и веома богати 
државни архив,  који се  састоји од 20.000 докумената  писаних клинастим писмом.  Ова 
ископавања  наставих  су  1931-1934  г.  Бител  и  Гитербок,  који  су  ту  открили  четири 
археолошка слоја и брижљиво испитали архитектонске споменике

Најзад, 1928-1931 г. Остен је извршио ископавања на брежуљку Алишар, где је открио 
тврђаву из  доба  новохетског  царства  и  читав  низ  драгоцених археолошких  споменика. 
Ископавања извршена крајем XIX и почетком XX века дала су на територији Мале Азије, 
западно  од  Еуфрата  и  у  Северној  Сирији  мноштво  споменика  уметности,  живота  и 
религиског култа,  а тако исто и клинасте и специјалне хијероглифске натписе.  Највећи 
интерес за историчара претстављају натписи. Али дуго времена људи нису могли да их 
дешифрују.  Тек у време првог светског рата пошло је чешком научнику Б.  Хрозном за 
руком да утврди како треба читати хетске клинасте натписе откривене у источном делу 
Мале Азије и у Северној Сирији. Најзад, нешто доцније Б. Хрозни је дешифровао и хетске 
хијероглифске натписе нађене у тим крајевима.

ИЗВОРИ

Дешифровање хетских натписа омогућило је научницима да историју Хетске државе 
проучавају  на  основу  документарних  извора.  Међу  тим  изворима  особит  интерес 
претставља зборник хетских закона из XIV века пре н. е., који пружа јасну претставу б 
привредном и друштвеном уређењу Хетске државе. Овај кодекс састоји се из два дела, 
састављена у разна времена. Извесну претставу о економици хетске земље пружају нам 
документи о даровању земље и катастарски записи. Огроман значај за спољнополитичку 
историју Хетске државе имају царски натписи,  на пример,  натписи Аните,  Телепина и 
анали  Муршилиша II.  Претставу о  међународним односима тога  времена пружају нам 
уговори  хетских  царева  са  царевима  и  кнежевима  суседних  држава  и  кнежевина. 
Драгоценим  изворима  ваља  сматрати  и  религиско-магиске  текстове,  опис  празника  и 
приношења жртви при двору, молитве, химне, басме, питања упућена пророчишту, митове 
и  епске  спевове.  Сачуване  ветеринарске  и  астрономске  расправе  и  вавилонско-хетски 
речници дају нам извесну претставу о ницању и прикупљању научних знања код хетских 
народа. За проучавање хетске историје велики значај имају вавилонски натписи, нарочито 



званични  документи,  написани  на  вавилонско-акадском  језику  и  нађени  у  хетским 
земљама  (у  доцнијој  Кападокији).  Живу  светлост  бацају  на  односе  Хета  са  суседним 
земљама средином II миленија пре н. е. — дипломатски споменици из Амарнског архива. 
Од великог су значаја за хетску историју познијег времена и асирски документи.

СТАНОВНИШТВО

Племена која су у дубокој старини настањивала висораван Мале Азије обично се у 
науци називају Протохетима. Веома је могуће да су Протохети и по језику њима блиски 
Палајци  сродни  са  осталим  најстаријим  племенима  Предње  Азије,  које  модерни 
истраживачи називају „азиским“, увршћујући у ту групу Хурите (Харијце), који су живели 
у Сирији и северозападној Месопотамији, даље, Субарејце, који су насељавали северну 
Месопотамију,  и Урарте,  који су у давнини становали на територији Јерменије; по свој 
прилици, та су племена делимично сродна с јафетским племенима Кавказа, те се стога 
могу уврстити у најстарију групу јафетских народа.

Поред старијих племена, у областима Мале Азије и Северне Сирије појављују се у II 
миленију пре н. е. и друга племена, која се по свом језику оштро разликују од племена 
„азиске групе“. Ова су се племена, по мишљењу неких научника, појавила после. једне 
крупне миграције народâ. Али се не могу све појаве у историји тумачити само и једино 
миграцијама племена и народа. Промене језика и културе у знатној се мери објашњавају 
процесом измене социјално-економских односа. Док су стара племена протохетске групе 
сродна по свом језику са Хуритима и Субарејцима, дотле су доцнији Хети-Несити и по 
језику  њима  блиски  Лувијци  говорили  језиком  који  је  веома  близак  језицима  народа 
такозване индоевропске групе. Читав низ речи у томе познохетском језику показује блиске 
аналогије са речима из грчког, латинског, староиндиског и старословенског језика. Такве су 
хетске заменице quis, quit и латинске quis, quid (ко, шта); хетско ug и грчко ἐγώ (ја), хетска 
именица kimmant, која је веома блиска грчкој χειμών и руској „зима“.

Темељећи се на овим језичким аналогијама, фашистички „историчари“ настојали су 
да тврде да су Хетску државу основали „најстарији преци расно чистих Аријаца“, који су 
се преселили из Европе у Малу Азију. Али се ова фантастична хипотеза ничим не може 
доказати.  Хетску  државу  није  основала  „расно  чиста  група“,  већ  група  међусобно 
помешаних  племена,  која  су  говорила  разним  језицима:  протохетским.  палајским, 
лувијским и неситским. С друге стране, ниједан историчар не може да наведе чињенице 
које би могле доказати „нордиско“ или бар европско порекло чак и оних Хета-Несита чији 
је језик најближи језицима индоевропске групе. Хетска су племена у културно-историском 
погледу  била  најтешње  везана  за  племена  Егејског;  Мора  и  за  најстарије  урођеничко 
становништво  северног  дела  Предње  Азије  (Хурити).  О  томе  сведоче  споменици 
уметности,  архитектуре,  материјалне  културе  —  гробнице  и  предмети  свакидашњег 
живота„ где су се хетска племена особито тесно додиривала са Егејцима и Хуритима.

ПРИРОДНИ УСЛОВИ

Малоазиско-јерменска  висија,  окружена  са  свих  страна  планинским  гребенима, 
достиже висину од 1000 метара и по свом типу потсећа на висораван Источног Туркестана 
и  Ирана.  Овај  планински  плато  претставља  једну  велику  степу  без  шуме,  покривену 
травом,  која  обезбеђује  исхрану  само  ситној  рогатој  стоци.  У  југоисточном  делу  ова 
висораван прелази код предгорја Писидског Таура у пустињу. Потпуну супротност овим 
оскудним областима претстављају по свом биљном царству богате области што леже у 
северном и јужном делу Мале Азије. Мала Азија је сиромашна рекама. Мали број њих 
стиже до мора. Већина река, одликујући се брзином тока, али носећи мало воде, не пружа 
могућност  за  бродарство  и  за  стварање  система  вештачког  наводњавања.  Површина 
плодних долина тих река веома је мала. Земљорадњом је могуће бавити се само на уском 



појасу земљишта дуж река. Али је Мала Азија по свом географском положају била од саме 
природе  предодређена  за  развитак  транзитне  трговине,  претстављајући  неку  врсту 
природног моста који Европу спаја са Азијом.

ПОСТАНАК ХЕТСКЕ ДРЖАВЕ

Пред сам крај III миленија пре н. е., у источном делу Мале Азије, источно од реке 
Халиса, у области која је доцније добила име Кападокија, асирски трговци, пореклом из 
града  Ашура,  основали  су  усред  месног  хетског  становништва  читав  низ  прилично 
знатних трговачких колонија. Учврстивши се у тим трговачким градовима, међу којима је 
најзначајнији  био  Канес,  асирски  трговци  су  прилично  интензивно  експлоатисали 
природна богатства хетске земље и месно становништво, извозећи одатле разну робу и 
претварајући у робље заробљенике и упропашћену сиротињу, која би доспела у економску 
зависност од богатих асирских трговаца. Тежећи за тим да се ослободе туђинског јарма, 
расцепкана и слаба хетска племена понекад су дизала устанке против Асираца. О једном 
таквом устанку прича се у историској легенди која описује како су се трговци из Канеса 
обратили  Саргону,  цару  Акада,  молећи  га  за  помоћ  против  хетског  управника  града, 
Бурушханда. Али у већини случајева виши слојеви хетске родовске аристократије били су 
на страни асирских робовласника. Управник области Канеса у споровима између Хета и 
Асираца махом је штитио интересе богатих Асираца, дозвољавајући им да подјармљују и 
претварају у робље Хете који нису могли да плате дуг.

Хетска  су племена у  то  време живела  у  условима распадања родовско-племенског 
поретка. Постепено се образују први племенски савези, ембрионални облици најстаријих 
хетских држава, чији су се центри налазили у Кушару, Неша, Залпуви и Хатушашу. Ови 
племенски савез водили су између себе борбу за власт у источном делу Мале Азије.

На развалинама родовског поретка,  у упорној  борби за превласт и владавину међу 
племенима Мале Азије,  у XIX веку пре н.  е.  ниче једна од првих хетских држава.  На 
једном од  најстаријих  хетских  натписа,  на  натпису хетско-неситског  цара  Аните,  сина 
Пухтане, који је владао у граду Кушару, описују се ратови Аните са суседним хетским 
племенима. После дуготрајне и упорне борбе Анита побеђује суседна племена,  односи 
сјајну победу над Пијуштом, царем града Хатушаш, и над његовим савезницима, осваја и 
руши  градове  Хатушаш  и  Залпува.  Тако  настаје  најстарија  изворима  позната  Хетска 
држава, чија је престоница била град Неша. У XVII веку пре н. е. Хетска држава још више 
јача. Један од хетских царева, по имену Табарна (око 1640 г. пре н. е.), који је покорио 
читав низ области у Кападокији, нарочито плодне долине близу Таура, назива се „великим 
царем“ и сматра своју државу равном Вавилонском царству. Табарна је сматран оснивачем 
Хетске  државе,  и  његово  име  претворило  се  доцније  у  царску титулу.  Хетски  цареви 
потоњег времена називали су се „табарнама“ и писали на својим натписима да остављају 
своје синове као „табарне“, тј.  цареве, предајући им тиме царску власт. Тако на једном 
натпису стоји: „Када се велики цар Табарна у своме граду Кушару разболео и свога сина 
Муршилиша позвао за цара... рекао је Табарна својим чиновницима: „Сада сам поставио 
свога сина над вама као табарну“. Крајем XVII века пре н. е. престоница Хетске државе 
премештена је у град Хатушаш. Од тог времена почиње знатан пораст Хетског царства. 
Муршилиш I уједињује под својом влашћу знатне области Мале Азије и продире у правцу 
северне  Сирије  и  Месопотамије.  Он осваја  град  Халпу (Алепо)  и  предузима поход  на 
Вавилон.  То  је,  очигледно,  била  она  хетска  најезда  у  земљу Акад  која  се  десила  под 
посљедњим аморитским царем Самсудитаном и која се спомиње у једној од вавилонских 
хроника.  Хети  су  освојили  Вавилон  (око  1595  г.  пре  н.  е.)  и  опљачкали  овај  богати 
трговачки  град.  У  хетским  аналима  говори  се  о  овим  крупним  освајачким  походима 
Муршилиша I овим кратким речима: „И он је кренуо у поход на Халпу и порушио Халпу, и 
он је довео заробљенике из Халпе и плен у Хатушаш. После тога кренуо је на Вавилон, 
напао такође и на Харе (Хурите) и задржао у Хатушашу заробљенике и плен из Вавилона“.



Пред крај владе Муршилиша I отпочињу у Хетском царству крупни нереди. Хетски 
цар  је  био  убијен  у  једној  дворској  завери.  Разни  претенденти  на  царски  престо  воде 
између  себе  упорну  борбу  и  брзо  смењују  један  другог.  Хетски  цареви,  заузети 
међусобном борбом, губе раније освојене области. Хетска држава, ослабљена дуготрајним 
унутрашњим немирима,  ограничава  се  на  територију која  лежи северно  од  Таура.  Тек 
четврти наследник Муршилиша I  успоставља известан ред у земљи.  Хетска се држава 
коначно консолидује под царем Телепином (око 1535 г. пре н. е.), под којим се утврђује 
поредак наследства престола. На натпису Телепина описује се тај  поредак наслеђивања 
престола,  по  коме  царску  власт  има  да  наследи  најстарији  син,  а  у  случају  његовог 
отсуства — други син или муж старије кћери. У исто време, Телепин на истом натпису 
одређује власт и компетенције аристократског већа: „увек и довека имају се под оним ко 
буде  цар  после  мене  — састајати  његова  браћа,  синови,  пашенози,  крвни  сродници  и 
војници,  па  ћеш онда моћи кренути  и  непријатељску земљу држати снажном руком у 
покорности,  и  ти не  треба да  говориш: „хоћу да  је  поштедим“.  Ти ништа не  треба да 
прашташ, већ пре да увећаваш“.

Анализирајући  овај  текст,  неки  испитивачи  сматрају  да  је  веће  аристократа 
ограничавало цареву власт, и виде у овом случају посебан облик ограниеене монархије. 
Међутим,  тешко  да  се  може  претпостављати  да  је  у  то  далеко  доба  могла  постојати 
ограничена монархија. Овај је термин апсолутно непримењив на државу старих Хета. Из 
овог натписа не може се изводити закључак ни о покушају Телепина да заведе нов облик 
државног  поретка.  Напротив,  баш  Телепинов  натпис  сведочи  о  томе  да  је  тај 
„аристократски“  савет  постојао  и  пре  Телепина,  претстављајући,  очигледно,  реликат 
старинског родовско-племенског савета. У компетенцију тога савета улазило је разматрање 
ствари  везаних  за  преступ  чланова  царске  породице.  Дозвољавајући  томе  „великом“ 
породичном савету да осуђује на смрт сваког царевића кривог за какав тежак преступ, 
Телепин истом том савету забрањује да прогони сроднике тих царевића, очигледно, да се 
избегну они тешки династички немири који су тако дуго комадали Хетску државу.

ЕКОНОМИКА И ДРУШТВЕНО УРЕДЕЊЕ

Природни услови источног дела Мале Азије у знатној су мери доприносили развитку 
сточарства као доминантног облика привредног живота локалних племена. Још је Страбон 
истакао  да  области  Мале  Азије,  „лишене  вегетације,  служе  као  пашњаци“  великој 
количини оваца  са  грубом вуном,  које  претстављају основно богатство  земље.  Хетски 
документи  такође  сведоче  о  великом  значају  сточарства,  широко  распрострањеног  у 
хетским земљама. Тако у хетским законима XIV века пре н. е. постоји 35 чланова који 
регулишу права својине на стоку. Законодавац се у првом реду постарао за то да заштити 
интересе крупних власника стада. Очевидно, стада су у то доба била један од најважнијих 
облика богатства. На пример, за крађу крупне рогате стоке, коња или овна прописивана је 
15-токрака  накнада  вредности украденог  грла.  Ако би  лопов  пустио  украдену стоку,  а 
сопственик је нашао,  имао је лопов по закону да плати седмокраку вредност украдене 
стоке. Присвајање одбегле стоке изједначавано је са крађом. Повреда домаће животиње 
имала је за  последицу надокнаду стоке или плаћање глобе у висини од 2 до 6 шекела 
сребра (16-48 грама).

Особит значај имало је за Хете коњарство. Коњи се спомињу на једном од најстаријих 
хетских  натписа,  на  натпису  цара  Аните.  У  планинским  крајевима,  богатим  шумама, 
експлоатација  шумских  комплекса  имала  је  известан  привредни  значај.  Специјални 
чланови закона имали су за циљ законску заштиту шума. У случају самовољне сече шуме 
или крађе дрвета кривац је морао да плати новчану глобу. Ако је крађа достизала крупне 
размере. пресуду је доносио сам цар.

Током  времена,  поред  сточарства  почиње  да  се  развија  и  земљорадња.  Отсуство 
крупних речних долина и недостатак речне воде нису дозволили становништву да овде 



организује  у  крупним размерама  онај  систем вештачког  наводњавања који  је  цветао  у 
алувијалним долинама  Нила,  Тигра  и  Еуфрата.  Па  ипак  документи  дозвољавају  да  се 
говори о постојању у старој Малој Азији вештачког наводњавања, које је у датим условима 
имало веома ограничен значај. Тако се у једном члану хетских закона забрањује одвођење 
воде из канала. Кривац за присвајање воде — општинске својине — плаћао је глобу.

Поред цереалија,  известан значај  имали  су и  повртарство и  воћарство.  Документи 
сведоче не само о постојању воћњака, него и о законској заштити интересâ власника тих 
воћњака. Кривац за потпаљивање повртњака или винограда одговарао је пред законом и 
морао је да за штету причињену власнику плаћа прилично високу глобу, на пример, како 
гласи члан закона: „за једно дрво платити 6 шекела сребра,  и уз то обновити младицу. 
После тога, слободан је од кривице“. Ти воћњаци и виногради припадали су вероватно 
приватним сопственицима. У сваком случају, законодавац разликује ограђени воћњак од 
неограђеног.

Планине што окружују степу, криле су у својим недрима велику количину металне 
руде. Управо зато су планине Таура називане „брдима сребра“. Сама реч „Хати“ долази, по 
мишљењу неких научника,  од  речи која  значи „сребро“.  Поред сребра,  Хети су имали 
могућности да у оближњим подручјима добијају бакар и гвожђе. На натпису хетског цара 
Аните, који спада у XIX век пре н. е., спомињу се предмети начињени од гвожђа, које је 
управник града Пурушханда донео у виду данка. Средином II миленија пре н. е. хетски су 
цареви  извозили  гвожђе  чак  у  такве  далеке  земље  као  што  је  Египат.  Ископавања  у 
Кархемишу сведоче о широкој распрострањености гвожђа (од XII века пре н. е.) у северној 
Сирији  и  у  североисточној  Месопотамији.  Поред  метала,  становништву су  стајали  на 
расположењу камен  и  дрво.  Још  у  старини  планине  Амана  носиле  су  назив  „кедрова 
шума“. Према томе, хетска је земља располагала свим врстама занатских сировина, међу 
којима је главно место заузимала метална руда. Ова околност у знатној је мери допринела 
развитку металургије, нарочито изради бронзаног и гвозденог оружја. О развитку занатске 
производње сведочи у хетским законима спомен плугова и оружја начињених од бакра, 
бронзе и гвожђа. У законима се спомињу и занатлије: грнчари, ковачи, столари, обућари, 
кројачи, ткачи и сукнари, што сведочи о знатној диференцијацији заната.

Развитак земљорадње и заната довео је до раног развитка трговине. О томе сведоче 
документи  нађени  у  Килтепе,  у  Кападокији.  Ови пословни документи  помажу нам да 
реконструишемо социјално-економско уређење асирских трговачких колонија, основаних 
у хетској земљи крајем III миленија пре н. е. Сви документи написани су на семитском 
језику,  лако измењеном под локалним утицајима. Судећи по тим документима, асирски 
трговци су током дужег времена продирали у Кападокију и ту градили своје трговачке 
факторије. У документима се Ашур, стара престоница Асирије, назива просто „градом“. 
Очигледно, колонисти и трговци који су се настањивали у хетским земљама, водили су 
порекло из Ашура.

Трговачке колоније основане од асирских трговаца у подручју реке Халиса, у самом 
језгру хетског становништва Мале Азије, уживале су извесну самосталност. На челу сваке 
колоније, која се обично звала „лука“, стајала је градска управа, такозвани „градски дом“. 
Читав привредни живот колоније био је концентрисан у благајни,  која је носила назив 
„кућа луке“. Најкрупнија и главна асирска колонија био је град Канес. Али су те асирске 
колоније задржавале и извесну везу са Асиријом. Кападокиски натписи бацају светлост и 
на организацију домаћег хетског становништва. На челу хетских племена стоје кнежеви, 
који носе типична малоазиска имена. Ови локални хетски кнежеви уживају посебна права 
код трговине металима. На натписима се спомињу њихови чиновници и дворци, што већ 
сведочи о процесу постепеног претварања тих родовско-племенских савеза у најстарије 
државе.  Уз  то  кападокиска  документа  омогућују  у  извесној  мери  да  се  реконструишу 
прилично  развијени  облици  економике  тога  времена.  Многобројна  писма  садрже 
најразноврсније  наредбе,  жалбе,  извињења,  саопштења  о  стизању  појединих  лица,  о 
отсуству очекиваних посланика, жалбе на власти, питања о њиховим одлукама, вести о 



одашиљању новца, о пријему новца или о његовом тражењу. Особит интерес претстављају 
уговори,  који бацају светлост на трговачки промет,  који се налазио углавном у рукама 
асирских  трговачких  агената  (дамкарâ);  ови  су,  са  своје  стране,  имали  специјалне 
субагенте у циљу преноса новца и робе. Читава крупна трговина и зеленаштво налазили су 
се у рукама богатих асирских трговаца. У једном писму спомиње се име крупног трговца 
кућама  — Бушукина,  за  кога  су  његови  агенти  куповали  куће.  Они  информишу тога 
крупног трговца о куповини кућа и моле га да им надокнади учињене расходе. „Шалим-
ашир и Сухуга — пишу они, — који води порекло из нашег града, купили су за тебе куће 
за 16 мина у сребру. И они су ти написали: новац на име камате примили смо за тебе... 
десет мина као вредност куће Шалим-ахим ти шаље...“

О  прилично  знатном  асирском  утицају  који  је  захваљујући  асирској  трговини  и 
колонизацији  продро  у  земљу  Хета  —  сведоче  систем  календара,  начин  датовања  и 
религиска  веровања,  која  су  из  Месопотамије  продрла  у  Кападокију.  Истовремено  са 
асирским трговцима  у  хетске  су земље продирали  и  вавилонски  трговци.  О прилично 
снажном културном утицају Вавилона сведочи читав низ чињеница. Вавилонски новчани 
систем, заснован на систему рачунања 60, продро је у Малу Азију још у дубокој старини. 
Многи вавилонски ритуални текстови, митови и легенде преведени су на хетски језик. 
Међу многим хетским натписима нађени су лексички приручници и речници вавилонског 
типа.  Током  дужег  времена,  све  до  доба  процвата  Хетске  државе,  хетски  су  цареви 
склапали своје уговоре са суседним земљама на вавилонском језику. Тек у XIV веку пре н. 
е. хетски је језик почео да коначно потискује вавилонски.

У хетским законима нашла је свог одраза прилично знатна трговина, која није само 
спајала низ појединих хетских области, него је и уводила хетска племена у широки круг 
економских веза, које су уједињавале читав староисточни свет. Ти закони утврђивали су 
посебне фиксиране цене за стоку, пољопривредне продукте, тканине и кожу. Поред тога, 
закон је прописивао и релативну вредност метала, изједначујући 240 тежинских јединица 
бакра са једном јединицом сребра (4 мине бакра = 1 шекел сребра).

Хетска  племена,  као  и  остала  племена  старог  Истока,  ступају  на  арену  светске 
историје у доба преласка са родовског поретка на робовласништво, када у крилу младог 
робовласничког  друштва  још  чврсто  постоји  сеоска  општина  и  када  су  још  сачувани 
реликти родовског уређења.  Остаци родовског поретка сачували су се овде,  на далекој 
периферији Предње Азије, прилично трајно. Тако се у једном документу говори о казни 
коју кривцу изриче „господар крви“. Та казна изриче се за убиство. „И дело крви врши се 
на следећи начин: ко почини крваво дело, с њим треба учинити оно што каже господар 
крви. Ако он каже — „он треба да умре“, нека онај умре; ако он каже — „он треба да плати 
глобу“, нека плати глобу. Цар овде ништа не треба да чини“. Неки научници сматрају да је 
човек који се у овом натпису назива „господарем крви“, очигледно, претседник судског 
већа.  Међутим,  ако  је  то  судија,  онда  је  несхватљиво  зашто  закон  забрањује  царској 
јурисдикцији да се меша у то дело. Пре треба претпостављати да је „господар крви“ био 
поглавар рода, коме је припадала крв, тј. живот сродника. Зато му је закон сачувао право да 
суди  кривцу за  убиство.  У овом случају обичајно право старинског  родовског  поретка 
долази у сукоб са царском јурисдикцијом.

Патријархална  породица  имала  је  великог  значаја  у  социјалном  животу  хетских 
племена. У хетским законима сусреће се специјалан термин „цена жене“, који указује на 
трајно постојање обичаја продаје девојака. Породично право давало је неограничена права 
шефу  патријархалне  породице  —  оцу  и  мужу,  који  је  имао  право  да  суди  и  да  се 
разрачунава  са  потчињеним  му  члановима  велике  патријархалне  породице.  У  хетском 
животу  сачували  су  се  остаци  самосуда,  озакоњеног  старим  обичајним  породичним 
правом. Ако би муж затекао жену са неким мушкарцем, имао је право да је убије. „Казне 
за њега (тј. мужа) нема“ — гласи 197 члан хетског законика.

Читав  низ  докумената  сведочи  о  процесу  постанка  и  развитка  робовласништва  у 
хетским земљама. Развитку робовласништва особито су ишли на руку ратови и развитак 



трговине, која је доприносила богаћењу једних на рачун упропашћавања других. Стога је 
природно  што  робовласништво  достиже  особито  знатне  размере  по  трговачким 
колонијама, које су асирски трговци основали у Кападокији. На натписима слободни људи 
се обично стављају насупрот хетским робовима, који су по свој прилици водили порекло 
од  месног  хетског  становништва.  Хети  су  доспевали  у  положај  робова  услед  широко 
развијенога ропства за дуг. Асирски трговци често су давали зајмове хетским занатлијама. 
По тексту уговора о зајму, дужник који о року не плати дуг постајао је роб. По другим 
дужничким документима, чланови дужникове породице морали су да одрађују камате на 
дати зајам — личним радом у повериочевој кући. Све ове дужничке операције морао је да 
потврди  цар  Канеса,  који  је  увек  стајао  на  стражи  интереса  асирских  трговаца  и 
робовласника,  и  зато  им  радо  предавао  на  расположење  инсолвентне  дужнике  и  све 
чланове њихових породица. Природно да је месно хетско становништво морало осећати 
снажну мржњу према дошљацима — асирским трговцима, који су свирепо експлоатисали 
месно хетско становништво. Веома је могуће да је на тој бази морало долазити до сукоба. 
Очигледно,  потискивани  од  локалног  хетског  становништва,  асирски  трговци  су  се 
обратили за помоћ моћноме цару Акадске државе Саргону I. У једној легенди прича се 
како је Саргон I предузео далеки и тешки поход у хетску земљу, да пружи помоћ асирским 
трговачким колонијама.

Али је најважнији извор ропства био рат. Хетски цареви водили су сталне и упорне 
ратове  са  читавим  низом  суседних  племена  и  народа.  Сви  ти  ратови  имали  су  јасно 
изражени пљачкашки карактер. Главни циљ ратова био је стицање заробљеника, који су 
махом претварани у робље. На својим натписима хетски цареви с гордошћу говоре о томе 
како  су  после  успешних  војних  похода  стицали  у  побеђеној  земљи  огроман  број 
заробљеника, које они обично набрајају напоредо са стоком. Описујући своју победу над 
градом Арахати, хетски цар Шупилулиума вели: „Акију, цара Арахати, Аки-Тешупа, брата 
Такуве, и њихове Мариана-војнике, све скупа, заједно са њиховом имовином заробио сам 
и одвео у земљу Хета“. Хетски цар Муршилиш II саопштава у својим аналима: „Напао сам 
на земљу Пигајнареша...  Изненада сам је освојио, са заробљеницима, стоком и овцама. 
Одвео сам их као ратни плен, а земљу Пигајнареша предао огњу. Сутрадан вратио сам се у 
Јахреша и спалио град Јахреша. Стекао сам плен у виду заробљеника, стоке и оваца“.

Ратни заробљеници, претворени у робове, широко су коришћени у привредном животу 
Хетске државе.  Хетски су цареви пазили да ти заробљеници-робови не беже у суседне 
земље,  јер  је  то  причињавало  велику  штету  економском  животу  земље.  Хетски  цар 
Муршилиш  II,  у  уговору  са  Таргашналом,  царем  земље  Хапала,  захтева  апсолутан 
повратак свих одбеглих заробљеника. „Што се тиче заробљеника које сам ја, Сунце, одвео, 
јер сам победио земљу Арзава, и које сам учинио (људима) војника, као и оних које је 
одвео мој отац, — деси ли се да ма ко од њих побегне и дође у твоју земљу, па био то 
човек  из  Арзаве  или  човет  из  Хати,  а  ти  га  не  ухватиш и  не  предаш ми га,  него  га 
сакријеш, — знај да ћеш тиме погазити заклетву.“

Хетски закони пружају јасну слику експлоатације робовског рада у Хетској држави. 
Законодавац  увек  обраћа  посебну пажњу.  на  то  да  заштити  интересе  робовласника.  У 
законима прописују се свирепе казне за робове који почине дела крађе или паљевине: „Ако 
роб покраде кућу, мора за то дати тачну накнаду. Лопов мора да плати шест шекела сребра. 
Уз то,  робу отсећи нос и уши.“  У случају паљевине роб је  подвргаван истој  тешкој  и 
мучној  телесној  казни,  а  затим  враћан  господару.  Чланови  закона  говоре  о  постојању 
свирепих облика експлоатације робова, што је изазивало оштар протест с њихове стране. 
Понекад се тај протест изливао у форму устанка. Побуњени робови спаљивали су куће 
својих  господара  и  убијали  мрске  угњетаче.  Најчешће  су  робови  бежали  од  својих 
господара, о чему сведочи низ чланова хетских закона. Законодавац прописује специјалне 
премије, које је имао право да добије човек који ухвати одбеглог роба. Сакривач одбеглог 
роба морао је да сопственику роба. плати високу глобу. Штитећи интересе робовласника, 
закон је дозвољавао господару роба да без икакве накнаде враћа себи свога роба, који му је 



раније био украден, па онда пронађен. На убиство роба гледало се по хетским законима 
само као на причињење материјалне штете његовом господару. Зато је кривац за убиство 
роба „био дужан да истог сахрани, и уз то да дâ два мушкарца или жене, и онда је искупио 
своју кривицу“. Према томе, законодавац је на роба гледао само као на имовину његовог 
господара, и закон је јасно разликовао убиство роба од убиства слободног човека.

У Хетској  држави робовски рад наишао је  на  прилично широку употребу.  У доба 
процвата освајачке политике (средина II миленија пре н. е.), као резултат освајачких ратова 
у земљи се стекло мноштво робова. Судећи по једном члану Хетског кодекса, број робова 
који припадају војнику обично је износио 10 људи. У једној повељи помиње се 91 „глава“ 
робова,  који се набрајају напоредо са грлима стоке.  Обиље робова у земљи и свирепи 
облици робовласничке експлоатације рада морали су на крају крајева доводити до честих 
устанака робова. Тако ми, на пример, дознајемо за велики устанак робова који је избио у 
XVIII веку пре н. е., после смрти хетског цара Хатушилиша I, — из натписа хетског цара 
Телепина, у коме стоји: „робови чланова царске куће побунили су се, почели су да руше 
њихове куће, да издају своје господаре и да проливају њихову крв.“ Аутор овог натписа, 
који је несумњиво робовласник, сматра да су узрок овог устанка робова били раздори међу 
хетском аристократијом. Разуме се, ти раздори, слабећи класу робовласника, могли су да 
створе повољну ситуацију и да буду само повод за устанак робова, који је био условљен 
свирепим облицима експлоатације робовског рада. Стално осећајући опасност од устанка 
робова, законодавац је предузимао низ оштрих мера уперених против робова. Очигледно, 
управо  том  околношћу  објашњава  се  чињеница  што  се  хетски  закони  односе  према 
робовима свирепије неголи Хамурабијеви вавилонски закони.

Развитак  занатâ  и  трговине,  пораст  робовласништва  —  допринели  су  ницању 
најстаријих градова, који су претстављали економске, административне и културне центре 
земље.  Још  на  натпису  цара  Аните,  из  XIX  века  пре  н.  е.,  описује  се  град  Неша, 
престоница Хетске државе. Анита с гордошћу саопштава о грађењу више храмова у том 
граду и о томе да је у њих сместио плен стечен у рату. Најкрупнији међу градовима никли 
су на раскрсницама трговачких путева, играјући значајну улогу у трговини народа који су 
настањивали  северни  део  Предње  Азије.  Такав  је  Кархемиш,  богати  трговачки  град, 
окружен низом градских бедема са богато украшеном градском капијом. Такав је древни 
град  ископан  близу  Зендширли,  чија  четири  културна  слоја  обухватају  период  од  II 
миленија  до  VII  века  пре  н.  е.  Овај  стари  град  био  је  окружен  двојним  бедемима, 
утврђеним  спољашњим  кулама.  Особит  интерес  претставља  градски  унутрашњи  зид, 
снабдевен утврђеном еспланадом. У граду су нађене грађевине на каменим темељима. Ту 
откривена конструкција од цигала, са прилично јаким унутрашњим појачањем од дрвета, 
потсећа  на  аналогни начин грађења у  старогрчким градовима.  Северно од Зендширли, 
близу Сакче-Гези, на граници Мале Азије и Северне Сирије, нађене су рушевине једног 
другог  града,  опкољеног  зидовима  и  заштићеног  кулама.  Подједнако  интересантне 
развалине једног великог града ископане су 1927-1931 г. на брежуљку Алишар у Анадолу. 
То је била, по свој, прилици, јака тврђава, која је више пута презиђивана и која је постојала 
све до пада Хетске државе. Најзад, посебан значај имала је престоница Хетске државе — 
Хатушаш, чије су рушевине у близини Богаскеје неколико пута ископаване. Ту су нађени 
остаци тврђаве, градског бедема и низ зграда, међу којима се истичу монументална сала са 
пиластрима, која вероватно спада у XIV век пре н. е. У развалинама тога града откривена 
је  велика  количина  разних  предмета:  оружје,  посуђе,  кућне  ствари,  глинени печати  са 
натписима и огромна количина табли исписаних клинастим писмом, чије је проучавање 
бацило јаку светлост на историју и културу хетских племена.

НОВОХЕТСКО ЦАРСТВО

Од почетка  XV века  пре  н.  е.  Хетска  се  држава  поново  опоравља.  Широка  војна 
активност хетског цара Шупилулиуме доводи до успостављања хетске власти у источном 



делу Мале Азије и у планинским областима око Еуфрата. Хетској држави присаједињена 
је земља Кисвадна, чији кнез, по хетским натписима, постаје „слободан“, преставши да 
буде „роб Хурита“. Од тог времена кнежевина Кисвадна заузима почасан положај у саставу 
велике Хетске државе. У свим потоњим уговорима између Хета и других држава позивају 
се  за  сведоке  поред  хетских  богова  и  богови  земље  Кисвадна.  Хети  претендују  на 
владавину у северозападној Месопотамији, користећи се борбом која се ту развила између 
Митана и Асирије. Хетима прилазе кнежевине које леже на горњем току Тигра, а напосе 
кнежевина Алзе. Шупилулиума односи крупне победе над државом Митана и над сирским 
кнежевима.  Он осваја  велику  територију,  стигавши до  Еуфрата  и  Ливанских  планина. 
Користећи  се  унутрашњом  слабошћу  Египта,  моћни  хетски  цар  узима  у  своје  руке 
северносирске области које су раније припадале Египту, осваја земљу Амуру и намеће јој 
годишњи данак од 300 шекела злата. Продирање Хета на југ нагони Египћане да им уступе 
знатан део Сирије. Судећи по писмима сирских кнежева, упућеним египатском фараону, 
Хети су продрли у средњу Сирију и чак у Палестину. Акизи, кнез Катне, пише фараону да 
је хетски еар „предао огњу“ сву земљу и да прети и самој Катни. Заузевши Нухаше и низ 
других области и градова Сирије, Хети се спремају да освоје и важно сирско пристаниште 
Библос, који је одвајкад био бедем египатске власти у Сирији. Управљач Библоса, Риб-
Ади, у великом страху пише фараону: „Чуо сам да Хети предају земље огњу. Неколико 
пута  писао сам о томе,  али нисам добио одговор.  Освојене  су све  области цара,  мога 
господара,  али се мој  госпо-дар држи по страни од њих.  И ето,  сада  ће бити послати 
војници из хетских земаља да освоје Библос.“

Ослањајући  се  на  савез  сирских  кнежева,  који  су  се  побунили  против  Египта,  и 
заједнички са њима потискујући Египћане из Сирије, Хети су продрли чак у Палестину. На 
тај начин, хетски цареви учвршћују своју економску и политичку власт у Сирији, која је 
некада  у  потпуности  и  недељиво  припадала  Египту.  Најзад,  у  доба  процвата  Хетске 
државе  Шупилулиума  отпочиње  одлучну  борбу  против  Митана,  подржавајући  разне 
претенденте на митански престо. После низа војних неуспеха Хети задају пресудан ударац 
Митанима,  упавши  на  територију  Митанске  државе  и  порушивши  њену  престоницу 
Васугани. Плашећи се јачања асирског утицаја, који је у земљи Митана постајао све већи, 
хетски  цар  одбацује  Асирце  на  исток,  доводи  на  митански  престо  свог  штићеника 
Мативазу и склапа са њим уговор. По том уговору, Митани потпадају под пуну зависност 
Хета, а Мативаза обећава хетском цару своју верност и своју помоћ у случају рата. Уговор 
је  учвршћен династичким браком.  После свега овога,  Хети су учврстили своју власт у 
североисточном делу Међуречја и у северној Сирији. То је било доба цветања хетске војне 
моћи. Асирци и Египћани били су одбачени далеко од хетских граница. Земља Митани 
била је покорена. Синови хетског цара владали су у Халпи и Кархемишу. Муршилиш II, 
који  је  владао  у  XIV  веку  пре  н.  е.  (1345-1320),  води  упорну  борбу  са  газгејским 
племенима,  која.  су  се  спустила  са  североисточних  Понтиских  планина  и  преплавила 
државу Хета. Читавих двадесет година води Муршилиш II са суседним племенима дуге 
ратове. који су обустављани једино зими или за време празникâ. Хетски цар предузима 
походе у Киликију и Јерменију и успоставља нешто поколебану хетску моћ у северној 
Сирији, учврстивши своју власт у тој земљи све до Ливана. Ови ратови доводе до даљег 
јачања  Хетске  државе.  Хетској  држави,  на  основу  персоналне  уније,  прикључује  се 
кнежевина Кисвадна и уз то читав низ малоазиских области на основу посебних уговора, 
који предвиђају плаћање данка и војну помоћ Хетима тих области и фиксирају њихове 
границе. Ови државни уговори бацају извесну светлост на развитак међусобних односа у 
Предњој Азији и на појаву својеврсних облика староисточне дипломатије. Хетски цареви 
склапали  су  уговоре  са  савезничким  и  пријатељским  суседним  државама,  као  и  са 
кнежевима покорених и подвласних земаља.

Пошто  су се  учврстили  у  северној  Сирији  и  ојачали  свој  утицај  у  северозападној 
Месопотамији, хетски цареви покушавају да протегну своје руке све до далеког Вавилона. 
Користећи  се  слабошћу  Кадашмана-Таргу,  каситског  цара  Вавилона,  хетски  цар 



Хатушилиш III тежи за тим да свом политичком утицају потчини Вавилонско царство, које 
у то доба носи назив Кардуниаш. Мешајући се у унутрашње ствари Вавилона, хетски цар 
отворено подржава у Вавилону своје политичке присталице и чак покушава да нахушка 
Вавилон против Асирије,  исконског непријатеља Хетске државе,  убеђујући вавилонског 
цара  да  су  Хети  три  до  четири  пута  јачи  од  Асираца.  Притисак  Хатушилиша  III  на 
Вавилон постаје толико јак да један од вави-лонских великодостојника пише Хатушилишу: 
„Ти нам не пишеш као брат већ командујеш нама као робовима.“ Процват политичке моћи 
велике Хетске државе најтешње је везан за знатан развитак хетске трговине. Хети воде 
трговину са разним земљама Предње Азије и чак са далеким Египтом. Хети лиферују у 
Египат разну робу: сребро, лазурит, дрво, гвожђе и робове. Са своје стране, добијају они из 
Египта луксузне израђевине египатске златарске производње, скупоцене предмете, одежде 
и посуђе са уљем. Трговина Хетске државе са Египтом достиже прилично знатне размере. 
Веома је могуће да су Хети постали у том погледу опасни конкуренти чак и Кипарском 
цару, који је одвајкад водио трговину са Египтом. У сваком случају, у једном од својих 
писама цар Кипра (Алаши) наговара фараона да не ступа ни у какве односе са хетским 
царем. Све то сведочи о знатном развитку хетске трговине и о процвату хетске економике.

У  XIV-XIII  веку  пре  н.  е.  Хети,  продирући  све  даље  на  југ,  долазе  у  сукоб  са 
Египатском  државом,  која  под  фараонима  XIX  динасиије  доживљује  период  новог 
процвата своје војне моћи. Између Хета и Египћана отпочиње упорна борба за власт у 
Сирији. Хетски цар Муватал преноси своју престоницу из града Хатушаш у град Даташ, 
који  се  налазио у  јужном делу земље,  јужно од реке  Халиса,  ближе попришту ратних 
операција вођених на територији Сирије. После смрти Муватала у хетској земљи Избијају 
крупни нереди.  Египћани,  користећи  се  тим нередима,  односе  низ  значајних  победа  и 
поново се учвршћују у јужном делу Сирије. По мировном уговору, склопљеном између 
хетског цара Хатушилиша III и египатског фараона Рамзеса II, 1296 г. пре н. е., Сирија је 
подељена између двеју најкрупнијих држава тога времена, између Хета и Египта.

После  овог  мировног  уговора  ојачале  су  трговачке  везе  између  Египта  и 
предњеазиских земаља. Како стоји на једном од натписа из овог времена, „када су људи 
ишли својим послом у Џахи, могли су они без бојазни, с радошћу у срцу да стижу у хетску 
земљу, захваљујући великим победама цара Рамзеса.“ Убрзо после тога почиње опадање 
Хетске државе и хетске културе. Хети се сукобљавају са новом страшном силом, која је 
поникла управо у то време, — са моћним Асирским царством. Асирски цареви почев од 
XII века пре н. е. предузимају војне походе у Малу Азију и у више махова туку Хетско 
царство. Последњи део Хетске државе, кнежевина Кархемиш, дефинитивно је потучен од 
асирског цара Саргона II у VIII веку пре н. е. Слабљењу и коначном паду Хетског царства 
допринеле су уз то и најезде „поморских народа“.

ХЕТСКА КУЛТУРА

Данас је још тешко дати систематски преглед хетске културе, али проблеми који се 
пред научницима постављају код проучавања хетске културе, претстављају велики научни 
интерес. И поред тога што је Хетска држава у неким периодима свог постојања достизала 
крупну војну моћ и знатан спољнополитиеки утицај, она је у поређењу са осталим старо-
источним државама била прилично трула и лабава државна творевина, што се објашњава 
отсуством  довољно  чврстих  унутрашњих  међуплеменских  економских  веза. 
Робовласничка хетска држава формирала се на бази лабавог уједињења племена, на чијем 
је  челу стајао вода  најјачег хетског  племена.  Дуго времена Хетска  је  држава задржала 
многе реликте те старинске организације савеза племена. Али је развитак робовласништва 
све више и више захтевао учвршћење државне власти. Власт племенског вође, који је у 
својим рукама окупио функције војног старешине и првосвештеника,  постепено добија 
карактер источњачке деспотије. Царева личност окружује се ореолом светости. За живота 
цар је као првосвештеник вршио верске церемоније. После његове смрти у цареву част 



вршен је заупокојени култ, и он је изједначаван са божанством. Цареви су претстављани са 
жезлом соларног  бога.  На рељефима Јазили-каје  (светилиште у  стенама код Богаскеје) 
претстављен је бог олује Тешуб како грли цара као свог сина. Дворска етикета обавезивала 
је  људе  да  цара  ословљавају  са  „моје  сунце“.  На  аналогне  титуле  наилазимо  у 
дипломатским писмима сирских кнежева у XIV веку пре н. е. Тако се у Хетској држави 
постепено формира култ деификованог цара, што претставља типичну црту источњачке: 
деспотије.

Неке црте примитивности, које су се сачувале све до позног времена, карактеристичне 
су и за хетску религију. Несумњив реликат древних облик-а матријархата претставља култ 
велике  богиње  —  мајке  природе,  која  персонификује  снаге  рађања,  —  култ  који 
преовладује у хетској религији. У хетској уметности та је богиња махом претстављана у 
облику жене одевене у дугачке одежде, са циилндричном капом, с које се спушта дугачки 
вео. Поред ове богиње, у хетским је земљама поштован бог Тешуб, бог планинских висова, 
који  је  персонификовао  страшне  снаге  природе,  олују,  гром  и  муњу,  и  у  исто  време 
земаљску плодност изазвану небеским пљуском. У доба формирања Хетске државе Тешуб 
се претворио у бога — заштитника цара, државе и царске власти. Отсад је он претстављан 
као моћан ратник, опасан мачем, са свежњем муња у левој  и бојном секиром у десној 
руци,  што је симболизовало моћну силу бога олује и рата.  У исто време,  наћи ћемо у 
хетској религији и лик трећег великог бога, бога умируће и поново васкрсавајуће природе 
Телепина;  он  је  обично  претстављан  у  лику  голобрадог  младића,  одевеног  у  кратку 
одежду, са јатаганом о боку и двогубом секиром у рукама. Хетски богови најчешће су 
приказивани како стоје на леђима дивљих животиња, или се крећу врховима планина, што 
лепо карактерише својеврсне облике религије поникле код једног планинског и ловачког 
народа. Поред култова врховних државних богова, сачували су се код Хета дуго времена и 
многобројни  култови  разних  локалних  божанстава,  што  претставља  одјек  древног 
родовског поретка. Тако се у хетским државним уговорима поред врховних богова помиње 
„1000  богова  хетске  земље“.  Други  реликат  из  примитивне  епохе:  у  хетској  религији 
претставља магија, која је дуго задржала своју важност. Код Хета су била веома раширена 
разна гатања, нарочито гатања по утроби жртвених животиња и по лету птица.

Хетска књижевност, као и читава хетска култура, поникла је под снажним асирско-
вавилонским утицајем. Многобројна дела вавилонске религиске литературе преведена су 
на  хетски  језик.  Вавилонско-акадски  језик  био  је  дуго  времена  владајући  државни  и 
књижевни језик Хетске државе. Али се током времена појављују у хетској књижевности и 
локалне својеврсне карактеристичне црте. Тако је, на пример, за хетску књижевност веома 
карактеристична  појава  претставе  о  књижевном  ауторству,  претстава  која  је  за 
староисточни свет била нова. Нека дела хетске књижевности носе имена својих аутора, 
тако  мит  о  борби  богова  од  свештеника  Кела,  или  расправа  о  коњарству од  Митанца 
Кикулија.

Велики интерес претставља и хетска уметност, напосе архитектура. Појава киклопске 
конструкције  од  крупног  камења,  систем одбранбених уређаја,  план  двораца,  употреба 
стубова  са  специфичним  базама,  богато  украшеним  скулптурама,  —  чине  хетску 
архитектуру сродном са архитектонским стваралаштвом егејског и микенског света.

Према  томе,  код  проучавања  хетске  историје  и  хетске  културе  може  се  поставити 
крупни историски проблем о узајамним односима између хетских племена Мале Азије, 
Хурита Сирије и  северне Месопотамије  и,  најзад,  егејских племена,  која  су живела на 
острвима Егејског Мора и на грчком континенту. Хети, који су настањивали Малу Азију, 
били су посредници између земаља Предње Азије и Источне Европе. Будуће проучавање 
хетске  историје  и  хетске  културе  утврдиће  веома  важни  процес  културног  узајамног 
утицаја између најстаријих народа Азије и Европе.



XII. СИРИЈА И ФЕНИКИЈА

ПРИРОДНИ УСЛОВИ

Географски  положај  Сирије  и  Феникије  веома  је  специфичан.  Сирија  лежи  на 
стецишту трију континената. Својим континенталним делом она је најтешње повезана са 
Предњом Азијом; источне области Сирије граниче се са сирско-месопотамском степом, 
северна област —са Малом Азијом, а њен јужни део, заједно са Палестином, додирује се 
са  Арабиским Полуострвом.  Обала  Сирије,  која  се  звала  Феникија,  била  је  у  старини 
трговачким  путевима  тесно  повезана  са  острвима  источног  Медитерана,  са  Кипром, 
Критом и архипелагом Егејског Мора. Југозападни крај Сирије и Феникије, које су лежале 
на раскрсници прастарих поморских и караванских трговачких путева, допринео је томе да 
се у тим земљама још у старини развила трговина, која је носила у знатној мери транзитни 
карактер.

Географска раздробљеност Сирије, изолованост појединих њених делова, на пример, 
феничанског приморја или долине реке Оронта, заштићене са запада и истока планинским 
гребенима  Ливана  и  Антиливана,  отсуство  великих  река,  које  би  могле  да  допринесу 
историском и културном уједињењу читаве земље, — нису створили повољне. услове за 
образовање једне јединствене и моћне државе. И доиста, Сирија и Феникија биле су током 
готово читаве своје историје поцепане на низ ситних држава, које су стално између себе 
ратовале. Политичкој поцепаности Сирије и Феникије допринела је и та околност што су 
још у  дубокој  старини Сирију и  Феникију са  свих  страна  окружавале старе  културне, 
моћне државе, које су увек тежиле освајању тих богатих области и заузимању њихових 
цветних трговачких градова. Југозападно од Сирије налазио се Египат, источно од Сирије 
— Вавилонија и Асирија, североисточно — држава Митани, северно — Хетска држава; 
најпосле, западно од Феникије, на Средоземном Мору, простирала се критска поморска 
држава. Окружене јаким суседима, Сирија и Феникија нису могле да им пружају отпор, и 
зато су одвајкад редовно потпадале под власт и културни утицај час једне, час друге од тих 
крупних суседних држава. Сирија и Феникија биле су сталан објекат интензивне борбе 
међу  моћним  државама  староисточног  света.  На  пољима  Сирије  развијале  су  се 
најкрупније битке, сирске тврђаве биле су непрестано подвргнуте опсадама и нападима. 
Читава Сирија претстављала је једно огромно бојиште, на коме су се непрестано развијале 
војне снаге најкрупнијих старо-источних држава, које су привлачила: природна богатства 
Сирије,  подручја  високо  развијене  земљорадње,  стари  и  цватући  трговачки  градови, 
раскрснице многобројних трговачких путева.

У  неким  деловима  Сирије  и  Феникије  природни  услови  допринели  су  високом 
развитку  земљорадничке  привреде.  У  добро  наводњеној  приморској  зони  Феникије, 
нарочито у подручјима Марата, Берита, Сидона, Тира и Ака, постојали су сви потребни 
земљишни и климатски услови за висок развитак земљорадње и воћарства. Ту још и данас 
постоје  воћњаци и дају најразличитије воће.  Око Триполиса расту маслине у огромној 
количини. На западним падинама Ливана гаје се маслине и винова лоза. Тамо где нема 
могућности  за  гајење  ових  драгоцених  биљака,  сеју се  пшеница,  јечам,  раж.  Великом 
плодношћу одликују се и унутрашњи делови средње и јужне Сирије, нарочито благодатна 
долина реке Оронта.

ИСКОПАВАЊА

Повољни природни услови неких области Сирије и Феникије допринели су, у дубокој 
старини, појави човекове радне делатности. О томе речито говоре резултати археолошких 
ископавања. Оруђа ранонеолитског доба нађена су у Феникији, код рта Псећа Река, близу 
њених извора код Врела Млека и Меда, као и код Хараџеба и Џаите, у подножју планине 
Санин.



Већина тог кременог оруђа спада у тип стругача, ножева, длета и шиљака копаља, при 
чему  се  ови  последњи  одликују  особито  брижљивом  обрадом.  Типична  оруђа  за  ово 
ранонеолитско  доба  јесу  тестере,  троугласти  шиљкови  стрела  и  многобројне  секире 
троугластог облика. Нађено је и полуглачано оруђе, напосе секире, длета и јатагани, што 
сведочи о појави и развитку технике глачања камена.

Важни центри неолитске културе налазили су се и у северној Сирији, у крају који се 
граничи са доњим током Еуфрата и планинским гребенима Амана и Таура. Ту, на месту 
Сакче-Гези,  нађено  је  врло  старо  насеље,  чији  доњи,  најстарији  слојеви  припадају 
неолитској епоси. У првом слоју нађено је грубо оруђе од кремена, опсидијана, слонове и 
обичне  кости,  осим  тога,  земљано  посуђе,  украшено  утиснутим  геометриским 
орнаментом. У трећем слоју, који делимично припада епоси халколита. нађена је сликана 
керамика. Интересантни споменици нађени су у Тел-Таинату, у северној Сирији, између 
Антиохије  и  Алепа,  где  је  америчким  археолозима  пошло  за  руком  да  открију  14 
археолошких  слојева;  ови  слојеви  омогућују  нам  да  пратимо  континуелан  процес 
развијања културе — од каменог доба до византиског времена.

Крупна ископавања извршена су на територији старофеничанског града Библоса, који 
је лежао близу данашњег Џебеила, чији је назив сачувао у изопаченом облику старо име 
Библоса (Гебал).  Овај град постојао је од врло старих времена. У архајским гробовима 
Библоса  нађени  су  кремени  ножеви  и  длета,  као  и  архаична  керамика,  начињена  без 
лончарског витла.  Још у IV миленију пре н.  е.  Библос се  истиче као важан трговачки 
центар, тесно повезан са далеким Египтом, о чему сведоче резултати ископавања Монтеа. 
Испод плоча пода храма у Библосу нађено је мноштво предмета, међу којима се истиче 
један  цилиндрични печат  са  хијероглифским натписом архајског  типа.  Ту су нађени  и 
многобројни  предмети  египатског  порекла,  који  припадају  архајском  добу  и  времену 
Старог царства. Најзад, у развалинама Библоса нађено је мноштво египатских предмета из 
времена Средњег царства, од којих неки носе египатске натписе. Натписи сведоче о томе 
да  се  град  Библос  у  то  доба  не  само  налазио  под  економским  и  културним  утицајем 
Египта, него је чак био потчињен Египту; у њему је владао египатски чиновник, који је 
носио египатске титуле и египатско име.

Најзад, у северној Сирији, 50 km јужно од ушћа реке Оронта, близу Рас-Шамре, на 
морској  обали,  нађене  су  рушевине  једног  великог  града.  који  је  лежао  на  важном 
трговачком  путу  што  је  спајао  Кипар  са  западном  избочином  Еуфрата.  Овај  је  град 
претстављао важну трговачку луку и тврђаву, окружену дебелим зидовима. У граду су се 
налазили храм, дворац и библиотека. На дубини 7-9 m нађена су три археолошка слоја и 
остаци грађевина од непечене цигле. Велики интерес претстављају и гробови нађени на 
некрополи што лежи на  стени изнад старе  луке.  Рушевине овог града,  као  и мноштво 
предмета и натписа који су ту нађени — дозвољавају да се говори о постојању прилично 
знатне робовласничке државе, чија се историја може пратити од краја III до средине II 
миленија пре н. е. Та држава, која се очигледно звала Угарит, била је тесно повезана са 
Египтом, подручјем Егејског Мора и са хетским племенима Мале Азије, претстављајући 
раскрсницу важних трговачких путева.  У главни град државе Угарит,  који  је  лежао на 
северносирској  обали,  довожен је  са  Кипра  бакар,  и  уз  то  разна  роба из  Мале  Азије, 
Сирије, Месопотамије, из Египта и са острва Егејског Мора. О томе сведоче многобројни 
предмети егејског, хетског и египатског порекла, нађени у рушевинама старог трговачког 
града  код  Рас-Шамре.  Особит  интерес  претстављају  ту  нађени  споменици  писани 
клинастим  писмом,  које  се  унеколико  разликује  од  уобичајеног  асирско-вавилонског 
клинастог писма.

ПИСАНИ ИЗВОРИ

На. територији Феникије и Сирије нађено је релативно мало натписа, што се можда 
објашњава  тиме  да  су  за  време  непрестаних  ратова  старе  библиотеке  и  архиви 



немилосрдно  уништавани.  Међу  нађеним  натписима  велики  интерес  претстављају 
натписи  написани  помоћу  специјалног  алфабетског  клинастог  писма,  нађени  у 
рушевинама града код Рас-Шамре. То су претежно митолошки текстови, који бацају живу 
светлост на религију племена северне Сирије средином II миленија пре н. е. За проучавање 
политичке  историје  Сирије  и  Феникије  овог  доба  од  особитог  су  значаја  дипломатска 
писма из Амарнског архива, као и хетски документи. Чисто феничких натписа досад је 
нађено релативно мало. Најважнији од њих нађени су приликом ископавања Сидона, и 
спадају  у  доба  Персијанаца.  Од  великог  су  значаја  за  проучавање  историје  Сирије  и 
Феникије и вавилонски и асирски натписи, напосе административна преписка асирских 
царева VIII-VII века пре н. е.

Незнатна  количина  аутентичних  документарних  историских  споменика  нагони 
историчаре  да  се  обраћају  сведочанствима  античких  писаца,  који  'су  нам  сачуваии 
мноштво драгоцених по.датака о старој  Сирији и Феникији.  Неке вести о Феничанима 
сачувале су се у Хомеровим спевовирха.  Код Јосифа Фиавија сачували су се цитати из 
старих  анала  феничанског  града  Тира.  Интересантне  вести  о  политичкој  историји  и 
култури  Феникије  рногу  се  наћи  код  Херодота.  Најзад,  веома  интересантни  подаци  о 
религији и митоиогији најстаријих Феничана сачували су се код ранохришћанског писца 
Еусебија, који је искористио драгоцени рад Феничанина Санхониатона (у грчком пре-воду 
Филона из Библоса).

СТАНОВНИШТВО

Становништво  Феникије  и  Сирије  било  је  веома  помешано.  Проучавање 
лингвистичких  података  омогућује  нам  да  утврдимо  постојање  сложеног  етничког 
конгломерата. Најстарији племенски слој чинили су Хурити, чија је успомена сачувана у 
библији и чије је име сачувано у египатском називу Сирије — Хару. Хурити су у старини 
настањивали пространу територију, која се протезала од северне Месопотамије до јужне 
Палестине.  О  знатном  хуритском  становништву  у  Палестини  и  Сирији  сведоче  разни 
документи: клинописни натписи са хуритским личним именима, инвентар у Катни, који 
садржи хуритска  лична имена и термине,  најзад,  амарнска  писма,  у  којима се  сусрећу 
многобројна хуритска имена, на пример Абд-Хиба. Хурите налазимо и у северној Сирији, 
где су живели заједно са западним Семитима, које понекад називају Хананејцима. Тако, на 
пример, о постојању Хурита и Хананејаца у земљи Угарит сведоче документи нађени у 
Рас-Шамри.

ЕГИПАТ ОСВАЈА СИРИЈУ И ФЕНИКИЈУ

Крајем III и почетком II миленија пре н. е. у Сирији и Феникији постојало је неколико 
ситних  држава,  чији  су  центри  били  крупни  трговачки  градови.  Међу тим  градовима 
истицали су се главни град Угарит и Библос, који су лежали на морској обали. Судећи по 
томе што се на натписима из Рас-Шамре спомињу географски називи, нарочито градова 
Средње Сирије,  Феникије и чак  Палестине,  може се претпостављати да  је  Угарит био 
тесно повезан са тим земљама, како у економском тако и у културно-политичком погледу. 
Шта више, Угарит је водио живу трговину са острвима Егејског Мора, са Критом, Кипром 
и Родосом, а такође и са Египтом. На натписима из Рас-Шамре спомињу се Каптор (Крит) 
и Хет-ка-Пта (Мемфис). Ископавања у Рас-Шамри открила су кипарско и родоско посуђе, 
разне споменике микенске производње и чак египатске статуе,  статуете  и скарабеје,  са 
египатским натписима из времена Средњег царства.

Подједнако  широку  трговину,  нарочито  са  Египтом,  водио  је  и  Библос,  један  од 
најстаријих градова Феникије. Крајем III миленија пре н. е. Библос је стајао не само под 
економским него и под политичким утицајем Египта. Познато нам је да су у њему владали 



кнежеви, додуше са сирским именима, али зато са чисто египатским титулама, који су 
своје натписе писали египатским хијероглифима.

Сирија, раздирана унутрашњом борбом, често је постајала плен иностраних освајача. 
Цареви великих држава старог Истока, на пример, фараон Аменхотеп III, с презиром су се 
односили према ситним и политички слабим провинциским земљама — Сирији и северној 
Месопотамији. Тако Аменхотеп III пише у једном писму вавилонском цару о својој кћери: 
„није то кћи једне од оних сиротих земаља које називају Ханигалбат, Гага и Угарит.

Средином  II  миленија  пре  н.  е.  Сирија  и  Феникија  потпадају  под  власт  Египта. 
Ратоборни фараони XVIII  династије  освајају Сирију све  до  Еуфрата.  Они потчињавају 
себи  сирске  градове,  намећу  им  тежак  данак,  експлоатишући  природна  богатства  тих 
земаља.  Египатско  освајање,  владавина  у  Сирији  и  Феникији,  а  затим  и  слабљење 
египатског  утицаја  у  тим земљама добро су нам познати по многобројним египатским 
натписима из времена XVIII династије, нарочито по дипломатском архиву из Ел-Амарне, у 
коме  се  сачувало  мноштво  дипломатских  докумената  који  карактеришу  међународне 
односе овога времена. Сирија је стајала под економском и политичком контролом Египта, 
али  је  ипак  сачувала  извесну  самосталност.  Египћани  су  у  многим  градовима  Сирије 
остављали домаће кнежеве,  а  у  циљу учвршћења свога  утицаја  у  Сирији,  васпитавали 
њихове наследнике у Египту — у духу оданости Египту и египатском фараону, спремајући 
себи на тај начин верне слуге у будућности.

Владари  сирских  градова  признавали  су  власт  египатских  фараона..  Тако  један  од 
сирских кнежева, Намиаваза, пише фараону: „Уистину, ја, моји ратници и моја кола, као 
год и моја браћа... стојимо на расположењу трупама цара, мога господара, да пођемо свуда 
куда он нареди“. Сирски су кнежеви били дужни не само да египатском фараону пружају 
војну. помоћ, него и да му плаћају годишњи данак. То се види из писма Иитија, владара 
Аскалона: „Уистину, испоручио сам све намирнице, пића, стада оваца, мед, уље, које је од 
мене тражио цар, мој господар. Уистину, и платио сам данак који ми је цар, мој господар, 
разрезао.“ Осим тога, сирски су кнежеви били дужни да прате и штите египатске трговачке 
караване.  Један  од  сирских  кнежева  пише  египатском  фараону:  ,„Цар,  мој  господар, 
саопштио ми је преко Хаи да треба да пратим караване до Ханигалбата. И доиста, они су 
били праћени и стигли су до циља.. . Нека цар, мој господар, и даље шаље караване. Ја ћу 
их  одашиљати  најкраћим  путем.“  Сирски  и  феничански  кнежеви  морали  су  да 
обавештавају египатску владу о свему што се  дешава у Сирији.  Тако фараон наређује 
кнезу  Тира  да  му  јавља  о  свему  што  чује  у  Ханаану.  Египатска  управа  у  Сирији 
реализована  је  помоћу  читавог  штаба  чиновника,  који  су  примали  данак  од  сирских 
кнежева,  управљали  царским  складиштима,  вршили  периодичне  обиласке  терена  и 
разматрали спорове између кнежева. Упоришта египатске власти у Сирији биле су тврђаве, 
у којима су се налазили египатски гарнизони, а уз то и египатски храмови, који су били 
центри за ширење културног утицаја Египта у Сирији.

У XIV веку пре н. е. Египат више не располаже довољним снагама да задржи свој 
доминантни положај у Сирији. Египћане смењују Хетир који колонизују северну Сирију и 
потчињавају је  свом утицају.  Хетски  утицај  у  Сирији  постаје  све  јачи,  што  потврђују 
археолошки и лингвистички подаци и директна сведочанства докумената. Држава Угарит, 
која се раније налазила под влашћу Египта, сада је под снажним утицајем хетског цара. У 
самом Угариту боре  се  две  странке:  египатска  и  хетска.  Мисту,  владар  Угарита,  пише 
египатском фараону да му прети најезда Хета. Угарит, као и Тир и низ других великих 
градова Феникије и Сирије — спремни су да се одметну од Египта и да пређу на страну 
Хета. О продирању Хета речито пише фараону Риб-Ади, владар Библоса, јављајући му да 
су  Хети  заузели  знатан  део  Сирије  и  да  прете  самом  Библосу.  Уједињена  аморитска 
племена, са Азиру на челу, у савезу са Хетима настоје да истисну Египћане из Сирије. У 
XIV веку пре н. е. Египћани су принуђени да предаду своје позиције у Предњој Азији. Али 
се убрзо у Сирији појављују нови освајачи. То су они поморски народи који су снажним 
таласом  запљуснули  исток,  и  заузели  Малу  Азију  и  Сирију.  Типично  егејске  ствари, 



кипарска керамика, теракоте, претставе богиње природе, које су нађене у рушевинама Рас-
Шамре, сведоче о прилично снажном продирању егејских племена, егејског трговачког и 
културног утицаја у Сирију у XIII-XII веку пре н. е. Веома је могуће да је држава Угарит 
била  у  знатној  мери  колонизована  и  можда  чак  освојена  од  тих  придошлих  егејских 
племена. О томе сведочи мноштво егејских, кипарских и микенских гробова ископаних у 
Рас-Шамри, и чак једна богата микенска гробница царског типа, која се уздиже на самом 
акропољу, међу развалинама храмова и библиотеке.

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ

Многе  области  Феникије  и  Сирије  нису  пружале  повољне  услове  за  организацију 
интензивних  форми  земљорадничке  привреде.  Зато  су  племена  која  су  живела  на  тој 
територији,  нарочито  у  пространим  степама  које  Сирију  деле  од  Месопотамије,  дуго 
времена била приморана да воде скитачки, сточарски начин живота. Једна од најстаријих 
домаћих животиња у тим земљама била је свиња, а затим је припитомљен бик, који је 
доцније стекао велики привредни значај као теглећа марва. Само у неким долинама, на 
пример у долини реке Оронта, и на феничанској обали, природни услови ишли су на руку 
развитку земљорадње. Ту је постојало добро плодоносно тле и довољна количина воде. 
Пшеница, јечам и просо гајени су у тим крајевима још у доба дубоке неолитске старине. 
Поред  цереалија  појављују  се  и  најстарије  културе  индустриских  биљака.  Још  у  III 
миленију пре н. е. сејан је лан и израђиване су тканине, чији су се отисци сачували на 
керамици. Земљорадничка техника тога времена била је веома примитивна. Велики значај 
имала је мотика, која је тек постепено уступала своје место примитивном плугу. У њега су 
обично упрезани магарци, волови, а понекад и људи, очевидно робови. Жито је вршено 
помоћу стоке и специјалних направа,  што већ сведочи о извесним успесима у области 
развитка  земљорадничких  алатки.  О  релативном  прогресу  у  области  аграрне  технике 
сведочи и постепена замена старих треница за жито жрвњевима. С правом је Феникија 
сматрана за једну од најразвијених источних земаља, у економском погледу.

Заузимајући  веома  плодан,  али  крајње  узак  и  незнатан  обалски  појас  земљишта, 
Феничани су још у старини били приморани да обрате пажњу на интензивније коришћење 
сваког  комадића  земље,  погодног  за  земљо-радничку  привреду.  Становништво  се  није 
ограничавало на  обрађивање земљишта на  обали и  по долинама река,  већ  је  створило 
терасасти систем земљорадње, искористивши у ту сврху планинске обронке Ливана. Овај 
специјални систем земљорадње и наводњавања био је у старини раширен у Малој Азији, 
Асирији  и  земљи  Инка  (Перу  у  Јужној  Америци),  и  још  и  данас  сачувао  се  на 
Филипинским  Острвима.  Он  се  састоји  у  томе  што  се  планински  обронци  вештачки 
претварају у низове тераса, које леже једна изнад друге и које се наводњавају правилно 
расподељеном водом планинских потока.  Обично су те планинске терасе коришћене за 
гајење воћњака и винограда. Тако су се у Феникији и Сирији поред производње цереалија 
појавили  и  интензивни  облици  земљорадничке  привреде,  напосе  виноградарство  и 
винарство.  Феничанско  вино  било  је  чувено  у  читавом  старом  веку.  Сећање  на  њега 
сачувало се све до римског доба. Римски агрономи, кад говоре о виноградарству, цитирају 
Картагињанина  Магона,  који  је  искористио  искуство  са  крупним  виноградарским  и 
винарским газдинствима феничанских колонија Северне Африке.

Интензивни  облици  земљорадничке  привреде  давали  су  месном  становништву  у 
неким случајевима могућност да извози пољопривредне производе, на пример. маслиново 
уље и вино, у суседне земље. На египатским натписима овим речима се описују богатства 
земљорадничке земље Џахи, која лежи у долини реке Оронта: „Воћњаци су пуни плодова. 
Вино у муљачама тече као потоци воде. Жита на терасама има у таквом обиљу да га је 
више него песка.“

Још у дубокој старини појављују се у Сирији и Феникији разни занати. У планинама 
Ливана  постојала  је  добра  гвоздена  руда.  Њено  вађење  и  обрада  нису  претстављали 



великих  техничких  тешкоћа.  Особито  висок  процват  достигла  је  у  Феникији  ткачка 
производња.  Феничани  су  били  чувени  по  својој  вештини  бојења  тканина.  Надалеко 
познате биле су светлоцрвена и тамновиолет пурпурне боје, које су Феничани израђивали 
од  месних  приморских  мекушаца,  чије  су  шкољке  нађене  на  феничанској  обали  у 
огромним количинама. Нарочито је црвени пурпур-аргаман, на чије се име наилази и у 
јеврејском, и у асирском језику, био један од главних артикала феничанског извоза. Израда 
вунених тканина, пурпурно обојених, спомиње се још на натписима из Рас-Шамре који 
датују у XIV век пре н. е. Висок процват достигла је у Феникији и израда стакла, али су ту 
технику Феничани преузели од Египћана и делом од Асираца. Обиље одличне грађевинске 
и  бродоградилишне шумске грађе,  углавном по шумама Ливана,  допринело је  знатном 
развитку дрвне индустрије и бродоградње. Феничани су у антици сматрани за најбоље 
бродоградиоце. Још у доба Старог царства Египћани су називали један од типова лађа 
„библоском лађом“. Сасвим је могуће да је и сам племенски назив „Феничани“ дошао од 
египатске речи „Фенеху“,  која значи „бродоградилац“.  Чак и грчки историчар Херодот, 
који је живео у V веку пре н. е., пише да су се међу бродовљем читаве персиске флоте 
„најбољим  ходом  одликовале  лађе  које  су  израдили  Феничани“.  Најстарији  тип 
феничанске лађе био је тежак, али за морепловство веома подесан брод, који је покретан 
углавном једрима и који је био намењен превозу великог терета.

ТРГОВИНА

Трговина  Феникије  и  Сирије  доживела  је  висок  развитак,23 што  се  објашњава 
релативно  високом  продуктивношћу  пољопривреде,  успесима  занатства  и  повољним 
географским условима.  Феничански градови лежали су на  раскрсницама веома важних 
трговачких путева,  који  су земље Предње Азије  спајали  са  базеном Егејског  Мора,  са 
Африком и Арабијом. Та трговина вођена је сувоземним и поморским путевима. Каравани 
трговаца кретали су из Мале Азије, из Месопотамије, из Арабије, са Црвеног Мора и из 
Египта,  стижући  у  градове  на  феничанској  обали.  Поред  обичног  транспорта  помоћу 
теглеће марве, постојао је и колски, о чему сведоче вотивни модели кола на два точка. Још 
стари натписи нађени у Рас-Шамри, из III миленија пре н. е., живо карактеришу трговачку 
делатност грађана државе Угарит. Може се претпостављати да је та сувоземно-караванска 
трговина захватала широке територије од северног приморја Сирије до залива Акаба на 
обалама Касписког Мора, обухватајући тиме читав Ханаан.

Али је  особито  висок  процват  достигла  у  Феникији поморска  трговина.  Још у  IV 
миленију пре н. е., у доба Старог царства, Египћани извозе из Феникије разну робу, међу 
којом треба истаћи маслиново уље и дрво. Артикли феничанског извоза били су, поред 
тога, вино, кедрово уље, стока, жито, козметичка и медицинска средства. Шумска грађа 
заузимала  је  изванредан  значај  у  феничанској  трговини  и  у  свеколико  феничанској 
економици.  Планински  ланци Ливана и  Антиливана,  који  леже  у  непосредној  близини 
трговачких феничанских градова, као и суседне планинске области Мале Азије, Закавказја, 
Северне и Средње Сирије и Палестине — били су у старини покривени крупним шумским 
комплексима.  Знатна  шумска  богатства  тих  подручја,  која  су  обиловала  кедровима, 
киликиским и приморским бором, као и другим драгоценим врстама шуме, омогућавала су 
феничанским  трговцима  да  извозе  шумску  грађу  у  великим  количинама,  нарочито 
грађевински и бродоградилишни материјал, — у Египат, а такође и у Месопотамију. Један 
рељеф из времена Сетија I сјајно карактерише потребе Египћана за дрветом; на њему је 
претстављено како ливански кнежеви секу кедрове за египатског цара. Дрво су Феничани 
извозили и у друге земље. Тако је Хирам I, цар Тира, слао кедар цару Израелско-Јудејског 
царства Соломону,  за грађење јерусалимског храма. У VIII  веку пре н.  е.  Феничани су 
лиферовали шумску грађу у Асирију, цару Саргону II, за грађење његовог дворца. Понекад 

23 Још је Маркс истакао да су „Феничани трговачки народ par excellence...“ (Капитал I, 1935, 80, на руском).



је  Феникија  плаћала  асирским  царевима  данак  у  кедровини.  На  једном  барељефу 
претстављена је флота, натоварена феничком шумском грађом.

Особит значај имала је трговина феничанских градова са Египтом. Центар те трговине 
био  је  стари  феничански  град  Библос,  на  чије  се  име  наилази  још  на  египатским 
натписима из времена Старог царства. Ископавања у Библосу дала су мноштво египатских 
предмета  из  разног  доба,  који  датују још у  архајску епоху,  што  сведочи  о  старости  и 
трајности  трговачких  веза  Библоса  са  Египтом.  У  периоду  Средњег  царства  трговина 
између Египта и Феникије била је веома жива. У „Повести Синухета“ говори се о томе да 
се у Сирији могао чути египатски језик и да су египатски посланици посећивали ту земљу. 
А у „Поуци Ипувера“, која такође спада у време Средњег царства, говори се о добављању 
из  Сирије  специјалне  врсте  дрвета,  потребне  за  израду  саркофага,  и  дрвне  смоле  за 
мумификацију.  Особито  висок  процват  достигла  је  та  трговина  феничанских  градова, 
углавном Библоса, са Египтијм — средином и у другој половини II миленија пре н. е., када 
су египатски фараони освојили Сирију и Феникију и присајединили их великој египатској 
држави. Живу претставу о развитку те трговине пружају нам дипломатска писма сачувана 
у архиву Ел-Амарне. У једном од тих писама директно се указује на то да је Библос имао 
за  Египат  подједнак  значај  какав  и  Мемфис.  У  то  доба  Египћани  извозе  из  Феникије 
најразноврснију робу. У амарнским писмима говори се о лиферовању Египту жита, стоке, 
дрвета („великих брвана“), робова и робиња. Преко феничанских и сирских градова текао 
је транзит у Египат разних артикала из Хетске државе, из државе Митана, из Вавилона и 
Асирије. Из Арада и Берита, трговачких градова Феникије, у Египат се стално шаљу лађе 
натоварене робом. Сирски и феничански кнежеви јављају у својим писмима о одашиљању 
трговачких каравана у Египат.

Сирија и Феникија су још од III миленија пре н. е. биле прилично тесно повезане са 
читавим низом суседних земаља, нарочито са Месопотамијом и са Малом Азијом. Саргон, 
акадски цар, који је предузео низ крупних похода, освојио је земљу Мари и земљу Јаримут. 
Веома је могуће да назив Јаримут одговара старом називу Римита, који означује једну од 
области  Северне  Сирије.  Продирање  Саргона  у  Сирију  у  знатној  се  мери  објашњава 
потребом  за  учвршћењем  трговачких  веза  између  Акада  и  Сирије,  одакле  су  народи 
Међуречја добијали потребно дрво. Саргон у овом случају тежи за тим да освоји важне 
трговачке путеве и градове на обали Средоземног Мора. У рушевинама многих старих 
градова Сирије надени су разни предмети месопотамског порекла, који сведоче о тесној 
трговачкој  и културној  вези између Сирије и Међуречја.  Тако је у  Тел-Таинату 1937 г. 
нађено мноштво цилиндричних печата из Ура, а у Катни ископан храм сумерске богиње 
Нин-егал,  што  сведочи  о  снажном  културном  утицају  Сумера.  Од  великог  значаја  за 
Феникију и Сирију била је такође и трговина вођена са хетским племенима. Ископавања у 
Рас-Шамри открила су велику количину предмета хетског порекла. Хети продиру у Сирију 
и колонизују је од почетка II миленија пре н. е. Продирање Хета у Сирију најтешње је 
везано за развитак трговине између Хетске државе и Сирије, и у крајњој линији доводи до 
освајања знатног дела Сирије од стране хетских царева.

У дубокој старини постојао је у Феникији и Сирији исти онакав сеоско-општински 
поредак  какав  и  у  осталим староисточним земљама.  О постојању древног  општинског 
поретка сведоче они општинско-аграрни култови који су свог одраза нашли у митолошким 
спевовима нађеним приликом ископавања Рас-Шамре. Али знатан развитак трговине још у 
III  миленију пре  н.  е.  доводи  до постепеног  раслојавања  старих  сеоских  општина,  до 
њиховог  лаганог  распадања  и  до  развитка  робовласничких  односа.  II  пословним 
документима из Рас-Шамре који спадају у II милениј пре н. е. спомињу се трговци, имућни 
људи и чак приватни земљопоседници, што сведочи о знатном класном раслојавању. На 
староегипатским натписима из времена Средњег царства спомињу се међу фараоновим 
непријатељима  и  „људи  из  луке“,  очигледно,  немирни  трговачко-занатлиски  пук 
феничанских градова, који је често дизао устанке против египатских освајача.



ОБРАЗОВАЊЕ ФЕНИЧАНСКОГ ЦАРСТВА

У дуготрајном и упорном рату Египћани и Хети су ослабили, и снаге њихових држава 
биле су истрошене. То је створило повољне услове за образовање самосталних држава у 
Сирији и Феникији, држава које су свој процват достигле у X-IX веку пре н. е. У то време 
Египат. и Асирија доживљују доба опадања, и више не могу да претстављају опасност за 
богате трговачке градове Феникије и Сирије. Поред Библоса истичу се два друга крупна 
трговачка  града  — Сидон  и  Тир.  Сидон  је  очигледно  био  старији  центар  феничанске 
трговине.  У  сваком  случају,  и  Израиљци,  и  стари  Грци  називали  су  све  Феничане 
Сидонцима, а цар доцније образованог Тирско-Сидонског царства носио је обично титулу 
цар Сидона. Најзад, у Сидону се налазило општефеничанско светилиште — храм богиње 
Астарте чији је култ био у Феникији особито распрострањен. Нешто доцније истиче се 
Тир као крупан трговачки и политички центар. Хирам I, цар Тира (969-938 г. пре н. е.), 
води широку трговачку и  освајачку политику.  Он предузима поход на  острво Кипар и 
оснива тамо феничанску колонију Карт-Хадашт. Познати су нам и даљи походи које је 
предузео Хирам I. Такав је његов поход против земље Утике у Африци и једна велика 
експедиција организована у земљу Офир. Широка освајачка политика Хирама I доводи до 
процвата Тира. Тир се развија у велики и богат град. Његова територија била је вештачки 
увећана — насипањем земље у источном делу града, где су под Хирамом подигнути нов 
градски кварт и трг за пијацу и за народне скупове. Тир, који згодно лежи на острву, био је 
јако утврђен, и претворио се у моћну поморску тврђаву. У IX веку пре н. е. наставио се 
даљи процват Феничанске државе. Феничански цар Итобаал оснива град Авзу у Либији. 
Тиру у ово време припада читава феничанска обала, са крупним трговачким градовима 
Беритом, Библосом и Сидоном.

КОЛОНИЗАЦИЈА

Феничани оснивају читав низ колонија, по читавом базену Средоземног Мора. Још у 
XVI веку пре н. е. феничанска колонизација не обухвата само острво Кипар и један део 
јужног приморја Мале Азије, него и све подручје Егејског Мора. Феничани су бирали за 
своје трговачке факторије острва која леже близу обале, пределе који леже на раскрсници 
важних  трговачких и  војних путева,  који  располажу природним богатствима и  који  су 
добро  заштићени  у  географском  погледу.  После  Кипра  Феничани  колонизују  Родос, 
поједина острва у групи Киклада и Спорада, златом богато острво Тасос, Самотраку, и 
можда чак продиру преко Хелеспонта и Боспора у Црно Море, стижући до северних обала 
Мале Азије; феничанска трговина продирала је, даље, у области и градове Мале Азије и 
грчког  континента.  Ископавања  у  Троји,  Микени  и  Тиринсу  открила  су  низ  типично 
феничанских  предмета.  Ова  широко  развијена  поморска  трговина  и  колонизација, 
спровођена  у  границама  источног  Медитерана,  реализована  је  углавном  од  стране 
сидонских трговаца.

Крупни феничански трговачки град Тир водио је замашну трговину у западном делу 
Медитерана,  где  су  исељеници  из  Тира  основали  велики  број  колонија.  Феничани  су 
градили те колоније углавном по острвима и на обалама Средоземног Мора. постепено 
продирући поморским путем који је водио од обала Феникије до обала Иберије, углавном 
у  Тартес.  Тај  пут  водио  је  преко  Сицилије,  Малте,  Пантелерије  у  стари  град  Гадер 
(латински Гадес, данашњи Кадис), који су Феничани основали на острву код ушћа реке 
Гвадалквивира, главне реке Турдитаније. На Сицилији Феничани су основали град „Рош-
Мелкарт“  („Глава  Мелкарта“,  главног  бога  Тира).  Град  Каралис  (Каљари)  на  острву 
Сардинији такође  је  сматран феничанском колонијом .  Очигледне трагове  феничанског 
утицаја претстављају камене гробнице у облику зарубљене купе, сачуване на Сардинији, 
На  свом  путу  ка  Западу  Феничани  су  колонизовали  неке  делове  северне  Африке, 
основавши  овде  низ  својих  трговачких  факторија  и  градова,  међу  којима  се  особито 



истакла Картагина (која је можда постојала још у првој половини I миленија пре н. е.). У 
VI-V  веку  пре  н.  е.  Картагина  је  ујединила  око  себе  читав  низ  других  феничанских 
колонија  западног  Медитерана,  образовавши  крупну  и  моћну  робовласничку  државу. 
Најистуреније тврђаве феничанске трговине на западу биле су феничанске насеобине на 
западној  обали  Африке:  Тингис  (Танџа,  Тангер),  Целис  (Азила)  и  друге.  Даље  на  југ 
налазило  се,  по  доцнијим,  можда  претераним,  предањима,  300  старих  феничанских 
насеобина, које су основали становници Тира и које су лежале на растојању тридесет дана 
хода. Живу слику широког замаха феничанске поморске трговине и колонизације пружа 
„Периплус Ханона Картагињанина“,  чији је  текст узет из званичног документа који се 
налазио у храму бога Ела у Картагини. У том „Периплусу“, чији текст датује у VI век пре 
н.  е.,  наводи се налог за путовање и описује Ханонов пут око Африке. Судећи по том 
опису,  Ханон  је  испловио  на  океан  кроз  Хераклове  Стубове  (Гибралтарски  мореуз). 
Ханонова флота састојала се од шездесет лађа са по 50 весала, и имала је на палубама 
80.000 људи и  жена.  Резултат  ове крупне феничанске  експедиције  било је  испитивање 
обала  Западне  Африке  и  оснивање  ту  нових  градова  и  храмова.  О  високом  развитку 
феничанског морепловства сведочи и сјајни пут око Африке који је предузео египатски 
фараон Нехо II. Сачуване су веома неодређене вести о поморским путовањима Феничана 
дуж  западне  обале  Пиренејског  Полуострва  на  север.  Али  ти  подаци  захтевају  даље 
потврде. Калај и ћилибар Феничани су, очигледно, добијали углавном помоћу транзитне 
трговине из Британије,

Феничани  су  продрли  и  у  источне  земље.  На  трговима  Тира  продавана  је  роба 
довезена из Јерменије. У Месопотамији, на Еуфрату, Феничани су основали своју колонију 
— град Едану. Сирија и Палестина снабдевале су Феникију сировинама, разном робом, као 
и радном снагом. Из Арабије Феничани су добијали зачине. Читав низ колонија основали 
су Феничани у Египту, са којим су их везивали вајкадашњи трговачки и културни односи.

Према томе, феничанска трговина и феничанска. колонизација достижу у XVI-XII, а 
нарочито у X-IX веку пре н. е. огроман замах. Феничанска колонизација у знатној мери 
претходи  старогрчкој  колонизацији.  Очигледно,  Грци  су  неко  време  морали  да  воде 
прилично упорну борбу са феничанским трговцима.

Робовласничка привреда, о којој се у изворима сачувало мало вести, тесно везана за 
прекоморску трговину и зеленаштво, достигла је у крупним градовима Феникије у VII-VI 
веку  пре  н.  е.  висок  развитак.  Оштре  класне  противречности  морале  су  неминовно 
изазвати  талас  народних  устанака.  Античка  традиција  сачувала  је  позну  успомену  на 
велики устанак робова у Тиру. Како саопштава Јустин, побуњени робови побили су све 
слободне  мушкарце,  а  жене  узели  себи  за  супруге,  поставивши  за  цара  јединог 
слободнорођеног човека који је остао у животу, по имену Стратона.

Тирско-сидонско царство, које је кулминацију свога развитка достигло у IX веку пре н. 
е., није дуго постојало, наишавши на страшног непријатеља у личности ојачале асирске 
војничке државе. Али су Тир и Сидон, најкрупнији градови Феникије, дуго пружали отпор 
асирским  царевима,  који  су  настојали  да  овладају  феничанским  приморјем.  Тек  је 
Асархадону  (VII  век  пре  н.  е.)  дефинитивно  пошло  за  руком  да  потуче  ове  моћне 
феничанске градове и да Феникију присаједини Асирском царству.

КУЛТУРА

Најкрупнију тековину феничанске културе претставља алфабетни систем писма, који 
се у Феникији појавио у XIII веку пре н. е. Знатан развитак трговине захтевао је појаву 
таквог једноставног система писма који би омогућио да се састављају пословна документа 
на најбржи начин. Управо стога се алфабет, тај. најпростији и најподеснији систем писма, 
појавио у Феникији,  где је трговина достигла тако висок развитак.  Код стварања свога 
алфабетног система Феничани су искористили богато културно наслеђе старог Вавилона и 
старог  Египта.  Елементи  алфабетног  писма  у  виду  појединих  алфабетних  знакова 



постојали су још у вавилонском клинастом писму,  које око 2000 г.  пре н. е.  продире у 
северну Сирију. Ту је вавилонско клинасто писмо подвргнуто знатном упрошћењу, и на 
његовој основи поникло је северносирско алфабетно клинасто писмо, које се састојало од 
30  алфабетних  знакова.  Помоћу  тог  алфабетног  клинастог  писма  написани  су  бројни 
натписи нађени у Рас-Шамри.

Али  је  знатно  већи  утицај  на  постанак  чисто  феничанског  алфабета  извршило 
египатско хијероглифско писмо, у коме су постојала 24 алфабетна знака, који су служили 
за  ознаку  сугласничких  гласова.  Египатски  хијероглифски  натписи  нађени  су  у 
рушевинама  Библоса;  притом  су  на  неким  од  тих  натписа  поједини  хијероглифи  на 
феничанском тлу већ добили друго значење. Специјалан прелазни систем од египатских 
хијероглифа  ка  феничанском  писму  нађен  је  на  Синајском  Полуострву,  где  су  у 
рушевинама египатског храма, близу рудника бакра Серабит-ел-Хадим, нађени натписи 
који се састоје од 25 курзивних знакова, од којих 8 знакова заузимају средње место између 
египатских хијероглифа и феничанских знакова. Тако је могуће да је на бази постепеног 
коришћења елемената алфабета, вавилонског клинастог писма и египатских хијероглифа 
поникао већ усавршенији феничански алфабет, који се састојао од 22 алфабетна знака, који 
су служили за ознаку само сугласника. Преимућство феничанског алфабета састоји се у 
томе што се у њему налазе само алфабетни знаци. Феничански алфабет био је од огромног 
историског  значаја.  Из  феничанског  алфабета  поникао  је  доцније  старогрчки  алфабет. 
Према томе, феничански алфабет лежи у основи великог броја доцнијих система писма.

Најстарија религија племена Феникије и Сирије води порекло од древних општинско-
аграрних култова.  У митолошким спевовима из Рас-Шамре описују се старински свети 
обреди  заливања  јечма,  упрезања  магарца  и  ждрепца  и  сађења  винове  лозе.  Бог  Мот 
претставља  се  у  лику  „зрелог  класа“,  који  крајем  лета  пада  под  српом  богиње  Анат. 
Особито  важно  место  у  религиским  претставама  старих  Феничана  заузимао  је  лик 
умирућег и поново васкрсавајућег бога природе Баала и његовог сина Алијана, чији су мит 
и  култ  очигледно  објашњавали  људима  у  религиско-песничком  облику  „тајни  смисао“ 
смењивања  годишњих  доба.  Ове  верске  претставе  нашле  су  свог  видног  одраза  у 
митолошким спевовима, чији су текстови нађени приликом ископавања у Рас-Шамри. У 
спеву о „Баалу и Алијану“ прича се о томе како се за бога Баала подиже сјајан храм, у коме 
Баал проглашава своју победу над богом смрти Мотом. Али бога Баала стиже смрт, и он је 
заједно са својим сином принуђен да сиђе у загробни свет. Даље се описују заупокојени 
обреди, који се врше у част умрлих богова, борба богиње плодности Анат са богом смрти 
Мотом,  трагање  за  умрлим  боговима,  коначна  победа  Баала  над  Мотом  и  васкрсење 
Баалово. Овај стари мит и култ бога умируће и поново васкрсавајуће природе узет је за 
основу доцнијег култа бога Адониса, који је доцније стекао толику распрострањеност у 
Сирији и Феникији.

Велики  интерес  претстављају  и  неке  историске  легенде,  на  пример,  „Легенда  о 
Керету“; у њој се прича о томе како сидонски цар Керет, на савет бога Ела, предузима 
поход против племена Терахита, који су живели на граници Арабије и Палестине. У. овој 
интересантној  легенди  спомињу  се  градови  Ашдод  и  Кадеш  и  старојеврејско  племе 
Зебулон,  што  сведочи  о  широкој  распрострањености  феничанске  трговине  и  војне 
политике још у дубокој старини.



XIII. СТАРА ПАЛЕСТИНА

ПРИРОДА

Палестина се простире од јужних предгорја Ливана до северних граница Арабиске 
пустиње.  На  западу  она  се  граничи  Средоземним  Морем,  а  на  истоку  —  сириско-
месопотамском степом. Територија Палестине крајње је незнатна и достиже само неких 
26.000 km2. У географском погледу Палестина се лако може поделити на четири дела: на 
приморје, висораван западно од Јордана, на долину Јордана и на висораван источно од 
Јордана.  Јужни део приморја има плодно тле,  које  наводњава мноштво речица. Ту је у 
старини  земљорадња  достигла  знатан  развитак.  Кроз  ту  област  пролазио  је  велики 
трговачки  пут  који  је  водио  из  Египта  у  Сирију.  Особито  се  одликовала  плодношћу 
Саронска низија, коју су понекад називали „рајским вртом“. Подједнако су плодне и неке 
унутрашње  области  западне  Палестине.  Таква  је  Јерихонска  равница,  коју  сјајно 
наводњава Вади-Келт. Захваљујући жаркој клими и обиљу влаге, овде расте чак урмина 
палма.

Западно од северног дела долине Јордана простире се Галилеја, са својим долинама, 
равницама  и  планинским  падинама,  добро  наводњаваним  планинским  изворима  и 
потоцима.  Овај  део  Палестине  повољан  је  за  развитак  земљорадничке  привреде  и  у 
старини био је густо насељен, о чему сведоче бројне развалине старих градова. Великом 
плодношћу одликовале су се и неке области које леже источно од Јордана. Таква је земља 
Башан, која је још у старини уживала глас богате земљорадничке земље. Али нису сви 
делови Палестине  били  погодни за  развитак  земљорадничке  привреде.  Поред  плодних 
равница наилази се овде и на висоравни, планинске области и суве степе.  Такве су,  на 
пример, планинске области што леже у јужном делу западне Палестине, које су код старих 
Јевреја носиле назив „планине Ефраима“ и „планине Јуде“. Овде терен постепено прелази 
у суву степу, у којој се становништво бавило углавном сточарством. Мало плодне и слабо 
наводњаване  висоравни  источне  Палестине  такође  су  пружале  повољније  услове  за 
развитак сточарства неголи земљорадње. Особитим природним условима одликовала се 
долина Јордана. У неким својим деловима, на пример, око Генизаретског Језера, долина 
реке Јордана била је плодна и погодна за пољопривреду, али је на готово читавој својој 
дужини претстављала узак појас земљишта, обрастао трском и налик на дивљу џунглу, 
настањену грабљивим зверима. Зато је долина Јордана претстављала неку врсту баријере, 
која је оштро делила западну Палестину од источног дела те земље.

Природна богатства Палестине су незнатна. У источном делу Палестине и у њеном 
јужном делу постојале су у старини шуме, али су то пре били шумарци или шипражје него 
шуме  у  правом  смислу  те  речи.  Високо  дрвеће  сретало  се  овде  ретко  и  сматрано  је 
обитавалиштем божанства. Грађевински и бродоградилишни материјал морао се увозити 
из суседних земаља. Палестина није имала своје металне руде. Најближи рудници бакра 
налазили су се у планинама Ливана, у земљи Едом, која лежи југоисточно од Палестине, и 
код залива Акаб, где су нађени експлоатисани стари рудници бакра. Тле Палестине било је 
богато глином, сјајном керамичком сировином, која је служила за израду посуђа и цигала. 
Разне врсте камена служиле су за грађење зидова тврђава и градова, као и крупних зграда.

ИСКОПАВАЊА

Археолошка  ископавања  сведоче  о  томе  да  је  у  Палестини  човек  живео  још  у 
палеолитско доба. Тако је у једној пећини на северозападној обали Генизаретског Језера 
нађена људска лобања веома блиска лобањи неандерталца. Ту су нађени ручни упаљачи, 
длета, шиљкови копаља и остало оруђе позномустеријенског и орињачког типа. Исто такво 
оруђе  из  доба  горњег  палеолита  нађено  је  и  у  пећини  код  Шукбах,  северозападно  од 
Јерусалима.  У  знатно  већој  количини  нађено  је  оруђе  неолитског  доба.  Драгоцени 



комплекси споменика неолитског доба нађени су приликом ископавања старог Гезера, који 
је  лежао  у  западном  делу  долине  Ајалона,  што  средњу  Палестину  дели  од  јужне. 
Стеновите планине око Гезера изобилују природним и вештачким пећинама, у којима су 
живели људи неолитског доба. Карактеристична је за неолит и керамика која је нађена у 
најстаријим слојевима Гезера, као и на другим местима Палестине.

Рана неолитска култура добила је свој даљи развитак у доба халколита. У ово доба 
спадају  интересантни  споменици  ископани  североисточно  од  Мртвог  Мора,  на  месту 
Телелат-Гхасул. Судећи по нађеним предметима, у IV миленију пре н. е. овде су живели 
земљорадници, који су у том подручју били стално насељени. Сачувани су остаци кућица 
од непечених цигала, које су понекад грађене на каменом темељу. Техника израде оруђа 
све се више усавршује. Камене секире замењују се бронзаним. Аналогни процес запажа се 
и у керамици, о чему сведочи нађено глинено посуђе, начињено на лончарском витлу и 
украшено  геометриским  орнаментом.  Огроман  историски  значај  има  ту  нађено  зидно 
сликарство. Строго стилизовани цртежи, дати доследно, у компликованом геометриском 
стилу, пружају својеврсну симболику култа сунца.

Археолошка  ископавања  открила  су  на  територији  Палестине  рушевине  многих 
градова,  који су у старини имали велики економски,  војни и културни значај.  Такав је 
Лахиш,  чије  су  рушевине  нађене  између  Газе  и  Хеброна,  у  јужном  делу  Палестине. 
Лежећи на трговачком путу што води са приморја у дубину земље, овај град је још у III 
миленију пре н. е. достигао велики процват. Град је окружен зидом, саграђеним од цигала 
и заштићеним кулама на угловима. У рушевинама тога града нађене су разне врсте оружја 
и оруђа од каљеног бакра.  Великом специфичношћу одликује се овде нађена керамика. 
Белешке грнчара на судовима сведоче о постанку. писма. Подједнак интерес претстављају 
и рушевине Гезера,  старе  тврђаве,  окружене зидовима начињеним од великих камених 
блокова и заштићеним правоугаоним кулама. Северозападно од Мртвог Мора, на западном 
рубу  долине  Јордана,  откривене  су  рушевине  једног  старог  града,  који  истраживачи 
упоређују са библиским Јерихоном. Ископавања су показала да је тај  град још у  IV-III 
миленију пре н.  е.  претстављао јаку тврђаву.  Од предмета нађених у рушевинама тога 
града,  треба  истаћи  камено  оруђе,  сачувано  у  виду  реликата,  као  и  бакарно  оруђе 
самобитног  сирског  облика,  што  сведочи  о  високом и самосталном развитку локалног 
занатства.  Драгоцене  резултате  дала  су  ископавања  грађа  Мегидо,  који  је  лежао  у 
југозападном делу плодне Израелске равнице. Овај град постојао је још од дубоке старине, 
али је  особито крупан  значај  стекао у  II  миленију пре  н.  е.,  претворивши се  у  важан 
привредни центар и јаку тврђаву. Ту је откривена читава једна керамичка радионица, са 
дрвеним лончарским витлом. У доба инвазије Хикса Мегидо је улазио у састав Хиксоског 
царства, о чему сведоче ту нађени египатски скарабеји хиксоског типа.  Ту су нађени и 
остаци тврђаве, која спада у време цара Соломона.

Богат материјал за проучавање односа између Палестине и Египта дала су ископавања 
старог града Бет-Шана (данашњи Бејсан), који је ископан на 5 km западно од ушћа реке 
Нар-Џалуда у Јордан. Судећи по тим ископавањима, Бет-Шан је био један од најстаријих 
градова Палестине. Још у III миленију пре н. е. он је био знатан трговачки центар, куда су 
заједно са робом продирали и инострани културни утицаји. Тако су у рушевинама Бет-
Шана нађени египатски предмети из; времена Средњег царства. У XVIII веку пре н. е., 
освојен од Хикса, Бет-Шан је претстављао добро заштићену тврђаву. Од времена инвазије 
Хикса Бет-Шан потпада под египатски утицај. У његовим развалинама нађени су остаци 
двају  египатских  храмова,  мноштво  египатских  предмета  и  два  драгоцена  натписа  из 
времена XIX династије, у којима се описују војни походи и подвизи Сетија I и Рамзеса II. 
Предмети који карактеришу узајамне односе Египта са Палестином нађени су и приликом 
ископавања Џерара, једне од пограничних тврђава. Крупна ископавања извршена су и на 
месту филистејског града Газе.

За  проучавање  историје  Палестине  у  I  миленију  пре  н.  е.  пружила  су  известан 
материјал ископавања старе Самарије, где су нађене рушевине двораца Омрија и Ахава, 



ископавања  старог  Сихема  и  најзад  ископавања  на  територији  Јерусалима,  где  су 
откривене гробнице царева из куће Давидове.

ПИСАНИ ИЗВОРИ

Археолошка  ископавања  на  територији  Палестине  открила  су  већи  број  старих 
градова, у којима је нађено мноштво предмета из материјалног живота и култа. Али је ту 
нађено, као год и у Феникији и Сирији, врло мало натписа. Тако је, на пример, у дворцу 
Ахава  у  Самарији  нађено  свега  75  црепића  (острака),  са  датираним  документарним 
записима  привредне  природе;  у  Јерусалиму  је  нађен  такозвани  силоамски  натпис  из 
времена јудејског цара Хизкије (око 715 г. пре н. е.); у прекојорданској области нађен је 
натпис моавитског рара Меше, у коме се спомиње име старојеврејског бога Јахве и описују 
ратови  Моавита  са  суседним  племенима.  Најзад,  пре  неколико  година,  у  рушевинама 
тврђаве Лахиш нађена је преписка команданта утврђеног гфада Кириат-Иерим са војним 
командантом Лахиша и суседних тврђава, која спада отприлике у 586 г. пре н. е.

Богат материјал за проучавање Палестине дају египатски натписи. У многим од њих 
описују се походи фараона на Палестину. У том погледу особито су интересантни анали 
похода Тутмеса III,  победни натписи Сетија I и Рамзеса II,  натпис Мернептаха, пописи 
покорених  области  и  градова  Палестине  и  Сирије,  који  помажу  да  се  реконструише 
историска  географија  тих  земаља.  Најзад,  велику  вредност  претстављају  познати 
дипломатски документи из Амарнског архива, који дају јасну карактеристику Палестине 
под влашћу Египта, у доба слабљења египатског утицаја и продирања племенâ „Хабири“ у 
Палестину. Драгоцене податке за познију историју Палестине пружају вавилонски, хетски 
и асирски натписи. Феничански митолошки спевови из Рас-Шамре дају обилат материјал 
за реконструисање најстаријих облика религиских веровања племенâ која су живела на 
територији Палестине.

Драгоцен извор за историју Палестине претставља библија — зборник разних дела 
старојеврејске књижевности, који је код старих Јевреја и доцније код хришћана стекао 
значај „светог писма (списа)“. У тај зборник улазе историске књиге, које описују историју 
израиљског  и  јудејског  царства  на  основу старих  летописа  и  читавог  низа  старинских 
легенди. У састав библије улазе и стари митови, поникли на бази вавилонске и феничанске 
митологије (на пример, мит о стварању света или о светском потопу), примери световне и 
религиозне поезије, поуке, зборници законодавног карактера, најзад, социјално-политички 
говори и памфлети такозваних „пророка“. Најстарији део библије води порекло из IX века 
пре н. е. Редактор овог дела употребљава реч „богови“ — „елохим“, и зато носи назив 
„елохист“. У VIII век пре н. е. спада онај део библије који претставља зборник легенди и 
историских предања; аутор зборника назива главног израиљског бога именом Јахве, и зато 
носи назив „јахвист“. У VII веку пре н. е. обе те редакције спојене су у један зборник. 
Доцније је  библија  више пута  подвргавана редакционој  обради,  тако да је  стари текст 
сачуван у веома изопаченом облику.  Зато је код проучавања историје старог Израела и 
старе Јудеје, као и старојеврејске религије,  нужно било подврћи библиски текст строго 
критичкој анализи. Ово критичко проучавање текста библије претворило се током времена 
у посебну научну дисциплину, која је добила име „библиска критика“.

Знаменити  филозоф  Б.  Спиноза  још  је  у  XVII  веку  први  пришао  основним 
проблемима  библиске  критике.  Спиноза  је  доказао  да  је  „Петокњижје“  (Пентатеух), 
заједно  са  књигом  Исуса  Навина,  састављено  тек  у  V  веку  пре  н.  е.,  да  су  књиге 
„Паралипоменон“ написане у II веку пре н. е. и да „Књигу псалама“ није саставио Давид, 
већ да је она постала знатно доцније. Критичка, али још увек формална анализа библиског 
текста  омогућила  је  Ж.  Астрику  средином  XVIII  века  да  утврди  два  основна  извора 
„Књиге постања“ — елохиста и јахвиста. Настављајући ове радове у области библиске 
критике,  Де  Вете  је  1805  г.  утврдио  идентитет  „Књиге  поновљених  закона“  са  оном 
„Књигом закона“ о којој се у самој библији говори да је нађена 622 г. Најзад, читаву епоху 



у проучавању библије претстављало је дело Велхаузена „Увод у историју Израела“ (1879 
г.).  У  тој  књизи  Велхаузен  је,  прилазећи  библиском  тексту  и  његовој  критици  са 
историског становишта, претпоставио и образложио своју претпоставку да извор који је 
раније  називан  „Старији  елохист“,  а  који  се  сада  назива  „Свештенички  кодекс“, 
претставља  најпознији  део  „Шестокњижја“,  написан  после  вавилонског  ропства.  Код 
утврђивања ове чињенице Велхаузен је полазио од тога да компликовано законодавство 
„Свештеничког кодекса“ не одговара примитивном друштвеном уређењу старојеврејских 
племена  и  да  стога  мора  да  је  састављено  у  доцнија  времена.  Критичко  проучавање 
библиског  текста  настављено  је  у  широким  размерама  у  другој  половини  XIX века  и 
наставља се још и данас.

Строго научна критика библиског текста дала је веома значајне резултате. Сада су се 
могли  утврдити  основни  извори  библиских  књига,  време  њиховог  састављања,  њихов 
узајамни однос и читав низ других чињеница, које су бациле јасну светлост на историју 
старог  Израела  и  старе  Јудеје,  као  и  на  процес  постанка  и  развитка  старојеврејске 
религије.  Али  су  реакционарни  западноевропски  и  амерички  научници  тежили  да 
резултате  библиске  критике  искористе  за  историско  заснивање  библиских  легенди,  за 
заснивање  религиских  догми и  доказ  исконског  постојања  старојеврејског  монотеизма. 
Притом понекад није пролазило ни без фалсификовања старога текста библије, да би се он 
довео  у  склад  са  религиским  учењима.  Зато  је  задатак  истински  научне  и  објективне 
библиске  критике  —  проучавање  библиског  текста  на  основу  проверавања  свих 
историских извора и чврсто утврђених чињеница које историчару стоје на расположењу. 
Задатак је историчара такође и утврђивање главних извора појединих библиских књига и 
њихово датовање, чишћење библиског текста од свих познијих изопачења и коришћење 
тако реконструисаног старог текста библије.

Библиска критика је данас сасвим поуздано утврдила да је библија веома позни и јако 
изопачен  историски  извор,  чији  је  текст  више  пута  подвргаван  бројним  изменама,  од 
стране разних редактора.

Велики и  драгоцен допринос библиској  критици и проучавању историје  и  културе 
старојеврејског народа дали су совјетски научници, напосе академик Н. M. Никољски и 
професор А. Б. Ранович, који су подвргли строго критичком проучавању како библију тако 
и читав низ других извора.

Првобитни  текст  библије  написан  је  на  пергамени  и  папирусу,  старосемитским 
писмом  без  ознаке  самогласника  и  без  поделе  речи.  У  последњим  вековима  пре  н.  е. 
библија  је  преписана  арамејским  квадратним  писмом.  У  VII  веку  пре  н.  е.  масорети 
(чувари  текста)  су  изнова  преписали  текст,  уводећи  инфралинеарне  знаке  за  ознаку 
самогласника. У III веку пре н. е. главни део библије, такозвано Петокњижје, преведено је 
на  грчки језик  у  Египту.  Овај  превод добио је  име „Превод седамдесеторице тумача“. 
Затим  су  на  грчки  језик  преведене  и  остале  библиске  књиге.  У  циљу  критичког 
проучавања библиског текста, треба искористити све сачуване редакције, верзије и преводе 
тога текста, који је током столећа био много пута изопачаван.

Драгоцене податке за  историју старог Израела и старе Јудеје сачувала су нам дела 
Јосифа Флавија (37-100 г. н. е.), нарочито његово дело „Јудејске старине“.

СТАНОВНИШТВО

Библиска  предања  сачувала  су  далеке  и  магловите  вести  о  племенима  која  су  у 
најстарија  времена  насељавала  територију  Палестине.  Легендарност  тих  предања 
изражава се  у  томе  што се  та  најстарија  племена  називају „слабима“  („тени“)  или се, 
напротив, приказују у виду моћних џинова. Библиска предања истичу подручје становања 
тих  племена  и  указују  на  то  да  су  сва  та  племена  била  уништена.  У  сваком  случају, 
Палестина је била настањена још 6д најстаријих времена. На приморју Средоземног Мора, 
јужно од Тира, живело је егејско племе Филистејаца (Филистимљани), који су дали име 



Палестини  (Пелиштим,  Пелешет).  Најстарије  семитско  племе  које  је  настањивало 
Палестину, а делом и Сирију, у III-II миленију пре н. е. — били су Хананеји, чије се име 
сачувало  у  библији  и  који  су  дали  назив  читавој  земљи  —  Ханаан  (на  египатским 
натписима — Па-канан). У библији се Хананеји приказују као аутохтоно становништво 
Палестине, са којим стари Јевреји воде упорну и дуготрајну борбу. По библији, Хананеји 
су  становали  углавном  у  северној  Палестини,  где  су  лежали  најстарији  и  најважнији 
трговачки градови. Међутим, може се претпостављати да су Хананеји настањивали знатно 
већу територију,  јер  је  земља Ханаан,  и  по  египатским натписима,  и  по  клинописним 
документима  амарнског  архива  (вавилонски  —  земља  Кинахи),  обухватала  целу 
Палестину,  укључујући  ту  и  суседне  области  Феникије  и  Сирије.  Посебну  групу 
западносемитских  племена  чине  Аморити,  који  су  од  древних  времена  настањивали 
сириско-месопотамску  степу,  са  њеним  оазама,  области  средње  Сирије,  Ливана  и 
Антиливана.  Најзад,  треба  споменути  и  племе  Хабира,  које  се  у  Палестини  и  Сирији 
појављује од XV-XIV века пре н. е. и на чије се име у амарнским писмима особито често 
наилази. Судећи по читавом низу докумената, та племена насељавају неке области Предње 
Азије  још  од  средине  III  миленија  пре  н.  е.  и  помињу  се  напоредо  са  другим 
западносемитским  племенима.  На  особито  чест  назив  племена  Хабири  наилази  се  у 
амарнским писмима, у којима се говори да су Хабири упали у Палестину и да освајају 
један град за  другим.  Могуће је  да  је  назив племена Хабири идентичан са  библиским 
називом  племена  Јевреји  (Ибрим),  као  и  са  староегипатском  речју  „Аперу“,  којом  су 
Египћани у доба Новог царства означавали заробљенике ухваћене у Палестини за време 
освајачких похода у Сирију. Овај шаролики разноплеменски састав становништва старе 
Палестине  сметао  је  уједињењу земље  у  јединствену  државу  и  олакшавао  освајачима 
покорење земље.

ХАНААН У III И II МИЛЕНИЈУ ПРЕ Н. Е.

Палестина и суседне феничанске области претстављале су још у IIT миленију пре н. е. 
извесно  културно-историско  јединство,  иако  ту  није  било  јединствене  ни  иоле  чвршће 
државе. Хананеји, који су настањивали ову земљу, створили су ту својеврсну културу, која 
је стајала под утицајем Сумера, Вавилона и Египта. Египћани су још у III миленију пре н. 
е. предузимали војне походе у Палестину, који су у крајњој линији довели до потпуног и 
трајног освајања читаве земље од стране фараонâ XVIII династије. Још у XIV веку пре н. 
е. Египћани су почели називати ту земљу Канан, што одговара називу Ханаан. У то време 
Ханаан је био прилично густо насељен, ту се налазио читав низ градова и насеља, који се 
спомињу на египатским натписима. Неки од тих градова брижљиво су ископани, што је 
пружило могућност за утврђивање нивоа развитка привреде и културе Ханаана.

Основно занимање становништва била је земљорадња. Нека заосталија планинска и 
степска племена живела су номадским животом, али у долинама, плодним низијама и у 
приморју Хананеји су још у III миленију пре н. е. прешли на сталну настањеност. Судећи 
по ископавањима у Гезеру, многе домаће животиње су припитомљене, нарочито дугороги 
бикови,  овце,  козе,  магарци  и  пси.  Сејани  су:  јечам,  просо,  пшеница  и  овас. 
Земљорадничка техника тога  времена била је  још примитивна.  Велики значај  имала је 
мотика, која је тек постепено уступила своје место првобитном грубом плугу. Претстава 
таквог најстаријег палестинског плуга сачувала се на зидовима једне пећине у Гезеру. За 
време  жетве  употребљавани  су  подједнако  архаични  српови,  снабдевени  кременим 
зупцима. У Џерару је нађено око 400 кремених зубаца од српова, што је омогућило да се 
реконструише око 80 таквих примитивних српова. Примитивни плуг, српови са савијеним 
крајевима и даске за вршење врло дуго су се сачували, у виду реликата из дубоке старине, 
код  земљорадника  Сирије.  Поред  цереалија  веома  је  раширено  било  и  воћарство.  На 
египатским  натписима  из  Старог  царства  помињу  се  урмине  палме  и  виногради 
Палестине. Још у III миленију цветале су овде у раскошним вртовима смокве, нарови и 



маслине. Од овог времена Египћани увозе из Палестине велику количину маслиновог уља, 
што се објашњава знатним ширењем гајења маслина у Палестини. Подједнако је развијено 
било и  виноградарство  и  винарство.  Приликом ископавања нађене су прилично вешто 
начињене направе, које потсећају на муљаче — не само за уље него и за вино.

Поред земљорадње, у Палестини су још у дубокој старини стекли знатан развитак и 
занати,  о  чему  сведоче  рушевине  градова  и  мноштво  у  њима  нађених  занатских 
израђевина.  Остаци  разних  зграда,  градски  зидови  и  тврђаве  сведоче  о  развитку 
грађевинарства и фортификације, засноване на примени цигле и грађевинског камена. Од 
камена  је  током  врло  дугог  времена  грађено  најразноврсније  оруђе  и  оружје,  о  чему 
сведоче  камене  мотике,  секире  и  тесла  из  Гхасула,  као  и  кремехе  оштрице  српова  из 
Џерара.  Велика  количина  каменог  оруђа  нађена  је  у  ханаанском  слоју  Јерихона.  Али 
обрада  камена  временом  све  више  уступа  место  металургији.  У  рушевинама  многих 
палестинских градова нађено је мноштво предмета од бакра и бронзе. Такви су бронзани 
јатагани, секире и статуете,  нађени у рушевинама Бет-Шана,  који спадају у средину II 
миленија пре н. е. Може се претпостављати да је бронза наишла у Палестини на широку 
употребу још крајем III миленија пре н. е. Гвожђе улази у општу употребу у Палестини око 
XII-XI века пре н. е. У рушевинама Џерара, Бет-Шемеша и Гезера, који припадају овом 
времену, нађени су гвоздени предмети. У ово доба од гвожђа није израђивано само оружје, 
већ  такође  и  оруђе,  поред  осталог  и  пољопривредно.  Знатан  развитак  достигла  је  у 
Палестини керамика,  о  чему сведочи земљано посуђе  разноврсног  облика,  нађено  при 
ископавањима. Најзад, важно место заузимали су предење и ткање тканина, поникли врло 
вероватно под снажним староегипатским утицајем. Тканине су израђиване од вуне и лана; 
притом су становници већ умели да израђују бојене тканине, да ткају шарене и цртежима 
покривене луксузне тканине, које су уживале висок глас.

Ханаанска култура достигла је свој процват у XVIII веку пре н. е., када је политички 
утицај Египта у Палестини и Сирији ослабио и када су трговачки градови Ханаана стекли 
могућност  да  се  мање-више  самостално  развијају.  Најкарактеристичније  и  високо 
уметничке израђевине ханаанског занатства нађене су у Тел-беит-Мирсиму и у Мегиду, и 
спадају у период средње бронзе. У том погледу нарочито се истичу керамичке израђевине, 
фајанс,  метални  предмети  и  производи  златарске  уметности.  Иста  таква  ремек-дела 
ханаанског занатства и уметности нађена су и у гробовима и развалинама богатих домова 
у Гезеру, Јерихону, Бет-Шемешу и на другим местима.

Ми имамо одвећ мало података о карактеристичним цртама друштвеног уређења тога 
времена. Може се само претпостављати да је класно раслојавање било прилично знатно. 
Оштра  граница  делила  је  робовласничку  аристократију.  Градови  који  су  постојали  у 
Палестини од III миленија пре н. е. — лежали су на важним трговачким путевима, који су 
земљу  спајали  са  градовима  Сирије,  Феникије,  са  приморјем  Средоземног  Мора,  са 
сириском степом и са Египтом. Од великог трговачког значаја био је пут који је водио из 
Египта  преко  Палестине у  Сирију.  Особито је  била развијена  караванска  трговина.  Из 
Палестине су извожени углавном пољопривредни продукти: пшеница, воће,  восак,  лан, 
кожа и вуна; али поред тога такође и занатски производи. У Ханаан је у великој количини 
увожено микенско посуђе, а у замену за њега из Ханаана су извожене пурпурне тканине, 
занатске израђевине, жито и мира.

Опадање ханаанске културе,  нарочито у области занатске производње и уметности, 
запажа се у  XVIII-XVI веку пре н. е., о чему јасно сведочи знатно погоршани квалитет 
керамичких израђевина. Могуће је да је томе допринео јарам египатских освајача, као и 
упади иноземних племена — како семитских, тако и медитеранских.

СТАРОЈЕВРЕЈСКА ПЛЕМЕНА ОСВАЈАЈУ ПАЛЕСТИНУ

Племена  Хабири  (преци  старојеврејских  племена)  појављују  се  у  Палестини  и 
суседним земљама од средине II  милења пре н.  е.  Библиске легенде сачувале су позне 



успомене  на  освајање  Палестине  од  стране  старојеврејских  племена.  Месна  ханаанска 
племена пружала су Израиљцима и Јудејцима упоран отпор. Особито дуготрајна и упорна 
била је борба са Филистејцима, који су заузимали јужни део палестинског приморја, које 
се граничи са областима у којима су живели Јудејци. Бројна ископавања, вршена на разним 
местима  Палестине,  омогућују  нам  да  откријемо  такозвану  „филистејску  културу“. 
Филистејци су се у Сирији и Палестини појавили по свој прилици у XII веку пре н. е. Они 
су освојили плодну приморску равницу јужно од планине Кармил. О трајности њиховог 
колонизовања прилично знатних подручја сведочи назив који су они дали самој земљи. 
Речи „Филистејци“ и „Палестина“ (староегипатски — „Пелешет“), очигледно, јесу сродне.

Филистејци су припадали групи егејских племена, која се на египатским натписима 
називају „поморским“ народима. Као остала егејска племена, и Филистејци су се широко 
служили  гвожђем.  Могуће  је  да  су  управо  Филистејци  допринели  ширењу  гвоздене 
металургије  у  Палестини.  Приликом  ископавања  филистејских  гробова  нађени  су 
разноврсни гвоздени предмети, између осталог оружје.  У библији се подробно описује 
гвоздено наоружање митског џина Голијата, који је старим Египћанима утеривао страх у 
кости.

У старим легендама о освајању Палестине сачували су се остаци херојског епа, у коме 
су живо приказане легендарне фигуре херојâ, на пример, Самсона, чије име (Шимшон — 
„Сунчев  муж“)  сведочи  о  продирању вавилонског  култа  сунца  (Шамаш)  у  Палестину. 
Ницале су митске  легенде о старим херојима који  живо потсећају на  лик вавилонског 
хероја Гилгамеша. Веома је могуће да те легенде воде своје порекло од неких историских 
чињеница,  везаних  за  борбу старих  Јевреја  за  овлађивање Палестином.  Али су све  те 
библиске легенде заодевене у митски, романтичан облик, који претставља релативно позну 
књижевну  обраду.  Само  у  неким  деловима  библије,  на  пример,  у  „Песми  Деборе“, 
сачувала се далека успомена на време када су старојеврејска племена водила упорну борбу 
са ханаанским племенима за уједињење Палестине и за образовање јединствене државе.

РАЗВИТАК ПРИВРЕДЕ И ДРУШТВЕНО УРЕЂЕЊЕ

Старојеврејска племена која су насељавала Палестину у II  миленију пре н.  е.  дуго 
времена живела су скитачким начином живота, бавећи се сточарством, исто онако као и 
старија племена која су настањивала јужни део Палестине и планинске области источно од 
Јордана. Египћани, који су се често сукобљавали са тим номадским племенима Синајског 
Полуострва,  арабиских  степа  и  јужне  Палестине,  сматрали  су  их  културно  заосталим 
племенима и гледали на њих са висине. Египатски натписи и описи путовања Египћана у 
Сирију сликају прилично примитивни начин живота тих племена.  У египатском језику 
сусреће се реч „ихер“, која значи „номадски шатор“ и која потпуно одговара семитској 
речи „ахел“.  Према томе,  претставу о номадском шатору Египћани мора да  су добили 
управо у Предњој Азији. Дакле, саму реч која означава номадски шатор могуће је да су 
Египћани узели од оних азиских племена која су у то време живела скитачким животом. О 
томе сведоче и неки типични изрази на које се наилази у старојеврејском језику. Тако на 
пример,  уместо  да  кажу:  „враћати  се  кући“,  они  су  говорили:  „враћати  се  својим 
шаторима“.  Ако  су  хтели  да  кажу  „кренути“,  рекли  би:  „ишчупати  кочеве  шатора“; 
реченица „њихови клинови су ишчупани“ имала је да значи да су људи о којима је реч — 
умрли.  Реч  „пут“  означавала  је  „начин  живота,  понашање“.  Реч  „пашњак“  била  је 
идентична са речју „обитавалиште, кућа“.

Номадска племена Палестине највећма су гајила ситну рогату стоку: овце, нарочито 
степске и дугоруне козе. У библији стоји: „твоје слуге су стража ситне стоке: то је наш 
занат „  као што је то био и наших отаца“.  Главни продукти сточарства били су:  месо, 
млеко, вуна и кожа. Вуна је служила за израду одеће и платнене тканине за шаторе. Од 
коже су правили мехове за чување вина, воде и млека. Од овнујских рогова правили су 
посуђе за уље. О великој распрострањености ситне рогате стоке сведочи обичај да се као 



жртва приносе управо те животиње. Осим тога, познате су и разне врсте крупне рогате 
стоке. Магарци и муле служили су за превоз терета. У библији су се сачувале вести о томе 
да су поједини богаташи поседовали велика стада. Набал у планинама Јудеје имао је 3.000 
грла  ситне  рогате  стоке.  Јов  је  имао  7.000  грла  ситне  стоке,  3.000  камила,  500  пари 
запрежних волова  и  500 магарица;  Меша,  цар  Моава,  предао је  Израелу у  виду данка 
100.000 јагњади и вуну 100.000 оваца.

Велике родовско-племенске  групе дуго  времена живеле су у  Палестини скитачким 
сточарским животом, при чему су подручја пашњака сваке групе била чврсто установљена. 
Ако би родовско-племенске групе постале нарочито бројне и њихова стада нису имала 
довољно пашњака, делиле су се оне на неколико делова. У библији се сликовито описује 
како се Исак оделио од Јакова, „јер је њихово имање било тако велико да нису могли да 
живе заједно, и земља на којој су лутали није могла да их прими по количини њихових 
стада“.

Повољни природни услови, нарочито плодно тле и постојање река, допринели су раној 
појави земљорадње у разним подручјима Палестине. Пшеница и јечам сусрећу се овде као 
дивље растуће биљке, аклиматизоване још у дубокој старини. Египатски велможа Синухет, 
са почетка II миленија пре н. е., који је побегао у северну Палестину (или у суседну област 
Сирије), описује богатства те аграрне земље, „у којој је било смокава и винове лозе, вина 
више него воде, велико обиље меда, мноштво маслина и сваковрсних воћака. Било је тамо 
и  пшенице  и  јечма,  а  разне  стоке  — небројено  мноштво.“  Сасвим  је  природно  да  су 
старојеврејска  племена  још средином II  миленија  пре  н.  е.  могла  да  користе  богато  и 
древно  земљорадничко  искуство  својих  претходника,  ханаанских  племена.  Главне 
житарице биле су пшеница и јечам, мањи значај имао је пир (еммер). Осим тога, били су 
познати сочиво и боб, као и неке врсте поврћа и сточне хране.

Земљорадничке  алатке  дуго  су  чувале  свој  примитивни  карактер.  По  градинама, 
виноградима,  на стрмим обронцима,  тамо где је  било тешко или немогуће служити се 
плугом,  употребљавана  је  примитивна  мотика,  чији  је  примерак  нађен  приликом 
ископавања Тел-Џема. Уобичајено оруђе за орање земље био је примитиван плуг, у који је 
упрезан пар волова, ређе магараца или мула. Гвоздени раоник почео се употребљавати тек 
од времена Саула (XI век пре н. е.). Облик тог примитивног плуга, судећи по употреби 
левка за сејање, који је био причвршћен за плуг, преузет је из Месопотамије. Недовољно 
наводњавање,  отсуство  ђубрења,  одвећ  танак  слој  земљишта  погодног  за  обраду, 
примитивност оруђа — били су узрок честих неродица, које су обично имале за последицу 
скупоћу, глад, потребу за увозом скупог жита из суседних земаља. Летина у висини 30-
тоструке сетве била је ретка појава. Редован принос био је 10—15-тострук.

Велику  распрострањеност  стекли  су  воћарство  и  виноградарство.  Најраширеније 
културе биле су винова лоза, смокве и маслине. Знатно ређе сретали су се нарови и урме. 
На високој цени биле су у Палестини маслине, од којих је прављено скупоцено маслиново 
уље.  То  уље  служило  је  као  продукат  исхране,  за  осветљење,  за  израду  козметичких 
средстава  и  лекова.  Маслиново  уље  је  уз  то  и  извожено.  Подједнако  широко  било  је 
распрострањено и виноградарство и винарство. Палестинска винова лоза била је надалеко 
чувена по свом високом квалитету. На неким комадима старојеврејског новца сусрећу се 
претстава винове лозе или гроздова, који су очигледно сматрани амблемом Јудеје.

Недостатак  домаћих  сировина  спречавао  је  развитак  занатске  производње.  Главне 
врсте сировине биле су камен и глина. Руда се среће веома ретко, дрвета је било мало. Зато 
су се неке врсте сировина морале увозити из суседних земаља. Занатска производња у 
Палестини одвајкад  се  развијала  под снажним утицајем  иностранства.  О томе  сведоче 
многобројне нађене израђевине, начињене под египатским, егејским, сирско-хетским или 
асирским утицајем. Чак у X веку израиљско-јудејски цареви морали су да врбују веште 
мајсторе  из  суседних  земаља.  Али  је  занатска  производња  заузимала  видно  место  у 
општем систему привредног  живота  земље.  Појавила се  знатна специјализација.  Разне 
врсте  производње биле су концентрисане у појединим крајевима (предење у Тел-беит-



Мирсиму)  или  чак  у  појединим  квартовима,  на  пример,  у  Јерусалиму.  Велике 
специјализиране радионице (дрводељска, црепарска, грнчарска) налазиле су се у рукама 
државне власти.

О развитку вештине тесања камена може се судити по каменим конструкцијама доњих 
делова зидова, сачуваних у разним рушевинама старих градова. Од велике важности била 
је металургија. Најстарији познати метал био је бакар; од XII века почело се веома ширити 
гвожђе, свакако, преузето од Филистејаца. Гвоздени срп и гвоздени плуг нађени су у Тел-
беит-Мирсиму, у архајском слоју који припада филистејској епоси. Приликом ископавања 
у Тел-Џему нађени су остаци пећи за топљење гвожђа.

Скитачка  старојеврејска  племена  дуго  су  живела  у  условима  родовског  поретка. 
Основна  социјална  ћелија  — род  (мишпаха)  — постојала  је  самостално,  селила  се  и 
ратовала  као  нераздвојна  јединица,  и-била  заснована  на  крвном  сродству.  По  старом 
обичају крвне освете,  читав род био је дужан да се свети за убијеног сродника,  и тек 
доцније  постала  је  та  крвна  освета  обавезом  само  најближег  рођака.  Земља и  робови 
налазили су се у заједничком поседу читавог рода. Општа питања рода разматрана су на 
већу свих чланова рода, међу којима је владала потпуна једнакост. На челу рода стајао је 
старешина,  кога  су  бирали  сви  чланови  рода.  Родови  су  имали  своје  посебне  верске 
празнике и родовска гробља.  У библији се прича о томе како је Аврам купио од Хета 
пећину Махпелу за уређење родовског гробља.

Код  старојеврејских  племена  дуго  су  се  времена  сачували  реликти  матријархата. 
Неоспориво  је  било  право  матере  да  даје  име  детету  и  тиме  га  присаједињује  својој 
родовској  групи.  Жена  и  деца  остајали  су у  мајчиној  породици и  роду.  Зато  је  шатор 
сматран својином жене, а муж је само „улазио“ својој жени.

Остаци овог материнског права сачували су се у обредима усиновљења, у магиским 
басмама и у веома специфичној употреби речи. Реч „рехем“ (материна утроба) значила је 
„потомство“.  Реч  „аума“,  која  долази  од  речи  „аем“  (мати),  означавала  је  појам  „род“. 
Имена земље и градова пропраћана су речју „мати“. Општепримљен био је назив „мати 
Израела“.

Али у овој епоси трагови матријархата већ су само реликти. Очинско право потискује 
старо материнско право. Формира се и учвршћује патријархална породица. Сва племена 
сматрају  се  у  ово  доба  разгранатим  породицама,  које  воде  порекло  од  својих 
родоначелника. Тако на пример Асирци — од Асура, Хананејци — од Ханаана, Израиљци 
— од Израела. Чврсту социјално-економску ћелију претставља „очински дом“ (бет-аб) — 
појам  који  потпуно  одговара  старовавилонском  термину  „бит-абија“,  који  има  исто 
значење.

О трајности  старинских  родовских  веза  сведочи  казна  специфична  за  ово доба — 
изгнање из  племена,  које  је  човека  лишавало  помоћи  и  подршке  сродника.  Несумњив 
остатак старог обичајног права био је закон еквивалентности одмазде који се сачувао у 
библији („прелом за прелом, око за око, зуб за зуб“).

Облици  матријархалне  породице,  тесно  везане  за  полигамију,  са  правом 
примогенитуре и левирата, омогућују да се патријархални начин живота старих племена 
Палестине доведе у везу са аналогним патријархалним животом других племена и народа 
старог Истока. Отац је према деци имао сва права робовласника. Неко време сачувао се 
обичај продаје деце у робље. Овај обичај био је законом утврђен. Шта више: отац је могао 
да убије своје дете и чак свога унука. У библији сачувала се легенда како шеф породице 
осуђује своју снаху на спаљивање. Исто су тако широка била и права мужа, који је називан 
„господарем“  своје  жене.  За  невесту  младином  оцу  или  браћи  обично  је  плаћана 
специјална плата или откуп, који је носио назив „мохар“.

Учвршћењу ове патријархалне породице особито је допринело право примогенитуре, 
које је најстаријем сину обезбеђивало привилегован положај у породици. Најстарији син 
имао је право на претежан, тј. двострук део наслеђа. Сасвим је природно да је постојање 
овог обичаја имало за циљ да учврсти патријархалну породицу, идући на руку окупљању 



имовине у рукама једног човека. Тако је у крилу крупне патријархалне породице јачало 
имовно  раслојавање  и  социјална  неједнакост.  Концентрацији  имовине  у  рукама  једног 
лица ишао је  на  руку и  други  обичај,  који  води  порекло из  дубоке старине и  који  се 
вековима одржао у животу. То је такозвани обичај левирата, по коме се удова морала удати 
за брата свога преминулог мужа.

Прелаз са скитачког сточарства на стално настањену земљорадњу био је тесно везан 
за утврђивање општинског земљопоседа. У старој Палестини сеоска општина добила је 
довољно јасан облик. Свака општина имала је свог начелника (наси) и свог свештеника 
(левит).  Чланови  општине били  су међу собом повезани  колективном одговорношћу и 
били  су  дужни  да  откупљују  из  ропства  своје  презадужене  саопштинаре.  Задаци 
принудних  радова  расподељивани  су  по  општинама.  Првобитна  општинска  својина 
местимично се сачувала све до царског периода.  У библији се говори о подели земље 
жребом  и  о  њеном  мерењу  помоћу  земљомерне  врпце.  Периодичне  поновне  поделе 
општинске земље вршене су још у VIII веку пре н. е. У књизи пророка Михеја стоји: „код 
тебе неће врпцом мерити земљу по жребу“. О општинским стварима већао је „општински 
збор“, који је претресао сукобе између нехотичних убица и „осветника за крв“. Најзад, 
општинари, уједињени вршењем посебних верских обреда, били су дужни да извршују 
погубљење злочинца сви заједнички.

Ропство је у старој Палестини настало из истих узрока и у истим облицима као и у 
другим староисточним земљама. Развитак производних снага у земљорадничкој привреди 
и  развитак  заната  доводио  је  до  потребе  за  повећањем  броја  радних  руку  путем 
експлоатације  вишка рада.  У случају да  је  била потребна радна снага,  прибегавало се 
куповини роба. Кућно ропство ницало је у крилу патријархалне породице. Инсолвентне 
дужнике обично су претварали у фактичне робове.  Ратови су увећавали број  робова у 
земљи, претстављајући основни извор ропства.

Неки буржоаски историчари, идеализујући положај робова у Палестини, тврдили су да 
су тешкој експлоатацији биле подвргнуте само робиње. Но то, разуме се, није тачно. Ми 
знамо да је у старој Палестини ропство било широко развијено. Одјеци тога сачували су се 
и у библији. Стари Јевреји, освојивши Ханаан, у меким местима претворили су покорена 
племена  Ханаана  у  државне  робове.  Велика  количина  робова  радила  је  по  храмовним 
газдинствима.  Тако  су  се,  на  пример,  у  јерусалимском  храму  налазили  „необрезани 
робови“,  очевидно  из  броја  иноземних  заробљеника.  Радове  по  крупним 
земљопоседничким газдинствима вршили су углавном робови. На имању наследника цара 
Саула радили су робови. У крупном сточарском газдинству Набаловом такође су радили 
робови (неаарим). У библији се често говори о томе да робови раде на њиви и да напасају 
стоку. Робовски рад употребљаван је и у шумској привреди. Робови су вршили најтеже 
физичке  послове,  а  нарочито  су они  радили при  жрвњевима.  Робови  су претстављали 
једну од важних врста богатства; притом се на робове гледало као на покретну имовину; 
робови су набрајани напоредо са стоком. Аврамова имовина овако се описује у библији: 
„Имао је ситну и крупну стоку и магарце, и робове и робиње, магарице и камиле.“

Ропство је често била последица ропства за дуг. Имовинско раслојавање изазивало је 
материјално  пропадање  извесног  дела  слободних  општинара,  који  су  губили  своје 
земљишне  парцеле,  доспевали  у  ропски  положај  према  богаташима  и  постепено  се 
претварали у робове. Неки одломци из библиских књига, који припадају персиској епоси, 
живо карактеришу пораст робовласништва у старој Палестини:

 „И чуло се силно роптање у народу и код његових жена на браћу своју Јудејце. Било 
је таквих који су говорили: нас, синова наших и. кћери наших има много, и ми бисмо 
желели  да  набављамо  жито  и  да  се  исхранимо  и  да  живимо.  Било  је  таквих  који  су 
говорили: ми залажемо поља своја, и винограде своје, и куће своје, да набавимо жито и не 
помремо од глади. Било је таквих који су говорили: ми узимамо сребро да платимо данак 
цару, дајући у залогу поља наша и винограде наше; а ми имамо иста тела каква и браћа 
наша. И синови наши исти су такви као и њихови синови. И ето, ми морамо да дајемо у 



ропство синове наше и кћери наше. И било је таквих који су говорили: наше се жене 
налазе у положају робиња.  Нема никаквих средстава да их откупимо.  И поља наша,  и 
виногради наши налазе се у рукама других.“

Дакле, нису само читава имовина, нити само све земљишне парцеле доспевали у руке 
богаташа: аристократи су поробљавали и саму сиротињу, претварајући је у робље, што је, 
разуме се,  морало јако заоштравати социјалне односе. Ово ропство, које се све више и 
више ширило, нашло је свог одраза и у законима. Међутим, тешко да се може сматрати да 
су они чланови закона који су заводили правно ограничење ропства на известан рок — у 
пуној мери одражавали реалну историску стварност.  У неким законима истиче се да је 
Јеврејин, ако доспе у положај роба, морао да ради само шест година; седме године морао 
се  он  безусловно  пустити  на  слободу,  што  је,  свакако,  унеколико  ублажавало  облике 
робовласништва. Али одмах затим законодавац већ слаби правну снагу тога члана закона 
— оградом која робовласнику даје могућност да роба задржи на знатно дужи рок. Ова 
ограда дозвољава да се роб, у случају његовог пристанка, приведе судијама, да се постави 
уз врата или уз довратник, и да му се прободе ухо шилом, после чега је он морао да заувек 
остане роб свога господара. Класни закон увек је стајао на стражи интереса робовласника. 
Тако, на пример, ако роб умре од господаревих удараца, закон је само у општој и нејасној 
форми претио кривцу — „да му се треба осветити“. Ако би агонија тога роба потрајала 
један или два дана, „онда га не треба кажњавати, јер је то његово сребро“. Према томе, 
сматрало се да је робовласник већ довољно кажњен тиме што је лишен свога роба.

ЗЕМЉОПОСЕД

Од III миленија пре н. е. Палестина је била насељена скитачким и стално настањеним 
земљорадничким  племенима.  Утицај  суседних  културних  држава,  на  пример  Египта, 
допринео  је  даљем  развитку  земљорадничке  привреде,  развитку  трговине  и  порасту 
градова. Али, у исто време, номадска племена често су упадала у Палестину из Арабије и 
сириско-месопотамске степе. Међу такве номаде спадали су и Хабири. Управо зато се у 
Палестини врло дуго сачувао онај, „... општи узајамни однос између сталне настањености 
једног дела тих племена и трајног номадства другог дела“' о коме је Маркс писао у свом 
писму Енгелсу од 2 јуна 1853 г.24

Племена  Кенита,  која  су  становала  у  јужном  делу  Палестине,  све  до  Синајског 
Полуострва, лутала су са својим стадима пустињским степама Нехеба. У читавој Јудеји и 
чак у области Бењамина, која лежи северозападно од Мртвог Мора, живели су још у I 
миленију пре н.  е.  културно заостали номади. Само име „Бењамин“ („бене-иамина“ — 
„деца југа“) сусреће се на акадским натписима из Мари који спадају у II миленију пре н. е., 
и очигледно означава номадско јужносемитско племе које припада групи племена сириско-
месопотамске  степе.  У  библији  се  племе  (колено)  Бењамина  упоређује  са  „грабљивим 
вуком“, који се изјутра храни дивљачи, а увече дели плен.

Међутим  стално  настањена  земљорадничка  племена  временом  су  се  све  више 
учвршћивала  у  Палестини.  У  доба  распадања  родовског  и  ницања  сеоско-општинског 
поретка постоји општински земљопосед. Земљишне парцеле дељене су међу општинарима 
жребом још у VIII веку пре н. е. Од тог времена, захваљујући развитку трговине, општем 
порасту производних снага и имовинском раслојавању, општински поредак почиње да се 
распада. У општинама се појављује аристократија, која се богати присвајањем земљишта 
суседних племена. У библији се често говори о томе да су Израиљци, освојивши Ханаан, 
учинили  Ханаанце  својим  „дажбеницима“.  Богаћење  крупних  сопственика  има  за 
последицу  и  пропадање  сиромашних  чланова  општина.  Реч  која  значи  „општинска 
парцела“ (cheleq) употребљава се за ознаку земљишта које се може купити за новац. У 
библији се прича о томе како је Аврам купио за 400 шекела у сребру „поље и пећину на 
њему, и све дрвеће на пољу.“ Можда је текст ове вести, судећи по документарном облику, 
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узет  из  земљишног  уговора  о  купопродаји.  Овај  приватни  земљопосед  постаје  у  доба 
образовања старојеврејских царстава толико чврст да су чак и цареви принуђени да купују 
земљишта од приватних лица, ради изградње града. Када је једном цар Ахаз конфисковао 
земљу Набота, онда је овај самовољни царев поступак сматран за преступ који је изазвао 
гњев бога Јахве.

Према томе, поред општинског земљопоседа учвршћује се и приватан земљопосед. 
Велика количина земљишта концентрише се у рукама више аристократије, са царем на 
челу. Војна освајања суседних територија, куповина земљишта и присвајање општинских 
земљишта  доводе  до  образовања  крупнога  фонда  царских  земљишта.  Аутор  једне  од 
библиских  историских  књига,  говорећи  о  царевим  правима,  истиче  његово  право 
присвајања општинских земљишта:

 „И најбоља поља ваша,  и  винограде ваше,  и  маслињаке ваше — узеће  и раздати 
слугама  својим.“  Очигледно,  као  у  другим  земљама,  и  у  старој  Палестини  цареви  су 
делили  земљу  аристократама  и  војницима.  Први  израиљски  цар  Саул  дели 
робовласницима „поља и винограде и поставља их за начелнике над хиљадом и стотином.“ 
Поред тога, постојали су и средњи и ситни земљопоседи.

ОБРАЗОВАЊЕ ИЗРАИЉСКОГ ЦАРСТВА

Ратови  и  развитак  размене  допринели  су  распадању родовских  односа.  Претерано 
богаћење  појединих  предводника  родова  и  старешина,  и  пропадање  сиромашних 
општинара  доводило  је  до  оштрог  имовинског  и  класног  раслојавања.  У  периоду 
распадања  родовског  поретка  старешине  и  вође  племена,  који  су  чинили  родовску 
аристократију, називају се моћнима, племенитим, „кнежевима“ или „начелницима“. Они 
стоје на челу војске и решавају судске спорове. Жезло старешине и палица писара служе 
као знаци њихове власти. Старе легенде особито наглашују судску функцију најстаријих 
племенских вођа. То су такозване „судије“ (шофет), чија власт у старој Палестини, као и у 
другим старим земљама на томе стадију њиховог развитка, претходи царској власти, која 
ниче  истовремено  са  образовањем  класа  и  државе.  Према  томе,  непомирљиве  класне 
противречности, које ничу у најстаријем робовласничком друштву Палестине, захтевају 
образовање  државе  као  апарата  насиља,  који  робовласницима  осигурава  могућност 
експлоатације робова и сиротиње.

Слабљење  Египта  у  XI-X  веку  пре  н.  е.  допринело  је  образовању  појединих 
независних држава у Палестини управо у то време. Међутим мала територија и сразмерно 
малобројно становништво нису пружали довољно широку базу за образовање овде једне 
иоле веће државе. Увршћењу ситних држава у Палестини нарочито је допринео развитак 
спољне  трговине.  Палестина  се  налазила  на  средокраћи  између  Египта,  Сирије  и 
Месопотамије,  и  ту  су  се  укрштали  важни  трговачки  каравански  путеви,  који  су  се 
надовезивали на велики поморски пут што је водио из Египта дуж средоземне обале ка 
феничанским градовима, острву Кипру и јужном приморју Мале Азије.

Испрва се  образују ситни племенски савези,  на  пример,  државе „судије“  Самуила, 
Гедеона или царство Авимелеха у Сихему. Најмоћније племенске вође, концентришући у 
својим рукама врховну војну, судску и свештеничку власт, образују ситне савезе племена у 
овом или оном делу Палестине. Неки од њих, као на пример „судија“ Самуило, уживају 
ауторитет и имају велику власт, која се приближава царској власти. У библији сачувала су 
се предања о томе како су се образовали ти савези племена, из којих су доцније никле 
најстарије државе. Један од старих владара племена Манаси (Менаше), по имену Јерубал, 
однео је победу над племеном Мадианита, ујединио под својом влашћу неколико племена 
и образовао стару племенску државу са верским центром у Офри. Постепено се појављују 
и најстарији облици наследне царске власти. У библиској легенди прича се о томе како су 
„Израиљци рекли Гедеону (почасно име Јерубала): „Владајте нама ти и син твој, и син 
сина твога, јер ти си нас спасао из руку Мадианита“. Гедеон као врховни војни заповедник 



и цар  узима  за  себе  део  ратног  плена,  који  је  износио  преко  1700  златних  шекела,  и 
приноси га као жртву храму који је основао у Офри. Иако се Гедеон у учтивој форми 
одриче царске власти, не само у своје име, него и у име својих синова, ипак је очигледно 
да се у ово доба учвршћује принцип наследне царске власти. Авимелех, један од синова 
Гедеонових, насилно је отстранио све остале кандидате на царски престо и узео лусвоје 
руке  царску  власт  у  граду  Сихему.  „Сви  житељи  Сихема...  поставили  су  за  цара 
Авимелеха, крај храста што је близу Сихема.“ Само име Авимелех ( „мој отац је цар“) 
сведочи о постепеном уобличавању принципа наследне царске власти, принципа који је 
спроводио у живот овај староизраиљски цар који је владао само три године.

Најкрупнија и најјача од тих држава било је Израиљско царство, које је, по предању, 
основао Саул. Фрагменти херојског епа који прича о освајању Палестине и о образовању 
најстаријег  Израиљског  царства  — садрже  опис  легендарних  подвига  овог  најстаријег 
израиљског цара.  У њима се прича о томе како је  народни јунак Саул ослободио град 
Иабеш  (у  планинској  области  Гилеад,  источно  од  Јордана).  Иабеш  је  био  опсађен  од 
племена Амонићана. После ослобођења Иабеша Саул је скупио велику војску, углавном из 
редова  припадника  племена  Бењамин,  и  повео  упорну  борбу  против  давнашњих 
непријатеља Јевреја, против Филистејаца. Ослободивши свој родни град Гибеа од власти 
Филистејаца, Саул је од израиљских племена проглашен за цара. Али је Саулово царевање 
и даље носило трагове старих племенских односа. Патријархални живот овога времена 
лепо је описан у библиској легенди о Саулу, који је живео и владао у свом родном граду. 
Једном месечно, за време младог месеца, окупљао је он дружину у своме дому и држао 
војни савет под светом тамариском. Од непријатеља освојена поља и винограде делио је 
својим војницима.

Али  Саул  настоји  да  под  својом  влашћу  уједини  сав  Израел  и  да  свој  утицај 
распростре и на суседне земље. Тако он, ради заштите израиљских племена која су живела 
у прекојорданској области, води рат са царем Моава. Бранећи северна израиљска племена, 
он ратује против арамејског царства Соба. Учвршћујући свој утицај у јужној Палестини, 
нарочито у Јудеји, он води рат са Амалекитима и ступа у везу са племенима Калебита и 
Кенита. Најзад, он присаједињује Израелу хананејске градове, који су били сачували своју 
независност.  Енергична  делатност  Саулова  довела  је  до  образовања  прилично  знатне 
Израиљске државе,  на челу са царем, чији ауторитет и власт учвршћују и освештавају 
религија и свештенство. Тако се у легендама о Саулу наглашава његова побожност, истиче 
се да је он био „обузет  духом бога Јахве“  и описује како је Саул приказивао себе као 
претставника „бога Израела“. Задржавајући старинске свештеничке дужности племенског 
вође, Саул је учествовао у вршењу важних верских обреда.

ДАВИД

Ујединитељску  делатност  Саула,  који  је  са  своја  три  сина  пао  у  битки  са 
Филистејцима,  наставио  је  Давид  (почетак  X  века  пре  н.  е.),  који  се  у  историским 
предањима сачуваним у библији, као и Саул, обично приказује у виду народног јунака. 
Учврстивши се  у  јужном  делу Палестине,  Давид  је  ту  образовао  самостално  Јудејско 
царство, са центром у Хеброну. После Саулове смрти он је седам година водио упорну 
борбу  са  преживелим  наследником  и  сином  Сауловим  —  Ишбаалом,  борбу  која  се 
завршила Давидовом победом. Резултат те победе било је уједињење Израела и Јудеје под 
Давидовом влашћу. Ослањајући се на прилично знатне војне снаге ове уједињене државе, 
Давид  је  повео  упорну  борбу  са  Филистејцима.  До  битке  је  дошло  код  великог 
филистејског  града  Гат,  који  је  Давид  заузео.  Филистејци  су  прогнани  са  израиљске 
територије.

Други важан догађај  за  Давидове владе  било је  освајање старога  ханаанског града 
Јерусалима, који је, налазећи се на раскрсници трговачких путева, стајао на путу јачању 
веза  између Израела  и  Јудеје.  Освојивши Јерусалим,  Давид га  је  учинио  престоницом 



уједињене државе. Јерусалим је био један од старих градова Палестине, у коме се налазила 
јака тврђава Сион. Од тог доба утврђена цитадела Јерусалима почела се називати „градом 
Давидовим“. Јерусалим је проглашен за главни верски центар земље. Тежећи за тим да 
ојача  јединствени државни култ и  да  учврсти верско јединство своје  државе,  Давид је 
вратио из филистејске земље стари свети символ религије — „ковчег завета“ и придружио 
државном култу бога Јахве култ старих ханаанских светиња, светих извора и стена.

Легенде даље приписују Давиду низ мера које су имале за циљ унутрашње јачање 
уједињеног Израиљско-јудејског царства. Тако је Давид, поред старе народне војске, која је 
сакупљана помоћу труба и ватри, створио и сталну војску, појачану одредима најамника, 
врбованим углавном из  редова  Филистејаца.  Под Давидом формира се  апарат  државне 
власти, у коме знатну улогу играју писари, судије, убирачи пореза и данка од освојених 
области. Ови најстарији порески чиновници стајали су под влашћу главног благајника. 
Једну од најкрупнијих дужности у држави вршио је специјални „царев извештач“.

СОЛОМОН

За  доба  процвата  Израиљско-јудејског  царства  историска  традиција,  сачувана 
углавном у библији,  обично сматра доба владе Соломона,  чији је лик обавијен маглом 
многобројних  легенди.  У  ово  доба  спада  даље  унутрашње јачање  Израиљско-јудејског 
царства.  У  циљу  развијања  занатске  производње  у  Палестини,  Соломон  је  довео  у 
Палестину  феничанске  занатлије-металурге  из  Тира  и  обрађиваче  дрвета  из  Библоса. 
Соломонова  влада  била  је  доба  процвата  трговине,  нарочито  спољне,  и  јачања 
мирољубивих  веза  са  читавим  низом  суседних  држава.  Из  феничанског  града  Тира 
Соломон је  набављао грађевински материјал,  из Киликије добијао коње,  који су затим 
препродавани  по  целој  земљи.  Организовавши трговачки  пут  ка  Црвеном  Мору  преко 
града Ецион-Гебер, који је лежао на обали залива Акаб, Соломон је ступио у трговачке 
везе  са  земљом  Офир,  која  се  вероватно  налазила  у  Арабији.  Одатле  су  стизале  у 
Палестину скупе врсте дрвета, драго камење, злато, сребро, слонова кост, мајмуни и пауни. 
Из Палестине трговачки каравани извозили су у Феникију жито и уље. Економски процват 
Израиљско-јудејског  царства  нашао  је  свој  спољашњи  израз  у  широкој  грађевинској 
делатности цара Соломона. У Јерусалиму саграђени су раскошни дворци, чувени храм у 
част бога Јахве и тврђава. Јерусалим и читав низ градова од стратегиског и економског 
значаја претворени су у јаке тврђаве.  Такви су нарочито Мегидо и Гезер,  који леже на 
важним војним путевима. Рушевине ових градова ископане су и омогућују да се проуче 
грађевинарство  и  материјална  култура  овог  доба.  Израиљско-јудејско  царство  узима 
учешћа у међународној политици овог времена. Североисточно од Палестине јача држава 
Дамаск, на чије се име наилази још на египатским натписима из времена Новог царства. 
Дамаск прети Соломоновом царству и води непријатељске акције уперене против њега. 
Тежећи  да  паралише  непријатељску  политику  Дамаска,  Соломон  одржава  пријатељске 
односе са Хирамом, царем Тира, склапа мирољубив споразум са Едомом, ослањајући се на 
подршку Египта. Сасвим је могуће да је Соломон закључио савез са једним од последњих 
египатских царева XXI династије, учврстивши тај савез династичким браком. Египатска 
принцеза, која је пошла за Соломона, донела му је у мираз град Гезер.

Развитак  привредног  живота  и  спољнополитичких  односа  захтевао  је  знатну 
реорганизацију унутрашње управе  и  државног  апарата.  Читава  држава  подељена  је  на 
дванаест територијалних округа, али који нису више одговарали старој племенској подели. 
Ти  окрузи  не  обухватају  само  територију  Израела  и  Јудеје  него  и  области  покорених 
ханаанских  племена,  са  њиховим  градовима.  На  челу  сваког  округа  стајао  је  посебан 
чиновник,  који  је  водио  надзор  над  убирањем  дажбина  у  натури.  У  исто  време, 
реорганизована је и појачана и војска, у коју су укључени одреди коњице и кола. Међутим 
не треба преувеличавати економски и политички процват Израиљско-јудејског царства под 
Соломоном. У библији се прича о томе како је Соломон, да би добио 120 таланата из Тира, 



био принуђен да цару Хираму уступи 20 градова у Галилеји. Очигледно, читав спољашњи 
сјај  и  сва  раскош аристократског  и  дворског  живота  у  Јерусалиму темељили су  се  на 
крупним средствима која су робовласници, са царем на челу, исисавали из народних маса.

Можда  је  управо  стога  познија  историска  традиција  настојала  да  особито  уздигне 
Соломонов лик. Доба Соломоновог царевања сачувало се у сећању доцнијих поколења као 
„златни  век“  Израиљско-јудејског  царства.  Цар  Соломон  претворио  се  у  потоњим 
историским и песничким легендама у легендарни лик идеалног цара, мудрог управљача и 
судије. Каснија традиција приписивала му је зборнике поука, исто онако као што је цару 
Давиду приписивала псалме, заодевене у поетску форму, који су још чували црте древног 
магизма.  Соломону се приписивало и састављање 1005 лирских песама и 3000 изрека. 
Могуће је да је под њим састављен први зборник народних епских песама.

ОТЦЕПЉЕЊЕ ИЗРАЕЛА ОД ЈУДЕЈЕ

Уједињено  Израиљско-јудејско  царство  није  било  чврсто.  Северни  део  Палестине, 
Израел, био је богато земљорадничко подручје, тесно везано у економском и културном 
погледу  са  Феникијом,  северном  Сиријом  и  Дамаском.  Јужна  Палестина,  насељена 
углавном  Јудејцима,  у  многоме  је  сачувала  старинске  и  примитивне  форме  сточарске 
привреде.  Ове економске и културне противречности почеле су се испољавати још под 
Соломоном. Међу Израиљцима почело је да сазрева незадовољство делатношћу Соломона, 
који  је  северне  области  оптеретио  силним  порезима.  На  чело  незадовољника  стао  је 
Јеровоам.  Али  је  Соломон  био  довољно  јак  да  у  зачетку  угуши  припремани  устанак. 
Јеровоам је био принуђен да побегне у Египат, где га је египатски фараон Шешонк примио 
раширених  руку.  Египат  се  у  ово  време  бојао  јачања  уједињеног  Израиљско-јудејског 
царства, и тежио је да макар донекле поврати свој утицај у Палестини и Сирији. После 
Соломонове смрти његов наследник Ровоам није успео да власт над Израелом одржи у 
својим рукама. Ослањајући се на подршку Египта, Јеровоам се вратио у отаџбину, дигао 
устанак против Ровоама и успоставио независно Израиљско царство, за чијег је цара он 
проглашен. Шешонк му је пружио прилично знатну војну подршку. На челу једне велике 
војске он је око 928 г. пре н. е. упао у Палестину, однео низ победа над јудејским трупама, 
заузео  и  опљачкао  Јерусалим.  Тако  се  распало  Израиљско-јудејско  царство.  Од  овог 
времена отпочела је дуга и упорна борба између Израела и Јудеје, борба која је довела до 
њиховог обостраног слабљења и до јачања суседних држава и племена. Особито тешку 
борбу  морао  је  Израел  да  води  са  Дамаском.  Јако  Арамејско  царство,  са  центром  у 
Дамаску, тежило је за тим да освоји знатне области Сирије и Палестине, да би овладало 
трговачким путевима што воде ка Средоземном Мору. Израел, притискиван од Дамаска, 
био је принуђен да му уступи северни део своје земље. У борби са суседима Израел је 
морао  да  напреже  све  своје  снаге  да  би  сачувао  независност.  Та  борба  вођена  је  с 
променљивим успехом, и понеким израиљским царевима полазило је за руком да однесу 
победу над својим непријатељима. Највеће успехе постигао је Омри, који је саградио нову 
престоницу,  Самарију;  у  њеним  рушевинама  надени  су  царски  двор,  неки  натписи  и 
египатска ваза са именом цара Осоркона II. Упорну борбу морали су израиљски цареви 
водити и са Моавитима, који су живели источно од Мртвог Мора. Кратак, али жив опис те 
борбе,  нарочито неких њених епизода,  сачувао се  на  натпису Меше,  цара  Моава,  који 
припада средини IX века  пре  н.  е.  На том натпису говори се:  „Омри,  цар  израиљски, 
тлачио је Моав много дана, јер је Кемош био љут на своју земљу. И наследио га је син, и 
овај је такође рекао себи: „тлачићу Моав“ ... али сам се ја наслађивао гледајући њега и 
кућу његову, и Израел је занавек потпуно пропао.“ Смисао овог фрагмента из дугачког 
Мешиног  натписа  састоји  се  у  томе  да  је  Омри,  очигледно,  водио  успешан  рат  са 
Моавитима, који су чак били принуђени да Израелу плаћају данак. Али се Моав доцније, 
користећи се слабљењем Израела, ослободио његовог утицаја и сам прешао у офанзиву, 
одневши победу над израиљским трупама.



Дуготрајни ратови тешко су падали на плећа радних маса. Војна политика и развитак 
спољне трговине створили су услове повољне за богаћење аристократије, за пропадање 
слободних сељака, поробљавање сиротиње и њено претварање у робље. Све се више и 
више почело развијати крупно робовласничко газдинство, засновано на експлоатацији рада 
робова, дужника претворених у робље и сиротиње доспеле у тежак материјални положај, 
углавном обеземљемх сељака.  Продубљивање социјалних  противречности довело  је  до 
крупних социјалних покрета, који су свог одраза нашли у књижевним делима, нарочито у 
познатим књигама пророкâ.

ПРОРОЦИ

У књигама  пророка,  од  друге  половине  VIII  века  пре  н.  е.  сачувала  су  се  оштра 
изобличења богаташа, који живе у раскоши и који се богате на рачун сиротиње. Пророци, 
претставници  незваничног  свештенства,  које  је  у  извесној  мери  било  повезано  са 
главнином средњих слојева становништва, устају против тешке експлоатације сиротиње од 
стране  богаташа.  Нарочито  пророци  Амос,  Михеј  и  Исаија  износе  оштру  критику 
грамзивих  богаташа,  који  непрестано теже  богаћењу на  рачун  упропашћене  сиротиње. 
Пророк  Амос  вели:  „Чујте  ово,  који  прождирете  убоге  и  сатирете  сиромахе  у  земљи, 
говорећи:  кад  ће  проћи  младина  да  продајемо  жито?  и  субота  да  отворимо  пшеницу? 
умањујући  ефу  и  повећавајући  сикал  и  варајући  лажнијем  мјерилима;  да  купујемо 
сиромахе за новце и убогога за једне опанке, и да продајемо очинке од пшенице... Не ће ли 
се земља потрести од тога, и протужити сваки који живи на њој? и не ће ли се сва разлити 
као ријека? и не ће ли се однијети и потопити као од ријеке Мисирске?“25

Устајући  против  богаташа  који  воде  претерано  раскошан  живот  и  теже  иичном 
богаћењу,  пророци  су  били  присталице  враћања  ранијем  патријар-хално-племенском 
животу. Али покушаји да се задржи процес економског; развитка и пропадања слободног 
сељаштва нису могли довести до реалних резултата.

ПАД ИЗРАЕЛА И ЈУДЕЈЕ

Оштра класна борба ослабила је ситне и изоловане државе Израел и Јудеју. Дуготрајни 
ратови са суседним народима и државама најзад су исцрпли њихове снаге. Најтежи ударац 
задали су Израелу Асирци. Још у IX веку пре н. е. Салманасар II предузимао је освајачке 
походе на Сирију и Палестину. Коначно је потукао Израиљско царство асирски цар Саргон 
II: 722 г. он је заузео Самарију и одвео у заробљеништво израиљског цара Осију, отеравши 
заједно са њим 27.290 Израиљаца, заробљених и пресељених у Медију и Месопотамију. 
На њихово место населио је у Израелу вавилонске и арамејске колонисте, који су отсада 
„владали Самаријом и почели живети у њеним градовима.“ Тако је срушено Израиљско 
царство.

Пораз  Израела  морао  је  допринети  извесном  јачању  Јудеје,  којој  је  Израел  био 
давнашњи супарник. Измењени међународни услови створили су повољну ситуацију за то. 
Асирија  се  почела  клонити  паду,  што  је  Јудеји  омогућило  да  појача  своју  борбу  за 
независност. Под јудејским царем Јосијом спроведене су реформе, које су имале за циљ да 
изнутра ојачају државу,  унеколико ублаживши заоштрену класну борбу.  622 г.  пре н.  е. 
свечано је објављен налазак „Књиге закона“ у јерусалимском храму. У тој „Књизи“ оштро 
су осуђивана веровања и обреди староханаанске религије, сачувани код Јудејаца у виду 
реликата, — „кађење на врховима планина“ (култ планина), клањање сирским боговима 
Баалу,  Астарти,  сунцу,  месецу,  звездама и  „свеколикој  небеској  војсци“.  У исто време, 
заведен  је  јединствени  и  централизовани  култ  бога  Јахве,  који  се  морао  вршити  у 
јерусалимском храму. Према томе, тежња за централизацијом државе нашла је свог одраза 
у  покушају  централизације  државне  религије.  Најзад,  у  циљу  извесног,  премда 

25 Амос 8; превод Ђура Даничића. — Прев.



ограниченог,  ублажења класних противречности,  у  „Књигу закона“  унесен је  пропис о 
ослобађању јеврејских дужника проданих у робље — после шест година њихове службе, и 
о њиховом пуштању на слободу не „с празним рукама“, дакле, пошто им се претходно да 
извесна имовина. Веома је могуће да је та „Књига закона“, уз извесне додатке и измене, 
доцније образовала библиску књигу Деутероканон. Од тог времена почело је формирање 
јудејског канонског права.

Међутим сви ти покушаји унутрашње консолидације нису могли да спасу Јудејско 
царство. 597 г. пре н. е. Јерусалим је био заузет од трупа вавилонског цара Навуходоносора 
II и затим коначно уништен, 586 г. пре н. е. Навуходоносор је после заузећа Јерусалима, 
као  и  његови  асирски  претходници,  одвео  из  освојене  земље  велику  количину 
заробљеника.  „1 одвукао је читав Јерусалим, и све кнежеве,  и сву храбру војску,  и све 
уметнике и  градитеље.  .  .  све храбре ратнике одвео је  вавилонски цар у прогонство у 
Вавилон.“ Тако је отпочело чувено вавилонско ропство.

РЕЛИГИЈА И КЊИЖЕВНОСТ

Религија  старих Јевреја  формирала се  под снажним утицајем верских назора  оних 
старих народа који су одвајкада настањивали Палестину,  Сирију и Феникију и који су 
одржавали  присне  односе  са  великим  и  културним  народима:  са  Египћанима, 
Вавилоњанима  и  делом  са  Хетима.  Тако  су  у  рушевинама  Бет-Шана  нађени  остаци 
храмова подигнутих под египатским фараонима XVIII-XIX династије, напосе под Сетијем 
I  и  Рамзесом  II.  У  тим  храмовима  верни  су  се  клањали  месним  сирско-феничанским 
боговима Баалу-Дагону и Баалат-Ашторет. У једном храму из времена Тутмеса III нађена 
је  једна  стела,  у  чисто  египатском  стилу,  са  египатским  натписом,  али  са  претставом 
сирско-феничанског бога, названог на том натпису Мекал. У исто време, у Бет-Шану је 
поштована света змија, о чему сведоче бројни култни предмети, нарочито кућице свете 
змије, на чије се име „шан“ наилази на старовавилонским натписима. Ове форме религије 
одговарале су прастарим религиским веровањима старојеврејских племена. Стари Јевреји, 
исто онако као и сви други стари народи, обожавали су разне природне појаве и силе. У 
библији су се сачували стари одјеци култа камења, дрвећа и животиња, култа који се у 
свакодневном  животу  сачувао  све  до  врло  позног  времена.  На  египатским  натписима 
помиње се место у Палестини које  носи назив „брдо бога Ела“.  Први израиљски цар, 
Јеровоам,  гради  светилиште  „на  висини“.  Свето  камење (масеби)  нађено  је  на  разним 
локалитетима  Палестине.  У  библији  се  описује  обичај  ређања  гомиле  камења  „као 
сведочанство“. Златно теле и тучани змај, описани у библијским књигама, претстављају 
очигледне реликте обожавања животиња. Најзад, главни јудејски бог Јахве сачувао је јасне 
црте бога пустињских брда и персонификације страшних природних сила: ватре, муње и 
ветра.  У исто време,  формира се у доба родовског поретка и култ предака,  чији су се 
остаци  трајно  сачували  у  потоњој  религији.  Са  образовањем  класног  друштва  и 
робовласничке државе стари богови природе, као и богови-покровитељи родовских група 
и племена — претварају се у месне и најзад државне богове. Поред читавог низа других 
богова и богиња (Анат, Бетел, Ел-Елон, Ел-Шадај), нарочито се истиче култ главног бога 
старих Јевреја  — Јахве.  Јахве  се  постепено претвара  у  ратничког  бога  — заштитника 
Јудејског царства и самога цара. После пада Израиљског царства 722 г. пре н. е., нарочито 
после Вавилонског ропства, коначно се формира теолошко учење о Јахве, једином богу 
Јевреја.  Према  томе,  старојеврејски  монотеизам  само  је  позна  чињеница  у  историји 
старојеврејске  религије.  Особито  јасно  изражава  се  класна  основица  старојеврејске 
религије  у  тенденцијама  ка  деификовању  царске  власти  и  у  оној  тесној  вези  која  је 
свештенство спајала  са  царском влашћу.  У старим легендама  сачувала  се  успомена  на 
старог цара-првосвештеника Мелхиседека,  који је  био „цар Салимски“ и у исто  време 
свештеник бога Ел-Елона. Цар је сматран за „посвећеног“, за „помазаника бога Јахве“. 
Било је забрањено да се цар грди, исто онако као што се не сме хулити на бога. И једно и 



друго сматрано је светотатством. По веровањима старих Јевреја, цар је могао да дејствује 
на кишу и сунце; он је сматран одговорним за лепо време и за родну годину. Цар је имао 
право да носи титулу „син божји“. У књизи псалама бог Јахве вели цару: „Ти си син мој. Ја 
сам те зачео данас.“ Према томе, свештеници су тежили ка учвршћењу царске власти и 
самим тим учвршћењу читавог класног робовласничког поретка.

Религија је била најтешње повезана са књижевношћу. У библиским књигама сачувала 
су  се  разна  дела  старе  књижевности:  религиски  митови,  историске  легенде,  народни 
херојски еп. Многа од дела библиске књижевности одражавају утицај старије ханаанске, 
као  и  вавилонске  и  египатске  књижевности.  Са  своје  стране,  библиска  књижевност 
извршила је утицај  на старохришћанску књижевност.  Гњевни говори пророкâ и високо 
уметничке лирске песме (псалми) ушли су у ризницу најбољих дела светске књижевности.



XIV. АСИРИЈА

ПРИРОДА

Асирија у ужем смислу те речи заузимала је малу територију дуж горњег тока реке 
Тигра, територију која се протезала од доњег тока Заба на југу до планине Загра на истоку 
и до планине Масиос на северозападу. Западно од Асирије ширила се пространа сириско-
месопотамска  степа,  испресецана  у  своме  северном  делу  брдима  Сингара.  На  северу 
територија Асирије неприметно је  прелазила у јерменску висију.  Степе и планине које 
окружују  Асирију  биле  су  покривене  оскудном  вегетацијом.  Становништво  се  овде 
одвајкад бавило углавном сточарством. Долина Горњег Заба погодна је за земљорадњу, јер 
та река носи с пролећа много воде, због топљења планинских снегова. Долина Тигра добро 
је наводњавана периодичним изливима реке. Али, притешњена са истока планинама, она је 
релативно невелика. Површина обрадивог земљишта старе Асирије није прелазила 12000 
km2.

По  својој  клими  и  по  условима  за  природно  наводњавање,  Асирија  се  донекле 
разликовала  од  средњег  и  доњег  дела  Месопотамије.  Ујесен  падале  су  кише,  или,  по 
сликовитом изразу старог натписа, „отварају се врата (небеског. — В. А.) океана“. Зима је 
кратко  трајала,  али  је  у  децембру  и  јануару  земља  често  била  покривена  снегом  и 
температура је падала и до 14° испод нуле. У рано пролеће долина и степа брзо су се 
покривале травом, али је жарко сунце већ почетком лета брзо спаљивало сву вегетацију. 
Жито је жњевено у јулу, а у августу жега је постајала неиздржљива. Чак и у воћњацима 
„венуле су сочне биљке“.  Ујесен,  у септембру — октобру,  сазревале су урме.  Особиту 
важност  за  земљорадничку  привреду  имале  су  кише.  Зато  су  Асирци  говорили  да  су 
„њихове очи управљене ка киши, небеској реци“ и „када у земљи пада киша, биће добра 
летина“. Бог Раман сматран је небеским господарем који шаље на земљу кише; у асирским 
законима  помињу се  „воде  бога  Адада  (тј.  киша.—  В.  А)“.  Периодични  изливи  Тигра 
омогућавали су да  се изгради мрежа канала  и  да се  користи вода од поплава.  Падине 
планина у довољној су мери снабдевале водом планинске потоке, врела и реке, који су 
стицали углавном са иранске Висоравни.

Планине су биле на неким местима покривене шумама и обиловале су дивљачи. Ту су 
људи од давнина налазили разне врсте камена и металну руду, који су им били потребни за 
развитак занатâ. Долина горњег Тигра заузимала је у трговачком погледу погодан положај, 
јер су одавде полазили трговачки путеви на све стране: на југ — низ Тигар, у Персиски 
Залив; на исток — долинама река, на Иранску Висораван; на север — преко планинских 
кланаца у област трију великих језера — Севана, Вана и Урмије — и у области Закавказја; 
на. северозапад — Тигром ка границама Сирије и Мале Азије, одакле се ширио пут на 
запад — ка трговачким градовима сирско-феничанског приморја.

СТАНОВНИШТВО

Од врло далеких времена, можда од V-IV миленија пре н. е., на територији Асирије 
живела су субарејска племена, која су од искона настањивала северни део Предње Азије. 
Та су племена по свом језику, спољашњем изгледу, културном нивоу и историској судбини 
била  веома  блиска  Хуритима,  који  су  насељавали  северозападни  део  Месопотамије  и 
северну  Сирију,  даље,  Урартима  Закавказја,  и  најзад,  планинским  племенима  што  су 
живела источно од Тигра. Али су се ова субарејска племена почетком II миленија пре н. е. 
већ делимично стопила са семитским племенима која су била блиска Семитима Акада и 
Аморитима, који су настањивали сириско-месопотамску степу и Сирију. Доцније, у доба 
образовања Асирске  државе,  субарејска  су се  племена претопила  у  Семите.  Владајући 
језик у Асирији био је асирски, који је припадао групи семитских језика.



ИЗВОРИ

Антички писци сачували су у својим делима низ разбацаних, често неверодостојних, 
али  понекад  ипак  битних  података  из  историје  Асирије.  Још у  IX-VIII  веку пре  н.  е. 
појављују се у грчкој књижевности не само помени о Асирији него чак и описи далеких 
догађаја из асирске историје. Тако Аристотел саопштава да је постојао посебан Хезиодов 
еп,  у,  коме  се  причало  о  разрушењу асирске  престонице  Ниниве.  Легенде  о  постанку 
Асирске  државе  и  о  њеном слому ушле  су особито  чврсто  у  античку историографију. 
Драгоцене вести о Асирији даје Диодор, који је искористио податке Ктесије са Книда и 
Херодота, подвргавши их извесној критичкој преради.

Обилат материјал за проучавање асирске историје дала су ископавања најкрупнијих 
градова  Асирије — Ашура,  Калаха,  Ниниве и  Дур-Шарукина,  где  су откривене бројне 
рушевине  двораца  и  храмова,  разни  споменици  архитектуре,  предмети  свакодневног 
живота, споменици религиског култа и, што је нарочито важно, огроман број натписа. У 
последње  време  вршена  су  ископавања  на  местима  најстаријих  насеља  Субарејаца  и 
Асираца. Особито интересантни и врло стари предмети и натписи нађени су у Арпачији, 
код Ниниве, нешто источније — у Тепе-Гавра, и најзад источно од доњег Заба — у Арафи 
(Керкук).  Врло  стари  споменици,  напосе  керамика  са  геометриским  и  стилизованим 
орнаментом, нађени у Арпачији, припадају отприлике истом времену коме и најстарији 
сумерски споменици из Ел-Обеида и старомитански споменици ископани у Тел-Халафу. 
Сви ти предмети омогућују да се утврди један исти стадиј у развитку материјалне културе 
— у доба прве појаве метала и распадања родовског поретка, али пре појаве државе.

Највећу  вредност  код  проучавања  асирске  историје  претстављају  писани  извори, 
нађени на територији Асирије и суседних земаља. Живу светлост на најстарију историју 
Асирије бацају документи нађени у Кил-Тепе, у Кападокији, који очигледно воде порекло 
из архива трговачких колонија основаних од стране Асираца у источним областима Мале 
Азије,  областима  које  су  још  од  краја  III  миленија  пре  н.  е.  биле  насељене  хетским 
племенима.  У  тим  документима  спомињу се  чисто  асирска  имена  и  сусрећу  типично 
асирска датовања.

Једини крупан правни докуменат међу асирским натписима претстављају такозвани 
„Асирски закони“, или тачније — један део судског зборника, у коме се од 79 чланова 51 
члан тиче породичног права. Овај зборник састављен је отприлике средином II миленија 
пре н. е. (у XV-XIII веку). Његов текст нађен је у рушевинама старе престонице Асирије — 
града Ашура. Закони су битан извор за асирску историју и бацају извесну светлост на 
привредно  и  друштвено  уређење  старих  Асираца.  За  доцније  време  велики  интерес 
претстављају царски  натписи,  анали,  пописи  чиновника  „лиму“,  по  чијим су  именима 
године добијале  назив,  даље,  историско-дипломатски документи,  на  пример,  историско 
обавештење  састављено  поводом уговора  закљученог  између Асирије  и  Вавилона  под 
асирским  царем  Адад-нирари,  најзад,  веома  драгоцена  административна  преписка 
асирских  царева  са  месним  чиновницима,  која  спада  углавном  у  последње  векове 
постојања  Асирске  државе.  Огромна  количина  најразноврснијих  натписа,  нађених  у 
библиотеци  асирског  цара  Асурбанипала,  сведочи  о  прилично  високом нивоу развитка 
асирске културе.

НАЈСТАРИЈИ ПЕРИОД АСИРСКЕ ИСТОРИЈЕ

Ископавања извршена у Арпачији омогућују нам да утврдимо ниво развитка привреде 
и читаве културе субарејских племена, која су од прастарих времена настањивала северну 
Месопотамију. Нека од тих племена већ су живела стално настањеним земљорадничким 
начином живота. Она су сејала емер, једну од најстаријих житарица познатих народима 
Предње Азије. Припитомљене су најважније домаће животиње. Појављују се и развијају 
разни занати: керамика, израда тканина и металургија. Неке вести имамо и о религиским 



веровањима тих старих племена. Субарејци су обожавали природне појаве и веровали у 
загробни  живот.  То  потврђују  нађени  гробови  са  инвентаром:  посуђем,  каменим  и 
коштахим оруђем.

На имена субарејских племена и земље Субарту наилази се на сумерско-акадским и 
вавилонским натписима, нарочито у важним документима нађеним у Мари. Још је Саргон 
Старији,  акдаски  цар,  ратовао  са  земљом  Субарту.  Документи  нађени  у  рушевинама 
царског двора у Мари сведоче о томе да је вавилонски цар Хамураби, водећи борбу са тим 
северним планинским племенима Субари, био приморан да против њих склопи војни савез 
са  Зимрилимом,  царем  земље  Мари.  Држава  Мари,  као  год  и  Вавилон,  тежила  је  да 
учврсти  свој  економски  и  политички  утицај  у  Субарту.  Зимрилим  добија  из  северне 
Месопотамије масу писама од потчињених му кнежева. Он добија одатле данак, жртве за 
богове и храмове у Мари и назива се „царем Горње Земље“. Очигледно, и Вавилон и Мари 
били су у подједнакој мери заинтересовани за јачање сваковрсних веза са земљом Субарту. 
О врло великом ширењу Субарејаца и знатном развитку субарејске културе сведочи читав 
низ чињеница. На пространој територији од северног тока Тигра све до Нипура нађени су 
документи који садрже субарејска имена. Источно од Тигра, код Керкука, такође су нађени 
акадски натписи са субарејским именима. Ископавања су ту открила остатке субарејског 
насеља;  субарејски  утицај  продирао  је  и  на  запад,  све  до  Сирије.  Најстарији  асирски 
цареви били су тесно повезани са аутохтоним субарејским становништвом земље. Неки од 
њих носили су субарејска имена, на пример, Ушпија и Кикија. У подједнакој мери осећа се 
у најстаријој Асирији и известан митански утицај. Тако је у Самари на реци Тигру нађена 
бакарна таблица са митанским именом цара Арисена, који је у III миленију пре н. е. владао 
у Уркишу I Навари. Натпис садржи посвету у част бога Нергала.

У Асирију је од старих времена продирао снажан културни утицај из Сумера. Тако су 
приликом ископавања  старог  асирског  града  Ашура,  испод  светилишта  богиње Иштар 
нађене рушевине старијег храма, а испод темеља тог храма — нађен је слој фрагмената са 
споменицима типично сумерске скулптуре. Асирска је уметност дуго времена стајала под 
јаким  утицајем  сумерске  уметности.  Градови  јужног  дела  Асирије  налазили  су  се  у 
особито снажној културној зависности од старог Сумера. Владари ових градова носили су 
обично свештеничку титулу, као сумерски патеси. Асирски цареви и доцније су сачували 
те свештеничке титуле.

РАЗВИТАК ПРИВРЕДЕ И ДРУШТВЕНО УРЕДЕЊЕ

У најстарије доба, поред сточарства велики значај за привредни живот Асираца имала 
је земљорадња. Природни услови омогућавали су становништву да у неким случајевима 
прође  без  крупних  иригационих  радова.  Али количина  воденог  талога  није  била  увек 
довољна за развитак земљорадње у широким размерама. На неким местима још у дубокој 
старини прибегавало се вештачком наводњавању. Тако знамо да су асирски цареви градили 
велике канале, „да обилато снабдеју земљу житом и сезамом“. Вештачко наводњавање није 
играло онакву изванредно важну улогу као  у  јужном делу Међуређја  или у Египту.  У 
Асирији оно је било само од помоћног значаја. Али о постојању вештачког наводњавања 
сведоче разни документи. У једном члану асирских закона XV—XIII века пре н. е. стоји да 
власници поља морају братски делити воду која  тече  у  циљу вештачког  наводњавања: 
„Нека свако врши посао на свом пољу и наводњава своје поље.“ У случају несугласица, 
спорне стране имале су се обраћати суду, и онда је суд доносио одлуку о подели воде. Ова 
одлука суда записивана је у специјалном документу и постајала је обавезном. Други члан 
асирског закона веома је строго кажњавао кривца за незаконито присвајање воде: „Ако ко 
присвоји на узаној граници јаркове с водом, онда то треба доказати и кривца изобличити. 
Нека такав плати таленат олова, нека дâ трипут више земље него што је узео; нека добије 
50 батина; нека ради за цара месец дана“. Дакле, законодавац је, водећи рачуна о великом 



привредном  значају  иригационе  мреже,  предузимао  низ  мера  за  фиксирање  права 
становништва на коришћење воде канала.

Поред  житарства  било  је  прилично  широко  развијено  и  воћарство.  У  ту  сврху 
коришћене су планинске косе, које су, као и у Сирији, претваране у терасе и засађиване 
разним врстама воћака. Таква врста воћарства постојала је како у Асирији тако и у оним 
подручјима Мале Азије која су била насељена Асирцима. На натписима асирског порекла, 
нађеним  у  Малој  Азији,  помињу  се  специфични  називи  месецâ:  „месец  воћњака“ 
(„киратим“) и „месец смокава“ („тинатим“).  Очигледно,  ова укорењена врста воћарства 
нашла је свог одраза чак у посебном аграрном календару.

Обиље сировина пружало је становништву могућност за бављење разним занатима. 
Веома  је  широко  била  развијена  металургија.  Асирцима  је,  као  и  њиховим  суседима 
Хетима и становницима Урарту, стајала на расположењу довољна количина металне руде, 
и они су могли да ваде бакар и гвожђе. Ради добијања бронзе мешали су бакар са калајем 
или са оловом, који су били подједнако раширени у Асирији и који су у асирском језику 
имали чак једно исто име. Асирци су умели да израђују разно метално оружје и у читавом 
староисточном  свету  били  су  на  гласу  по  добром  наоружању  своје  војске.  У  време 
најстаријег постојања Асирске државе спадају неке израђевине од метала.  Таква је,  на 
пример, вотивна статуета жене са скрштеним рукама, која по свом спољашњем изгледу и 
по времену израде припада периоду владе патесија Гудее у Лагашу.

Асирија је током читаве своје историје чврсто чувала натурално-привредни карактер 
своје  економике.  Али  је  пораст  производних  снага  постепено  довео  до  постанка 
најстаријег облика трампе.

Док је Вавилон био најкрупнији центар, који је, од XVIII века пре н. е., контролисао 
сву трговину јужног дела Предње Азије, дотле је северни део Предње Азије, укључујући 
ту Северну Сирију, Малу Азију и Јерменију, у том периоду стајао под знатним економским 
утицајем  Асирије.  Документи  нам  дозвољавају  да  говоримо  о  постојању  прилично 
развијене асирске трговине још крајем III и почетком II миленија пре н. е. У Кападокији (у 
Кил-Тепе),  у  подручју  реке  Халиса,  нађени  су  документи  који,  судећи  по  асирским 
именима, потичу из асирских колонија. Очигледно, Асирци су оснивали своје трговачке 
колоније по земљама настањеним Хетима, водећи са њима живу трговачку размену.

Велики значај у трговини између Асирије и земаља Мале Азије имали су. метали. У 
пословним документима нађеним у Кил-Тепе спомињу се злато, сребро, бакар и олово. У 
многим документима говори се о зајмовима у сребру и бакру. Олово је био најраширенији 
артикал  трговине.  На  челу  великих  трговачких  предузећа,  која  су  водила  караванску 
трговину са племенима која су живела на северу све до Богаскеје и на југу до долине Еу|
рата, — стајали су асирски трговци.

Водећи активне трговачке операције са локалним хетским становништвом, Асирци су 
често  давали  зајмове  месном становништву,  што  је  обично  доводило  до  поробљавања 
сиротиње. Инсолвентни дужници, који нису могли да о року врате дуг, морали су да „уђу у 
кућу“ повериоца, другим речима, да одрађују дуг личним радом, претварајући се у роба за 
дуг. Ове асирске колоније имале су своју самоуправу. Њима је управљао посебан „градски 
дом“, оне су добијале упутства из асирског града Ашура и покоравале се врховном суду 
тога  града,  Али су  у  Малу Азију поред  Асираца  продирали  и  трговци из  Акада  и  из 
западносемитских области настањених Аморитима (у подручју Хабура).  Према томе,  у 
асирским  колонијама  у  Малој  Азији  образовао  се  мешовит  тип  културе.  Пословни 
документи нађени у Кил-Тепе написани су на језику који заузима средње место између 
акадског  и  раноасирског.  У  тим  документима,  поред  асирских  имена  наилази  се  и  на 
акадска и западносемитска. Из Акада је овамо продирао вавилонски систем мера и тежина 
(таланат — мина — шекел), али је он овде био компликован завођењем декадног система 
рачунања.  Само становништво тих колонија било је ванредно помешано.  Синови људи 
који  су носили несемитска  имена,  носе  чисто семитска  имена.  Очигледно,  у  асирским 



колонијама  вршио  се  процес  мешања  племена  и  разних  културних  утицаја  —  у  још 
оштријем облику неголи на територији саме Асирије.

Развитак  трговине  био  је  нераздвојно  везан  за  развитак  војне  вештине.  Освајање 
подручја богатих сировинама и трговачких путева захтевало је организацију војних снага. 
На својим натписима асирски цареви често  пишу о  томе како су предузели походе на 
суседне земље. Ти препади били су праћени стицањем великог броја заробљеника. Ратови 
су били један од главних извора ропства; осим тога,  Асирци су свирепо експлоатисали 
домородачко  субарејско  становништво  северне  Месопотамије  и  хетско  становништво 
Мале Азије,  претварајући  дужнике  у  робове.  Најзад,  развитак  патријархалне  породице 
допринео је продубљивању социјалних противречности у крилу старе сеоске општине. 
Зене  и  млађи чланови  породице налазили су се  у  положају робова.  Муж и отац јесте 
поглавар патријархалне породице; он је наследио сва права и сву власт родоначелника и 
претворио  се  у  неограниченог  господара,  робовласника  по  рођењу.  Нигде  на  старом 
Истоку нећемо наћи тако оштро изражене форме кућног ропства  као у Асирији.  То је 
фиксирано у асирским законима који спадају приближно у XIV век пре н. е.

Породично право, по тим законима, било је ванредно сурово. Оно је жену стављало у 
положај робиње. Зена није имала права да располаже имовином у мужевљевој кући, ни да 
га продаје. Ако би ма шта самовољно узела из куће свога мужа, изједначавано је то са 
крађом. У једном члану асирских закона стоји:

„Ако роб или служавка добију што из руку жене слободног човека, треба отсећи нос 
или уши робу или служавци. Они морају да накнаде украдени предмет. Човек нека отсече 
уши својој жени. Али ако он оправда своју жену онда нека не отсече нос и уши робу или 
служавци и нека они не накнаде украдену имовину.“

О томе неограниченом праву мужа да суди и да се разрачунава са члановима своје 
породице сведочи и низ других чланова. Муж је имао право да убије своју жену у случају 
супружничке неверности.  Посебан члан закона дозвољавао је  мужу да  подвргава  своју 
жену тешкој  телесној  казни.  „Ако ко  своју жену обрије,  наружи,  унакази,  — нема  он 
кривице“ — гласио је један члан асирског законика. О потчињеном положају жене сведочи 
и један други члан закона, који захтева да жена у случају мужевљевог одласка незнано 
куда, чека овога известан одређени рок. Тежак положај жене увећан је посебном формом 
развода: „када муж напушта своју жену, може јој он, ако хоће, дати штогод. А ако неће, 
није дужан ништа да дâ, и она мора отићи од њега празних руку.“ Иста таква неограничена 
права имао је и отац према својој кћери. Закон је оцу дозвољавао да своју кћер кажњава по 
сопственом нахођењу. „Отац ће поступити са девојком како усхтедне“ — стоји у једном 
члану асирског закона. Кћери су сматране робињама свога оца од рођења; он је имао право 
да их продаје у робље, при чему је закон предвиђао одређену „вредност девојке“. Тако је 
заводник и насилник морао да оцу плати „троструку вредност девојке у сребру“. Сачувани 
уговори фиксирају чињеницу куповине жене за 16 шекела у сребру (128 грама).

Стара патријархална породица, која је у Асирији постојала столећима, учвршћавала се 
и јачала је захваљујући обичају примогенитуре. Најстарији син је по праву првородства 
могао  претендовати,  по  посебном  члану  закона,  на  лавовски  део  наслеђа.  Обично  је 
најстарији син добијао две трећине наследства, при чему је једну трећину могао узимати 
по свом избору, а другу трећину је добијао жребом. Као у старом Израелу, и у Асирији 
великог значаја имао је обичај левирата, тј. обавезног брака удове са једним од сродника 
преминулог мужа. О томе сведочи следећи члан асирског законика: „Ако један од његових 
синова, чија је жена остала у кући његовог оца, умре, онда он (отац преминулог) мора 
удати жену свога умрлог сина за свога другог сина“. Специјалан члан асирских закона 
дозвољавао је свекру да се жени удовом умрлог сина, очигледно, у оном случају ако не би 
био жив други син, који је би одужан да се ожени удовицом свога брата.

Појави робовласничких односа у знатној  је мери допринело веома распрострањено 
ропство за дуг. У Асирији није било чврсто фиксираних норми камата на дугове у новцу 
или житу. Зато је поверилац имао право и могућност да узима коју хоће камату. Та камата 



обично се кретала између 20 и 80% годишње. Уосталом, понекад су зеленаши узимали и 
до 160%, о чему сведоче сачувани документи. Дужници који дуг не би платили о року, 
претварали су се у робове за дуг и морали су да у повериочевој кући или лично одрађују 
свој дуг, их да му даду у залогу и ропство своју децу или рођаке. Роб за дуг морао је да 
ради у кући свога повериоца, али овај није имао права да га прода, онако како је продавао 
своје робове. Ста више, у неким члановима асирских закона забрањује се да се рођени 
Асирци претварају у робове. Али тешко да се може сматрати да су ти чланови закона, који 
су  предвиђали  извесно  ублажење  тешких  облика  робовласничке  експлоатације,  реално 
спровођени  у  живот.  Сачувани  документи  сведоче  о  томе  да  са  Асирци  претварани  у 
робове за дуг ако нису могли да о року исплате своје дугове. О знатном развитку кућног и 
дужничког ропства у старој Асирији сведочи један члан асирског закона, који забрањује ма 
коме  од  браће  да  пре  међусобне  поделе  имања  убије  „жива  бића  (напшате)“.  Ово 
разрачунавање са тим „живим бићима“ дозвољавано је само „господару живих бића“. Под 
речју „жива бића“ законодавац је, очигледно, разумевао кућне и дужничке робове, као и 
домаћу  стоку,  називајући  их  у  подједнакој  мери  „живом  душом“  (напишту). 
Карактеристично је да је старојеврејска реч блиска овој речи („нефеш“) такође значила и 
кућног  роба,  и  стоку.  Знатно  доцније  робови  су  продавани  као  роба;  притом  су  они 
називани одговарајућом речју „комад“ или „тело“. У Асирији,  као и у другим земљама 
старог Истока,  постојање примитивних облика робовласништва — кућног и дужничког 
ропства — условило је стагнантност и неразвијеност робовласничког начина привреде.

ОБРАЗОВАЊЕ НАЈСТАРИЈЕ АСИРСКЕ ДРЖАВЕ

Развитак ропства допринео је образовању државе, која је имала за задатак да штити 
интересе  робовласника  у  њиховој  борби  са  робовима  и  сиротињом  и  да  руководи 
иригационим радовима. У функције државне власти улазили су и вођење широке спољне 
трговине, реализација освајачке политике и одбране земље од напада споља. Асирија, која 
је  лежала  на  северној  периферији  староисточног  света,  далеко  од  високо  развијених 
центара староисточне културе и важних поморских трговачких путева, дуго је задржала 
старинске  форме  патријархалне  породице  и  неразвијено  државно  уређење.  Државно 
уређење старе Асирије, исто онако као и код Хета, под крај III и на почетку II миленија пре 
н.  е.  још је  у  многоме  потсећало  на  савез  племена,  на  војну демократију.  Најстарији 
владари  Асирије  носили  су  полусвештеничку  титулу  „ишакум“,  која  одговара 
старосумерској титули „патеси“, и држали највишу свештеничку и војну власт. Поред њих, 
знатан  утицај  имао  је  савет  стараца, који  је,  као  што  се  то  види  из  кападокиских 
докумената, управљао малоазиским колонијама Асирије и вршио посебне судске функције. 
Сећање  на  оно  време  када  је  старога  племенског  вођу бирала  војска  сачувало  се  и  у 
позније доба. Асирског цара је приликом ступања на престо проглашавала за цара војска, 
кличући: „То је наш цар.“ У асирско-вавилонској књижевности познијег времена сачувао 
се опис случаја када народ може да се дигне против неправедног цара. „Када се цар не 
обазире на право, његов ће народ устати, и његова земља биће опустошена. Када он не 
води рачуна о законима своје земље, Еа, господар судбине, промениће његову судбину, и 
богови ће му послати несрећу. Ако се цар не саветује са својим саветодавцима, његови 
дани  биће  скраћени.  Ако  не  буде  обраћао  пажњу  на  уметника,  његова  ће  се  земља 
отцепити од њега. Ако буде слушао ниткова, расположење у земљи ће се променити. Ако 
буде неправедно поступао са становницима Сипара и буде угађао туђину, онда ће Шамаш, 
судија неба и земље, увести туђинско право у његову земљу, а саветници и судије почеће 
неправедно судити. А ако становници буду прибегавали(?) његовом правосуђу, а он буде 
узимао мито и неправедно с њима поступао, онда ће Енлил, господар земље, дићи против 
њега непријатељског туђина и потући његову војску.“

Није  могућно  реконструисати  најстарију  историју  Асирије,  због  недостатка 
докумената.  Позна  историска  традиција  сматрала  је  најстаријим  асирским  царем 



легендарног Енлил-бани, што сведочи о тежњи асирских царева да нагласе континуитет са 
старим Сумером. У доба аморитског освајања Месопотамије, у XX веку пре н. е., асирски 
су владари водили упорну борбу са Аморитима, који су основали Вавилонско царство. У 
тој борби они су се ослањали на старе градове Сумера, који су се још сећали некадашње 
моћи  Сумерске  државе.  Асирски  цар  Илушума,  савременик  првог  аморитског  цара 
Сумуабу, с гордошћу вели на свом натпису. да је он дао слободу „Акађанима и њиховим 
синовима... у Уру, Нипуру, Авали, Кисмари и Деру... све до града Ашура успоставио сам 
слободу.“ Али је Хамурабију пошло за руком да сломије снагу Асирске државе и потчини 
себи  земљу  Субарту  и  владаре  града  Ашура,  главног  града  Асирије  тога  времена.  У 
„Кодексу  закона“  Хамураби  говори  о  асирским  градовима  Ашуру  и  Ниниви  као  о 
градовима своје државе, у које је он „вратио милостивог бога-чувара“ и „учинио да засија 
име  богиње Инине“,  тј.  успоставио  у  њима  нарушену правду и  завео  над  њима  своју 
контролу. У пословним документима овога времена, у формулама заклетве, поред имена 
владара  Ашура  среће  се  и  име  аморитских  царева  Вавилона.  Хамурабијева  борба  са 
Асиријом  била  је  дуготрајна  и  упорна.  На  челу  Асирије  стајао  је  у  ово  време  цар 
Шамшиадад,  који  је  насилно  узео  власт  после  једног  државног  преврата.  Он је  водио 
порекло из једног домаћег субарејског рода. На једном свом натпису он с гордошћу вели 
да је у својој земљи завео фиксне цене за жито, уље и вуну; притом су те цене, као што се 
то  види из  пословних докумената,  биле двапут ниже од цена које  су тада  постојале у 
Вавилонији.

Шамшиадад је у извесној мери штитио интересе слободних маса становништва и чак 
сиротиње,  и  по  свој  прилици  освојио  је  власт  као  резултат  једног  широког  народног 
покрета. Ослањајући се на широке слојеве слободног становништва, Шамшиадад је знатно 
учврстио Асирију.  Он је  примао данак од царева  Тукриша и Планинске земље,  која  је 
лежала северно и источно од Асирије; он је подигао споменик у земљи Лабан (Ливан), на 
обали „Великог мора“ (Средоземно Море). Судећи по томе што је поштовао бога Дагана, 
он није владао само Асиријом него и земљом Хана, која је лежала западно од Асирије. 
Свога сина Јасмахадада поставио је за цара државе Мари, поставши на тај начин супарник 
Вавилона. Хамураби, који је освојио царство Мари, задао је свакако јак ударац и Асирији. 
Али Хамураби не  говори у својим натписима о  потпуном освојењу Асирије,  већ  само 
саопштава да је у 32 години своје владе потукао „Манкису и обалску земљу Тигра све до 
земље Субарту“.  Вавилонско царство,  које се у знатној  мери темељило на освајањима, 
показало се прилично нестабилним. Убрзо после Хамурабијеве смрти моћ Вавилона пала 
је под ударцима каситских завојевача. Али Асирија није могла да пад Вавилона искористи 
за своје јачање. У Малој Азији Асирци су морали да уступе свој утицај младоме Хетском 
царству. А покрај Асирије никло је јако Митанско царство, које је, ослањајући се на помоћ 
Египта, убрзо освојило низ суседних области, међу којима и Асирију.

У XV веку пре н. е. Асирија се налазила под влашћу митанских царева. Митански цар 
Шаушатар потукао је Асирију, освојио град Ашур и одвукао у своју престоницу Васугани 
богат плен, напосе раскошне двери, украшене златом и сребром. Али Митанско царство, 
ослабљено дугом и упорном борбом са Хетима, постепено губи свој утицај у северном 
делу Месопотамије. Асирски цареви користе се слабљењем Митана и тежећи да постигну 
независност  земље,  ступају у  односе  са  далеким Египтом.  Асирски  цар  Асурнадинахе 
добио је  из  Египта  20  таланата  злата.  Асирски цар  Асурубалит послао  је  специјалног 
посланика у Египат и јавио Ехнатону да шаље тог посланика да „види тебе и твоју земљу. 
Нека он дозна твоју вољу и вољу твоје земље и нека се онда врати.“ Из другог писма 
дознајемо да је асирски цар послао дарове египатском фараону и обратио му се с молбом 
да му пошаље злато. Очигледно, Асирија је у то доба тежила да ступи у трговачке везе са 
Египтом и да се у својој борби против Митана ослони на Египат. Настала међународна 
ситуација била је повољна за Асирију. Асурубалитује пошло за руком да ослободи Асирију 
митанског јарма, да предузме поход на Вавилонију,  доведе на вавилонски престо унука 



своје кћери Куригалзу III и на тај начин трајно утврди утицај Асирије у северозападном и 
северном делу Међуречја.

ПРВО УЗДИЗАЊЕ АСИРИЈЕ

Према  томе,  Асирија  је  постепено  почела  ступати  на  широку  арену  међународне 
борбе, као јака војна држава. У исто време почела се развијати и асирска трговина. Зато се 
пред наследницима Асурубалита поставио тежак задатак завођења безбедности и чувања 
главних путева караванске трговине. Захваљујући паду Митанског царства, пут на запад, у 
долину Еуфрата, био је слободан. Остајало је једино да се овлада прелазима преко Еуфрата 
и  да  се  прокрчи  пут  у  Сирију.  Великог  значаја  за  Асирију  имао  је  такође  и  развитак 
трговине са источним земљама. Источно од Тигра, у уским долинама Загра, налазиле су се 
ситне  кнежевине,  које  су  лежале  на  важним  трговачким  путевима  што  су  водили  из 
Међуречја  на  Иранску  Висораван.  Те  су  кнежевине  још  задржале  остатке  негдашњег 
културног утицаја Вавилона, а у каситско доба одржавале везе са Вавилоном. Вавилонски 
цареви,  с  правом  се  плашећи  јачања  Асирије,  пружали  су  подршку  тим  источним 
кнежевинама, чије је становништво по свом племенском саставу било блиско Каситима. 
Зато су асирски цареви морали да воде борбу не само са каситским Вавилоном, него и са 
тим источним кнежевинама,  које  су  им  препречавале  пут  на  исток.  Најзад,  на  западу, 
отприлике у исто време, почела су се појављивати номадска племена Арамејаца (Ахламу), 
која су својим упадима причињавала Асирији велику штету.

Наследници  Асурубалита  воде  освајачке  ратове  да  заштите  границе  Асирије  од 
спољашњих непријатеља. Ови ратови доводе до проширења територије и до јачања војно-
политичке  моћи  Асирије.  Адад-нирари  I  продире  на  запад  све  до  Сирије  и  осваја 
пространу територију од Харана до Кархемиша, кроз коју је водио важан трговачки пут 
што је ишао из Међуречја у Малу Азију. Крупне војне успехе постигао је Салманасар, који 
је владао у првој половини XIII века пре н. е. Он отпочиње систематску борбу са северним 
племенима земље Уруатри (доцнији Урарту) и оснива у планинској северној земљи низ 
асирских  колонија,  у  циљу  учвршћења  асирског  утицаја.  Подједнако  значајне  победе 
односи Салманасар и на западу, у подручју Кархемиша, као и на југу, потукавши војску 
каситског  цара  Вавилона,  који  је  био  тако  неопрезан  да  послуша  савет  хетског  цара 
Хатушилиша и да се упусти у борбу са Асиријом. Хетски цар, бојећи се јачања Асирије, 
свим средствима је туткао Вавилон против Асирије. Још енергичнију освајачку политику 
водио је Тукулти-Нинурта, који је предузео низ похода на исток и југоисток, у еламске 
области, као и на запад и југозапад, у земље Хана, Мари и Рапику. Продревши у северну 
Сирију,  а  можда  и  даље  на  север,  Тукулти-Нинурта  је  потукао  северносирске  хетске 
кнежевине  и  одатле  одвео  28.800  заробљеника.  Предузевши велики  поход  на  север,  у 
планинску земљу Наири, која је лежала западно од језера Ван, потукао је коалицију од 43 
кнеза Наири. Најзад, крупан успех асирског цара био је поход против Вавилона. Асирске 
трупе освојиле су Вавилон, порушиле његова утврђења, опустошиле тај богати и некада 
моћни град,  опљачкале храм бога  Мардука и  одвукле са  собом као ратни плен статуу 
вавилонског бога.

Али  Асирија  још  није  била  толико  јака  да  би  могла  да  однесе  пуну  победу  над 
Вавилоном. У XII веку пре н. е. у Вавилону долази до крупних промена. Последњи цар 
каситске династије био је збачен, и на престо вавилонских царева дошао је оснивач IV 
вавилонске династије, енергични Навуходоносор I. Дуготрајни и упорни ратови асирских 
царева  са  свима  суседним народима  ослабили  су  живе  силе  земље,  што  је  довело  до 
опадања Асирије,  која  је  чак  била приморана да се  привремено подвргне вавилонском 
утицају. Тек пред сам крај XII века асирски цар Тиглатпаласар I успоставио је негдашњу 
моћ  Асирије.  На  својим  натписима  он  подробно  описује  свој  победоносни  поход  на 
северну земљу Наири и богат плен који је тамо задобио. Он је успео да потуче племена 
која су живела западно од Асирије и да дође до Сирије. На феничанској обали освојио је 



важне  трговачке  градове  Библос,  Сидон  и  Арвад,  и  наметнуо  им  плаћање  данка.  С 
гордошћу саопштава  он  о  томе  како  је  на  арвадским  бродовима  пловио  Средоземним 
Морем. Чак је и далеки Египат морао да призна силу асирског цара. Египатски фараон 
послао му је на дар крокодила и нилског коња, очигледно, зато да се обогати зверињак у 
престоници Асирског  царства.  Асирски  цар ставио  је  своју тешку руку и  на  Вавилон, 
предузевши неколико успешних похода на Акад и освојивши Сипар и Вавилон. Али су се 
најопаснији  непријатељи  Асирије  крили  у  пространим  степама  што  леже  западно  од 
Тигра, углавном на источним обалама Еуфрата. То су била племена Арамејаца (Ахламу), 
која  су  од  овог  времена  почела  да  врше  своје  пустошеће  препаде  на  Асирију. 
Тиглатпаласару је пошло за руком да однесе над њима победу и да их потисне на западну 
обалу Еуфрата. Али убрзо после смрти Тиглатпаласара Асирија се почела брзо клонути 
паду. Земља, ослабљена дуготрајним ратовима, није више могла да пружа довољан отпор 
непријатељским  номадима.  Пустошећи  препади  Арамејаца  довели  су  до  постепеног 
рушења асирске моћи. Асирија је изгубила све своје освојене територије. То је било доба 
опадања Асирије. Из тога времена сачувало се врло мало натписа и споменика.

ДРУГО УЗДИЗАЊЕ АСИРИЈЕ

Отсуство  докумената  не  дозвољава  нам  да  откријемо  социјално-економске  узроке 
другог уздизања Асирије, у IX веку пре н. е. Али ми знамо да се крајем II миленија пре н. 
е.  на  северу  Предње  Азије  почиње  употребљавати  гвожђе,  које  временом  све  више 
потискује бронзу. Још у XIII веку пре н. е. гвоздени предмети стављани су као вотивни 
дарови приликом полагања темеља за храмове. На натписима Тиглатпаласара I помиње се 
гвоздени  шиљак  царевог  копља.  Гвоздене  мотике  и  јатагани  помињу  се  у  асирским 
аналима IX века. У то доба гвожђе се употребљава напоредо са бронзом. Али у VIII веку 
гвожђе је већ у општој употреби. Асирски цареви захтевају од покорених народа гвожђе у 
виду данка. Приликом ископавања Хорсабада нађено је читаво складиште најразличитијих 
гвоздених израђевина,  полуга и оруђа (мотике,  лопате,  плугови и лемеши).  Очигледно, 
вађење и обрада гвоздене руде извршили су читав преврат у техници,  изазвали пораст 
занатске производње и допринели развитку производних снага. Широка употреба гвожђа 
довела  је  у  крајњој  линији  до  развитка  трговине  и  до  снабдевања  војске  новим, 
савршенијим оружјем, што је ишло на руку обнови војнополитичке моћи Асирије. Јачању 
Асирије допринело је у извесној  мери и стапање Субарејаца са Арамејцима који су се 
населили на сирској територији, и претапање Субарејаца у Асирце.

Крупну  освајачку  политику  спроводио  је  у  току  читаве  своје  владе  асирски  цар 
Асурназирпал  II,  који  је  ударио  темељ  војној  моћи  Асирије  (884-859  г.  пре  н.  е.). 
Асурназирпал је покорио Асирији арамејска племена, која су отсада морала да асирском 
цару  плаћају  данак.  У  исто  време,  Асурназирпал  II  повратио  је  утицај  Асирије  међу 
племенима Наири. Највећи значај имали су његови ратови на западу. Њему је пошло за 
руком да однесе низ крупних победа нам племенима која су живела западно од Еуфрата, да 
покори  Кархемиш,  владара  северосирске  кнежевине  Хатина,  који  је  носио  хетско  име 
Лубарна,  и  да  на  тај  начин  прокрчи  себи  пут  до  Средоземног  Мора.  Асирске  трупе 
пресекле су долину Оронта и стигле до планине Амана, одакле је Асурназирпал извозио 
драгоцену  шумску  грађу.  Богати  феничански  градови  са  приморја  послали  су  данак 
победничком асирском цару. Из овог времена сачували су се остаци раскошног двора, који 
је  Асурназирпал  себи  подигао  у  својој  новој  престоници  Калаху.  Високо  уметнички 
рељефи, који претстављају цара у виду моћног ратника, имали су за циљ да сведоче о моћи 
Асирске државе.26

Делатност Асурназирпала наставио је Салманасар III, који је владао у другој половини 
IX века пре н. е. У току своје 35-годишње владе извршио је 32 похода. Као сви асирски 
цареви, и Салманасар је морао да води борбе на свим границама своје државе. На западу 

26 Неки од тих рељефа чувају се у Лењинграду, у Државном Ермитажу.



Салманасар је покорио Бит-Адин, у циљу потпуног потчињења читаве долине Еуфрата, 
све до Вавилона. Идући даље на север, Салманасар је наишао на упоран отпор Дамаска, 
који је умео да око себе окупи прилично знатне снаге сирских кнежевина. У битки код 
Каркара 854 г. Салманасар је однео велику победу над сирским трупама, али није могао да 
реализује  плодове  своје  победе,  јер  су  Асирци  у  тој  битки  и  сами  претрпели  знатне 
губитке. Нешто доцније, Салманасар је поново кренуо на Дамаск са огромном војском од 
120.000 људи, али ипак није могао да постигне одлучну победу над Дамаском. Међутим 
Асирији је пошло за руком да у знатној мери ослаби Дамаск и да разбије снаге сирске 
коалиције. Израел, Тир и Сидон потчинили су се асирском цару и послали му данак. Чак је 
и египатски фараон признао моћ Асирије, пославши асирском цару на дар две камиле, 
хипопотама и  друге  ретке  животиње.  Крупније  успехе  постигла  је  Асирија  у борби са 
Вавилоном. Салманасар III предузео је један пустошећи поход на Вавилонију и чак стигао 
до мочварних предела Приморске земље на обалама Персиског Залива,  покоривши сву 
Вавилонију. Упорну борбу морала је Асирија да води са северним племенима Урарту. Ту су 
асирски цар и његове војсковође морали да се  боре под тешким условима планинског 
ратовања против јаких трупа урартског цара Сардура. Иако су асирске трупе упадале на 
територију Урарту, оне нису могле да однесу победу над том државом, и Асирија је и сама 
била  приморана  да  одољева  притиску  Урарту.  Спољашњи  израз  ојачале  војне  моћи 
Асирске државе и њене тежње да води освајачку политику — претставља чувени црни 
обелиск  Салманасара  III,  на  коме  су  претстављени  посланици  страних  земаља  са  све 
четири стране света, како доносе данак асирском цару. Сачувани су остаци храма који је 
Салманасар III подигао у старој престоници Ашуру, као и остаци утврђења тога града, који 
сведоче  о  знатном порасту фортификационе  технике  у  доба  уздизања  Асирије,  која  је 
претендовала  на  хегемонију  у  Предњој  Азији.  Асирија  није  дуго  задржала  свој 
доминантни положај. Ојачала држава Урарту постала је опасан такмац Асирији. Асирским 
царевима није пошло за руком да освоје Урарту. Шта више, урартски цареви понекад су 
односили  победе  над  Асирцима.  Захваљујући  својим  победничкјм  походима,  урартски 
цареви успели су да отсеку Асирију од Закавказја, Мале Азије и Северне Сирије, што је 
задало тежак ударац и штету асирској трговини са тим земљама и тешко се одразило на 
привредном животу земље. Све је то довело до опадања Асирске државе, које је трајало 
готово  читаво  једно  столеће.  Асирија  је  била  приморана  да  уступи  свој  доминантни 
положај у северном делу Предње Азије држави Урарту.

ОБРАЗОВАЊЕ АСИРИЈЕ КАО ВЕЛИКЕ СИЛЕ

Средином VIII века пре н. е. Асирија поново јача. Тиглатпаласар III (745-727 г.) опет 
обнавља традиционалну освајачку политику својих претходника из времена првог и другог 
уздизања Асирије. Ново јачање Асирије довело је до образовања велике асирске светске 
државе, која је претендовала на уједињење читавог староисточног света у оквирима једне 
светске  деспотије.  Овај  нови  процват  војне  моћи  Асирије  објашњава  се  развитком 
производних  снага  земље,  који  је  захтевао развитак спољне трговине,  освајање извора 
сировина,  тржишта,  заштиту  трговачких  путева,  стицање  плена  и  пре  свега  основних 
кадрова радне снаге — робова.

ПРИВРЕДА И ДРУШТВЕНО УРЕЂЕЊЕ АСИРИЈЕ У ВРЕМЕНУ ОД IX ДО VII ВЕКА

У овом периоду, у привредном животу Асираца велики значај и даље има сточарство. 
Поред оних врста домаћих животиња које су биле припитомљене у претходном периоду, 
сада  је  припитомљена  и  камила.  Двогрбе  камиле  појављују  се  у  Асирији  још  под 
Тиглатпаласаром I и под Салманасаром III. Али се камиле, нарочито једногрбе, појављују 
у већим количинама тек од времена Тиглатпаласара IV. Асирски цареви доводе камиле у 
великом броју из Арабије. За време свог похода на Арабију Асурбанипал је ухватио толику 



количину камила да је њихова цена у Асирији пала са 1⅔ мине на ½ шекела (4 грама 
сребра). Камиле су у Асирији широко коришћене као теглећа марва за време војних похода 
и трговачких експедиција, нарочито при прелазима кроз безводне суве степе и пустиње. Из 
Асирије домаће камиле рашириле су се по Ирану и Средњој Азији.

Поред житарства широк развитак стекло је вртарство. О постојању крупних вртова, 
који су се, очигледно, налазили под контролом царског двора, сведоче сачуване претставе 
и натписи. Тако је близу једног царског двора засађен „велики врт, сличан вртовима са 
Амарнских планина, у коме расту разне врсте воћа и поврћа, биљке које воде порекло са 
планина и из Халдеје.“ У тим вртовима нису гајене само месне воћке, него такође и ретке 
врсте увезених биљака, на пример, маслине. Око Ниниве засађени су вртови у којима је 
покушавано  да  се  гаје  иностране  биљке,  нарочито  мирово  дрво.  У  специјалним 
расадницима гајене су скупоцене врсте корисних биљака и дрвета. Знамо да су Асирци 
настојали  да  аклиматизују  „дрво  које  доноси  вуну“,  јамачно,  памуково  дрво,  које  је 
довезено  са  југа,  можда  из  Индије.  Поред  тога,  чињени  су  покушаји  вештачке 
аклиматизације  племенитих  врста  винове  лозе  из  планинских  подручја.  Ископавања  у 
граду Ашуру открила су остатке великог врта засађеног по наређењу Сенахериба. Врт је 
обухватао површину од 16000 m2, покривену вештачким земљаним омотачем. У стени су 
пробијени  отвори,  који  су  били  спојени  вештачким  коритима  канала.  Сачуване  су 
претставе и мањих приватних вртова, који су обично били ограђени земљаним зидом.

Вештачко наводњавање није имало у Асирији онакав огроман значај као у Египту или 
јужном  Међуречју.  Али  је  и  у  Асирији  вештачко  наводњавање  ипак  примењивано. 
Сачуване  су  претставе  црпки  за  воду  (шадуф),  које  су  биле  нарочито  раширене  под 
Сенахерибом.  Сенахериб  и  Асархадон  спровели  су  низ  великих  канала,  „да  широко 
снабдеју земљу житом и сезамом“.

Поред земљорадње знатан развитак достигли су и занати. Велику Распрострањеност 
стекла  је  израда  непрозирне  стаклене  смесе,  стакластог  фајанса  и  каља,  покривених 
шареним емаљем у више боја. Тим каљем обично су украшавани зидови и врата великих 
зграда,  двораца  и  храмова.  Помоћу  њих  развило  се  у  Асирији  лепо  и  вишебојно 
орнаментисање зграда, чију су технику доцније преузели Персијанци; из Персије прешла 
је она у Средњу Азију, где се сачувала све до данас. Врата дворца Саргона II раскошно су 
украшена претставама „генија  плодности“  и орнаментом у  облику розете,  а  зидови — 
подједнако  раскошним  претставама  симболичног  карактера:  претставама  лава,  гаврана, 
бика, смокве и плуга. Поред технике израде стаклене пасте, Асирци су знали и за прозирно 
стакло, о чему сведочи нађена стаклена ваза са именом Саргона II.

Постојање  камена  допринело  је  развитку  каменорезачког  и  тесачког  заната.  Код 
Ниниве  вађен  је  кречњак  у  великим количинама;  он  је  служио  за  израду монолитних 
статуа,  које  су  претстављале  геније  — заштитнике  цара  и  царског  двора.  Друге  врсте 
камена потребног за градњу, као и разне врсте драгоценог камена Асирци су увозили из 
суседних земаља.

Особито широк развитак и техничко савршенство достигла је у Асирији металургија. 
Ископавања у Ниниви показала су да је у IX веку пре н. е. гвожђе већ употребљавано у 
подједнакој мери са бакром. У дворцу Саргона II у Дур-Шарукину (данашњи Хорсабад) 
нађено  је  огромно  стовариште,  са  великом  количином  гвоздених  израђевина:  чекића, 
мотика, лопата, лемеша, плугова, ланаца, ђемова, кука, кочева итд. Очигледно, у то доба у 
техници  је  извршен  прелаз  са  бронзе  на  гвожђе.  О  високом  техничком  савршенству 
сведоче сјајно израђени тегови у облику лавова, бронзани делови уметничког намештаја и 
канделабри, као и луксузне златарске израђевине.

Пораст производних снага изазвао је даљи развитак спољне и унутрашње трговине. Из 
читавог  низа  иностраних  земаља  у  Асирију  су  стизале  најразличитије  врсте  робе. 
Тиглатпаласар III добијао је из Дамаска тамјан. Под Сенахерибом из приморске Халдеје 
стизала је трска потребна за грађевине; из Медије увожен је лазурит, који је у то доба био 
на  високој  цени;  из  Арабије довожено је  драго  камење,  а  из  Египта  — израђевине од 



слонове кости и друга роба. У Сенахерибовом дворцу нађени су комади глине са отисцима 
египатских и хетских печата, помоћу којих су пошиљке печаћене.

У Асирији укрштали су се важни трговачки путеви, који су спајали разне земље и 
области Предње Азије. Тигар је био крупна трговачка саобраћајница, којом је вожена роба 
из Мале Азије и Јерменије у долину Међуречја и даље, у земљу Елам. Каравански путеви 
водили су из Асирије у области Јерменије, у подручје великих језера — Вана и Урмије. 
Важан трговачки  пут,  нарочито  ка  језеру Урмији,  водио  је  долином горњег  Заба,  кроз 
Келишински  кланац.  Западно  од  Тигра  један  други  каравански  пут  водио  је  преко 
Насибина и Харана у Кархемиш и преко Еуфрата — ка Киликиским вратима, која су даље 
ширила пут у Малу Азију, насељену Хетима. Најзад, из Асирије водио је велики пут кроз 
пустињу ка  Палмири и  даље  ка  Дамаску.  Као  овај,  тако  су и  други  путеви водили из 
Асирије на запад, ка крупним лукама на сирској обали. Најважнији је био трговачки пут 
који је водио од западне избочине реке Еуфрата у Сирију, одакле се даље пружао поморски 
пут ка острвима Средоземног Мора и у Египат.

У Асирији први пут су се појавили добри, вештачки направљени, каменом поплочани 
путеви. На једном натпису стоји: када је Асархадон изнова изградио Вавилон, „отворио је 
његове  путеве  на  све  четири  стране,  да  би  Вавилоњани,  служећи  се  њима,  могли  да 
одржавају везе са свима земљама.“ Ови путеви имали су велики стратешки значај. Тако је 
Тиглатпаласар I саградио у земљи Кумух „пут за своја кола и трупе“. Остаци тих путева 
сачували су се све до данас. Такав је део великог друма који тврђаву цара Саргона спаја са 
долином  Еуфрата.  Техника  грађења  путева,  која  је  у  старој  Асирији  достигла  висок 
развитак, била је доцније преузета и усавршена од Персијанаца, а од њих је даље прешла 
Римљанима. Асирски друмови добро су одржавани. На одређеним растојањима махом су 
постављани путокази. Сваког сата пролазила је тим друмовима стража, која се у циљу 
преношења важних саопштења користила ватреним сигналима. Путеви који су пролазили 
кроз  пустињу  чувани  су  помоћу  специјалних  утврђења  и  били  снабдевени  бунарима. 
Асирци  су  умели  да  граде  чврсте  мостове,  најчешће  дрвене,  али  понекад  и  камене. 
Сенахериб је наспрам градске капије, насред града, саградио мост од плоча кречњака, да 
би пролазио преко њега у својим царским колима. Грчки историчар Херодот саопштава да 
је мост у Вавилону био подигнут од нетесаних каменова, учвршћених гвожђем и оловом. 
И поред брижљиве заштите путева, у далеким подручјима, тамо где је асирски утицај био 
релативно слаб, асирски каравани били су изложени великом ризику. На њих су понекад 
нападали номади и разбојници, Али су асирски чиновници брижљиво пазили да каравани 
буду редовно отправљани. Један чиновник је у специјалној посланици јављао цару да је 
један караван, који је пошао из земље Набатејаца, опљачкан и да је једини од људи који се 
спасао, послат цару да му о томе лично реферише.

Постојање читаве мреже путева омогућавало је организовање државне службе везе. 
Специјални  царски  гласници  разносили  су  царске  посланице  по  читавој  земљи.  У 
највећим  насељима  постојали  су  специјални  чиновници,  који  су  водили  надзор  над 
испоруком  царских  писама.  Ако  ти  чиновници  у  року  од  три  до  четири  дана  не  би 
отправљали  писма  и  посланике,  одмах  би  против  њих  стизале  жалбе  у  престоницу 
Асирије, Ниниву.

Интересантан  докуменат,  који  живо  илуструје  широко  коришћење  путева, 
претстављају остаци најстаријих водича, сачувани међу натписима тога времена. У тим 
водичима обично се наводи растојање између појединих насеља у сатима и данима пута.

И поред широког развитка трговине, читав систем привреде, узет у целини, и даље је 
чувао примитивни натурални карактер. Тако су порез и данак обично плаћани у натури. 
При  царским  дворовима  постојала  су  посебна  складишта,  у  којима  се  чувала 
најразличитија роба.

Друштвено  уређење  Асирије  још  је  чувало  црте  старога  родовског  и  општинског 
поретка. Тако су се, на пример, све до Асурбанипала (VII век пре н. е.) сачували остаци 
крвне освете. У једном документу из тог времена говори се да уместо „крви“ треба дати 



робињу, да би се „спрала крв“. Ако човек одбије да дâ одмазду за убиство, имао се он 
убити  на  гробу  убијенога.  У  другом  документу  убица  се  обавезује  да  као  одмазду за 
убијенога да своју жену, свога брата или свога сина.

Поред тога, сачували су се и стари облици патријархалне породице и кућног ропства. 
У документима из тога доба фиксиране су чињенице продаје девојке која се удаје; притом 
су  продаја  робиње  и  продаја  слободне  девојке  која  се  удаје  оформљавани на  потпуно 
једнак  начин.  Као  и  у  претходно  доба,  отац  је  могао  да  прода  у  робље  своје  дете. 
Најстарији син и даље је задржао свој привилегован положај у породици, добијајући већи 
и  бољи  део  наслеђа.  Класном  раслојавању  асирског  друштва  допринео  је  и  развитак 
трговине. Често је сиротиња губила своје земљишне парцеле и пропадала, доспевајући у 
економску зависност од богаташа. Не могући да на време плате зајам, сиромаси су морали 
да свој дуг одрађују личним радом у повериочевој кући, као робови за дуг.

Број робова особито је порастао због великих освајачких похода које су предузимали 
асирски цареви. Заробљеници, који су у огромној количини дотеривани у Асирију, обично 
су претварани у робове. Сачувало се мноштво докумената који фиксирају продају робова и 
робиња. Понекад су продаване читаве породице, које су се састојале од 10, 13, 18 и чак 27 
људи.  Мноштво  робова  радило  је  у  пољопривреди.  Понекад  су  земљишне  парцеле 
продаване заједно са робовима који су на њима радили. Знатан развитак ропства доводи до 
тога  да  робови  добијају  право  да  имају  извесну  имовину  и  чак  породицу,  али  је 
робовласник увек задржавао пуну власт над робом и његовом имовином.

Оштро  имовинско  раслојавање  није  само  довело  до  поделе  друштва  на  две 
антагонистичке класе, на робовласнике и робове, него је и изазвало раслојавање слободног 
становништва  на  сиромашне  и  богате.  Богати  робовласници  поседовали  су  велику 
количину стоке, земљишта и робова. У старој Асирији, као и у другим земљама старог 
Истока, најкрупнији сопственик и земљопоседник била је држава у личности цара, који је 
сматран врховним власником читаве земље. Али постепено се учвршћује приватна својина 
на земљу. Саргон приликом куповине земље за градњу своје престонице Дур-Шарукина 
плаћа сопственицима земљишних парцела вредност отуђене им земље. Поред цара, крупна 
имања поседовали су и храмови. Та су имања уживала читав низ привилегија и напоредо 
са  поседима  аристократије  понекад  била  ослобођена  плаћања  пореза.  Много  земље 
налазило се у рукама приватних сопственика; притом је поред ситних земљопоседника 
било и крупних, који су имали четрдесет пута више земље од сиромашних. Сачуван је 
читав  низ  докумената  у  којима  се  говори  о  продаји  поља,  вртова,  бунара,  кућа  и  чак 
читавих земљишних комплекса.

Дуготрајни ратови и свирепе форме експлоатације радних маса доводили су током 
времена до смањења броја слободног становништва Асирије. Међутим Асирска је држава 
осећала потребу за сталним приливом војника, ради попуњавања редова војске, и зато је 
била принуђена да предузима низ мера за очување и учвршћење материјалног положаја те 
главнине  становништва.  Асирски  цареви,  настављајући  политику  вавилонских  царева, 
делили  су  земљишта  слободним  људима,  намећући  им  обавезу  да  служе  у  царским 
трупама. Тако ми знамо да је Салманасар I населио колонистима северну границу државе. 
400 година доцније асирски цар Асурназирпал искористио је потомке тих колониста за 
насељавање  нове  провинције  Тушхана.  Војници-колонисти,  који  би  од  цара  добили 
земљишне парцеле, насељавани су по пограничним подручјима, да би се у случају ратне 
опасности или војног похода могла војска у пограничним рејонима брзо сакупити. Као 
што се види из докумената, војници-колонисти, слично вавилонским реду и баиру, стајали 
су под царевом заштитом. Њихове земљишне парцеле биле су неотуђиве.  У случају да 
месни  чиновници  силом  узму  од  њих  земљишну  парцелу  коју  им  је  даровао  цар, 
колонисти су имали право да се обрате с молбом непосредно цару. Ово потврђује следећи 
докуменат:  „Отац  мога  господара-цара  поклонио  ми  је  десет  имера  оранице  у  земљи 
Халах. Читавих четрнаест година користио сам ту парцелу, и нико ми није оспоравао то 
право. Сада је међутим дошао управник области Бархалци, употребио силу према мени, 



опљачкао ми кућу и одузео моје поље. Мој господар-цар зна да сам ја само сиромах човек, 
који врши службу заштите у корист мога господара и који је одан двору. Пошто су ми сада 
одузели моје поље, ја молим цара за правду. Нека ми мој цар да по праву, да не умрем од 
глади.“ Разуме се,  колонисти су били ситни земљишни сопственици. Из докумената се 
види да је једини извор њиховог прихода била земљишна парцела подарена од цара, коју 
су они обделавали сопственим рукама.

ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈСКЕ

Дуготрајни ратови које су асирски цареви вековима водили са суседним народима у 
циљу стицања робова и плена, имали су за последицу висок развитак војне вештине. У 
другој  половини  VIII  века  пре  н.  е.,  под  Тиглатпаласаром  III  и  Саргоном  II,  који  су 
отпочели серију блиставих освајачких похода, спроведене су разне реформе, које су довеле 
до  реорганизације  и  процвата  војске  у  Асирској  држави.  Асирски  цареви  створили  су 
бројну, добро наоружану и јаку војску, ставивши у службу војних потреба читав апарат 
државне власти. Бројна асирска војска састојала се од војних колониста; осим тога, она је 
попуњавана  и  молибизацијама,  које  су  вршене  међу  широким  слојевим  слободног 
становништва. Начелник сваке области купио је војску на потчињеној му територији и сâм 
командовао тим трупама. У војску су спадали и контингенти савезника, тј. племена која су 
била покорена и присаједињена Асирији. Тако ми знамо да је Сенахериб, Саргонов син 
(крај  VIII  века)  укључио  у  војску  10.000  стрелаца  и  10.000  штитоноша  из  редова 
заробљеника  из  „Западне  земље“,  а  Асурбанипал  (VII  век)  попунио  своју  војску 
стрелцима, штитоношама, занатлијама и ковачима из освојених области Елама. У Асирији 
се  ствара  стајаћа  војска,  која  је  носила  назив  „чвор  царства“  и  која  је  служила  за 
угушивање побуна. Најзад, постојала је и царева телесна гарда, која је имала за задатак да 
чува цареву „свету“ личност. Развитак војске захтевао је утврђивање одређених борбених 
јединица. На натписима се најчешће спомињу ситне јединице, које су се састојале од 50 
људи (кисру). Али су, очигледно, постојале и мање и веће војне јединице од те. У обичне 
јединице спадали су пешаци, коњаници и борци на колима, при чему је понекад утврђиван 
пропорционални однос између појединих родова оружја. На 200 пешака долазило је 10 
коњаника и једна кола. Постојање борних кола л коњице, која се први пут појављује под 
Асурназирпалом (IX век), веома је повећало покретљивост асирске војске и омогућавало 
јој  да  предузима  стреловите  нападе и  да  подједнако  стреловито  гони  непријатеља при 
отступању. Али је ипак главнину војске чинила пешадија, која се састојала од стрелаца, 
штитоноша,  копљаника  и  хитача  џилита.  Асирска  војска  одликовала  се  својим добрим 
наоружањем.  Војници  су  били  наоружани  оклопима,  штитовима  и  шлемовима. 
Најраширеније врсте оружја били су лук, кратки мач и копље.

Асирски цареви обраћали су нарочиту пажњу на добру опремљеност својих трупа. На 
двору Саргона II нађено је мноштво оружја, а Сенахериб и Асархадон (VII век) саградили 
су у Ниниви прави арсенал, „дворац у коме се све чува“, за „наоружање црноглавих, за 
смештај  коња,  мула,  магараца,  камила,  кола,  таљига,  тоболаца,  лукова,  стрела,  свих 
могућих ствари и за запрегу коња и мула.“

У Асирији се први пут појављују „инжењерске“ војне јединице, које су коришћене за 
крчење путева у планинама, за изградњу обичних и понтонских мостова. као год и логора. 
Сачуване претставе сведоче о развитку, високом за то време, фортификационе вештине у 
старој Асирији. Асирци су умели да граде велике и зидовима и кулама добро заштићене 
сталне  логоре  тврђавског  типа,  којима  су  давали  правоугаони  или  овални  облик. 
Фортификациону технику преузели су од Асираца Персијанци, а од ових стари Римљани. 
О  високој  техници  грађења  тврђава  у  старој  Асирији  још  и  данас  сведоче  сачуване 
рушевине тврђава, откривене у читавом низу места, на пример у Зендширли. Постојање 
добро заштићених тврђава захтевало је употребу опсадних справа, Зато се у Асирији, у 
вези са развитком грађевинарства тврђава, појављују и замеци најстарије „артиљерије“. На 



зидовима  асирских  двораца  сачувале  су  се  претставе  опсаде  и  јуриша  на  тврђаве. 
Опсађене тврђаве обично су окружаване земљаним бедемом и ровом. Око њихових зидова 
подизане су платформе и скеле за постављање опсадних справа. Асирци су употребљавали 
опсадна оруђа за пробијање зидова, „овнове“ своје врсте, на точковима. Као ударни део 
тих оруђа служила је дугачка греда, обложена металом и обешена о ланце. Људи који су се 
налазили иза грудобрана, њихали би ту греду и разбијали њоме зидове тврђава. Веома је 
могуће да су ова прва опсадна оруђа Асираца преузели од њих Персијанци и да су доцније 
узета за основу савршенијих оруђа која су употребљавали стари Римљани.

Широка  освајачка  политика  изазвала  је  знатан  пораст  ратне  вештине.  Асирске 
војсковође знале су за методе примене фронталних и бочних напада и за комбинацију тих 
врста  напада  приликом  наступања  у  широко  развијеном  фронту.  Асирци  су  често 
примењивали разна „ратна лукавства“, на пример, ноћни препад на непријатеља. Поред 
тактике слома непријатеља употребљавана је и тактика исцрпљивања непријатеља. У ту 
сврху војни  одреди  заузимали  би  све  планинске  превоје,  изворе  воде,  бунаре,  прелазе 
преко река, да би тако пресекли противнику све комуникације,  лишили га воде, довоза 
провијанта и могућности да добије појачање. Али се главна снага асирске војске састојала 
у стреловитој брзини напада, у вештини да се непријатељу зада муњевит ударац, пре него 
што успе да сакупи своје  снаге.  Асурбанипал (VII  век)  је  освојио читаву планинску и 
тешко пролазну земљу Елам само за месец дана.  Ненадмашни мајстори ратне вештине 
свога  времена,  Асирци  су  сјајно  схватали  од  каквог  је  значаја  потпуно  уништење 
противникових  војних  снага.  Зато  су  асирске  трупе  особито  стреловито  и  упорно 
прогониле  и  уништавале  разбијеног  непријатеља,  употребљавајући  у  ту  сврху  кола  и 
коњицу.

Главна  војна  моћ  Асирије  састојала  се  у  бројној,  добро  наоружаној  и  за  борбу 
способној  сувоземној  војсци.  Асирија  готово  да  и  није  имала  своје  флоте,  и  била  је 
приморана да се ослања на флоте покорених земаља, углавном Феникије, као што је, на 
пример, био случај за време Саргоновог похода на Кипар. Зато нема ничег чудног у томе 
што  су  Асирци  сваку  поморску  експедицију  приказивали  као  крупан  догађај.  Тако  се 
одашиљање  флоте  у  Персиски  Залив  под  царем  Сенахерибом  описује  на  асирским 
натписима  ванредно  детаљно.  Лађе  за  ту  сврху  саградили  су  феничански  мајстори  у 
Ниниви, на њих су укрцани морнари из Тира, Сидона и Јоније, а затим су лађе спуштене 
низ Тигар све до Описа. После тога, њих су сувим превукли до канала Арахту. На Еуфрату 
укрцали су на њих асирске војнике, после чега је ова коначно опремлљена флота кренула у 
Персиски Залив.

Асирци  су  своје  ратове  са  суседним  народима  водили  углавном  ради  освајања 
суседних  земаља,  овлађивања  најважнијим  трговачким  путевима,  као  и  ради  стицања 
плена, у првом реду заробљеника, који су обично претварани у робове. О томе сведоче 
бројни натписи, напосе анали, у којима се детаљно описују походи асирских царева. Тако 
је Сенахериб довео из Вавилона 208.000 заробљеника, 720 коња и мула, 11.073 магарца, 
5.230  камила,  80.100  бикова  и  крава,  800.600  грла  ситне  рогате  стоке.  Сав  у  рату 
задобијени плен обично је цар делио међу храмовима, градовима, управницима градова, 
велможама и трупама. Разуме се, лавовски део плена остављао је цар за себе. Задобијање 
плена често се претварало у ничим неприкривену пљачку покорене земље. На то јасно 
указује  следећи  натпис:  „Борбена  кола,  таљиге,  коњи,  муле,  који  су  служили  за  вучу, 
оружје, све што се односи на битку, све што су цареве руке узеле између Сузе и реке Улаи, 
— било је по наређењу Ашура и великих богова с радошћу однесено из Елама и раздато 
као дар свим трупама.“

УПРАВЉАЊЕ ДРЖАВОМ

Читав систем државне управе био је стављен у службу војске и освајачке политике 
асирских  царева.  Дужности  асирских  чиновника  тесно  су  се  преплитале  са  војним 



положајима. Све нити управе земљом стицале су се у царскоме двору, где стално бораве 
најважнији државни чиновници, који воде надзор над појединим гранама управе.

Пространа територија државе, која је по својим размерама премашала све претходне 
државне  творевине,  захтевала  је  веома  сложен  и  гломазан  апарат  државне  управе. 
Сачувани списак чиновника из доба Асархадона (VII век) садржи попис 150 дужности. 
Поред војног надлештва постојало је и финансиско надлештво, које је водило надзор над 
убирањем пореза од становништва. Провинције присаједињене Асирској држави морале 
су да плаћају одређени данак.  Области насељене номадима обично су плаћале данак у 
натури, у размери једно грло на 20 грла стоке. Градови и области са стално настањеним 
становништвом плаћали  су  данак  у  злату  и  сребру,  као  што  се  то  види  из  сачуваних 
пореских спискова. Порези од сељака убирани су у натури. По правилу, на име пореза 
узиман је један десети део летине, четврти део сточне хране и извесна количина стоке. Од 
лађа које би пристигле у Асирију убирана је посебна царина. Иста таква царина узимана је 
и на градским капијама на увезену робу.

Тих су пореза били ослобођени само претставници аристократије и неки градови, у 
којима  су  уживали  велики  утицај  крупни свештенички колегији.  Тако  ми знамо  да  су 
Вавилон, Борсипа, Сипар, Нипур, Ашур и Харан били ослобођени пореза у корист цара. 
Обично су асирски цареви после свог ступања на престо посебним указима потврђивали 
права крупних градова на самоуправу. Тако је било под Саргоном и Асархадоном. Зато су 
после  ступања  Асурбанипала  на  престо  становници  Вавилона  упутили  цару  посебну 
петицију,  у  којој  су га  потсећали:  „Чим би наши господари-цареви ступили на  престо, 
сместа би предузимали мере за то да потврде наше право на самоуправу и да обезбеде 
наше благостање.“ Повеље које су подељиване аристократама, често садрже додатак да се 
дати аристократа ослобађа обавеза. Ти су додаци обично овако формулисани: „Не треба 
убирати порез у житу. Неће сносити обавезе у своме граду.“ Ако се помиње земљишна 
парцела,  онда се обично пише: „Слободна парцела,  ослобођена давања сточне хране и 
жита.“ Порези и царине убирани су од становништва на основу статистичких спискова, 
који су састављани за време периодичних пописа становништва и имовине. У сачуваним 
списковима из подручја Харана наводе се имена људи, њихови сроднички односи, њихова 
имовина,  нарочито  количина  земље која  им припада,  и  најзад  име  чиновника  коме  су 
дужни да плаћају порезе.

Сачувани зборник закона, који припада XIV веку пре н. е., сведочи о кодификацији 
старинског обичајног права, које је сачувало многе реликте из дубоке старине, на пример, 
остатке крвне освете или судско испитивање човекове кривице помоћу воде (нека врста 
„суда божјег“). Али су старински облици обичајног права и суда сеоске општине све више 
уступали  место  регуларној  царској  јурисдикцији,  која  се  налазила  у  рукама  судских 
чиновника;  ови  су  предмете  решавали  по  принципу  индивидуалне  одговорности.  О 
развитку судства сведочи и законом утврђена судска процедура. Судски поступак састојао 
се  из  утврђивања чињенице  и  карактера  преступа,  из  испитивања сведока,  чији  су  се 
искази морали поткрепљивати посебном заклетвом „божанским биком, сином бога сунца“, 
из судског ислеђивања и изрицања пресуде. Постојали су и посебни судски органи, при 
чему је  највиши суд  обично  заседао  у  царском двору.  Као  што  се  види  из  сачуваних 
докумената, асирске судије, чија је делатност имала за циљ учвршћење постојећег класног 
поретка,  обично  су  изрицале  разне  казне  кривцима,  при  чему  су  понекад  те  казне 
обележене  великом  свирепошћу.  Поред  глоба,  принудних  радова,  телесних  казни, 
примењивана су и свирепа богаљења криваца. Кривцу су отсецане усне, нос, уши, прсти. 
У неким случајевима осуђени  је  натицан на  колац,  или му је  глава  преливана  врелим 
асфалтом. Постојале су и тамнице, које се описују у документима сачуваним до нашег 
времена.

Са све већим порастом Асирске државе јавља се и потреба за брижљивијом управом 
како чисто асирским областима тако и освојеним земљама. Стапање субарејских, асирских 
и  арамејских  племена  у  један  асирски  народ  довело  је  до  раскидања  старинских 



племенских и родовских веза, што је захтевало нову административну поделу земље. У 
далеким земљама, освојеним снагом асирског оружја, често су дизани устанци. Зато су под 
Тиглатпаласаром III старе велике области замењене новим, по својим размерама мањим, 
окрузима,  на чије су чело постављани специјални чиновници (бел-пакхати).  Назив тих 
чиновника преузет је из Вавилоније. Веома је могуће да је и читав нови систем мањих 
управних  округа  такође  позајмљен  из  Вавилоније,  где  је  густина  становништва  увек 
захтевала  организовање  ситних  округа.  Трговачким  градовима,  који  су  уживали 
привилегије, управљали су посебни градоначелници. Али је читав систем управе био у 
знатној  мери  централизован.  За  управљање  пространом  државом  цар  је  користио 
специјалне „чиновнике за поруке“ (бел-пикити), помоћу којих су се све нити управљања 
огромном државом усретсређивале у рукама деспота који се налазио у царском двору.

У новоасирско доба, када се коначно формира огромна Асирска држава, управљање 
пространом  државом  захтевало  је  строгу  централизацију.  Вођење  сталних  освајачких 
ратова, угушивање устанака међу покореним народима и међу широким масама свирепо 
експлоатисаних  робова  и  сиротиње  —  захтевали  су  концентрацију  врховне  власти  у 
рукама  деспота  и  посвећење  његовог  ауторитета  од  стране  религије.  Цар  је  сматран 
врховним првосвештеником и сам је вршио верске обреде. Чак су и аристократи, приликом 
пријема код цара, морали да падају ничице пред царевим ногама и „да целивају земљу 
пред њим“, или његове ноге. Али принцип деспотизма није у Асирији добио тако јасан 
израз као у Египту, у доба процвата египатског државног живота, када је формулисано 
учење о фараоновом божанском пореклу. Чак и у доба највишег развитка државе асирски 
је цар понекад морао да прибегава саветима свештеника. Пред почетак крупног похода или 
приликом  наименовања  каквог  високог  чиновника  на  одговоран  положај,  асирски  су 
цареви  питали  вољу богова  (пророчишта),  коју  су  им  преносили  свештеници,  што  је 
владајућој класи робовласничке аристократије давало могућност да врши знатан утицај на 
политику владе.

ОСВАЈАЧКИ ПОХОДИ АСИРСКИХ ЦАРЕВА

Прави оснивач Асирије као велике државе био је Тиглатпаласар III (745-727 г. пре н. 
е.), који је својим војним походима ударио темељ асирској војној моћи. Први задатак који 
је  стајао  пред  асирским  царем  састојао  се  у  прекој  потреби  да  зада  пресудан  ударац 
држави Урарту, давнашњем супарнику Асирије у Предњој Азији. Тиглатпаласару III пошло 
је за руком да изврши један успешан поход у Урарту и да Урартима зада низ пораза. Иако 
Тиглатпаласар  није  покорио  Урартско  царство,  он га  је  знатно  ослабио,  успоставивши 
пређашњу моћ  Асирије  у  северозападном  делу  Предње  Азије.  С  гордошћу саопштава 
асирски цар о својим походима на северозапад и на запад, што је омогућило да се коначно 
покоре арамејска племена и да се обнови власт Асирије у Сирији, Феникији и Палестини. 
Тиглатпаласар осваја Кархемиш, Шамал, Хамат, области Ливана и долази до Средоземног 
Мора. Њему доносе данак Хирам, цар Тира, кнез Библоса и цар Израела (Самарије). Чак и 
Јудеја, Едом и филистејска Газа признају власт асирског завојевача. Ханон, владар Газе, 
бежи у Египат. Али се страшне асирске трупе приближавају и границама Египта. Задајући 
снажан ударац сабејским племенима Арабије, Тиглатпаласар је ступио у везу с Египтом, 
пославши тамо  специјалног  чиновника.  Особито  крупан  успех  Асираца  за  време  ових 
западних  похода  било  је  заузеће  Дамаска,  732  г.,  што  је  Асирцима  отварало  важни 
трговачки и војни пут у Сирију и Палестину.

Подједнако  крупан  успех  Тиглатпаласара  било  је  и  потпуно  потчињавање  читавог 
јужног дела Месопотамије, све до Персиског Залива. Тиглатпаласар пише о томе у својим 
аналима нарочито детаљно:

„Широку земљу Кардуниаш (каситски Вавилон)  до најдаље границе потчинио сам 
својој власти и постао господар над њом... Меродах-Баладана, сина Јакине, цара Приморја, 
који се није појављивао пред царевима — мојим прецима и није целивао њихове ноге, 



обузео је силан страх пред страшном моћи Ашура, мога господара, и он је стигао у град 
Сапиа и, налазећи се преда мном, целивао ми ноге. Злато, прашину с планина у великој 
количини,  израђевине  од  злата,  златне  огрлице,  драго  камење...  шарене  одежде,  разне 
траве, стоку и овце — примио сам као данак.“

Пошто  је  729  г.  заузео  Вавилон,  Тиглатпаласар  је  присајединио  Вавилонију својој 
великој држави, осигуравши себи подршку ваволинског свештенства. Цар је „принео чисте 
жртве Белу... великим боговима, мојим господарима... и они су заволели (признали. — В. 
А.) моје свештеничко достојанство.“

Стигавши  на  северозападу  до  планина  Амана  и  продревши  на  истоку  у  области 
„моћних  Међана“,  Тиглатпаласар  III  је  створио  огромну и  моћну војну државу.  Да би 
унутрашње области снабдео довољном количином радне снаге, цар је догонио велики број 
робова из покорених земаља. Осим тога,  асирски цар је пресељавао читава племена из 
једног дела своје  државе у други,  што је у исто време имало за циљ да ослаби отпор 
покорених  народа  и  да  их  у  потпуности  потчини  власти  асирског  цара.  Овај  систем 
масовног пресељавања покорених племена (насаху)  постао је од овог времена један од 
метода за држање у покорности освојене земље.

Наследник  Тиглатпаласара  III  био  је  његов  син  Салманасар  V.  У  току  своје 
петогодишње владе  (727-722 г.  пре  н.  е.)  Салманасар је  предузео низ  војних похода и 
спровео  једну важну  реформу.  Особиту  Салманасарову пажњу привлачили  су  на  себе 
Вавилон и западне земље — Феникија и Палестина. Да би нагласио постојање неке врсте 
персоналне уније са Вавилоном, асирски цар је узео посебно име Улулај, којим је називан 
у Вавилону. Да би угушио устанак који је припремао управљач феничанског града Тира, 
Салманасар је предузео два похода на запад, против Тира и његовог савезника, израиљског 
цара  Осије.  Асирске  трупе  потукле  су  Израиљце  и  опселе  острвску  тврђаву  Тир  и 
престоницу Израела Самарију.  Али је особит значај  имала реформа коју је Салманасар 
спровео. Тежећи за тим да унеколико ублажи претерано заоштрене класне супротности, 
Салманасар V је укинуо финансиско-економске повластице и пореске привилегије старих 
градова  Асирије  и  Вавилоније  — Ашура,  Нипура,  Сипара  и  Вавилона.  Тиме  је  задао 
снажан  ударац  робовласничкој  аристократији,  богатим  трговцима,  свештеницима  и 
земљопоседницима,  који  су  имали  особито  велики  економски  утицај  у  Вавилонији. 
Салманасарова  реформа,  која  је  дубоко  задирала  у  интересе  тога  слоја  становништва, 
изазвала  је  његово  незадовољство  царевом  политиком.  Зато  је  скована  једна  завера  и 
дигнут устанак. Салманасар V је свргнут, и на престо је доведен његов брат Саргон II.

Освајачку политику Тиглатпаласара III наставио је са великим сјајем Саргон II (722-
705 г. пре н. е.) чије име („шару кену“ —„законити цар“) нагони на претпоставку да је он 
освојио власт насилним путем, свргавши свога претходника. Саргон II морао је да понова 
предузме поход на Сирију, да угуши устанак сирских царева и кнежева, који су се по свој 
прилици ослањали на подршку Египта. У томе рату Саргон II је потукао Израел, заузео 
Самарију и одвео у ропство преко 25.000 Израиљаца, преселивши их у унутрашње области 
и на далеке границе Асирије. После тешке опсаде Тира Саргону II пошло је за руком да 
постигне да му се цар Тира потчини и плати данак. Најзад, у битки код Рафије Саргон је 
задао потпун пораз Ханону, кнезу Газе, и египатским трупама, које је фараон био послао у 
помоћ  Гази.  У  својим  аналима  Саргон  II  саопштава  да  је  „својом  сопственом  руком 
ухватио Ханбна, цара Газе“, и да је примио данак од фараона,  „египатског цара“,  и од 
царице сабејских племена Арабије. Коначно покоривши Кархемиш, Саргон II је овладао 
читавом Сиријом, од граница Мале Азије до граница Арабије и Египта.

Подједнако крупне победе однео је Саргон II и над Урартима у седмој и осмој години 
свога  царевања.  Продревши у  дубину земље Урарту,  Саргон  је  потукао  војску Урарту, 
заузео  и  опљачкао  Мусасир.  У  томе  богатом  граду  Саргон  је  задобио  огроман  плен. 
„Ризнице двора,  све што је било у њему,  20.170 људи са њиховом имовином, Халда и 
Багбартум, њихове богове са њиховом богатом спремом — све сам то пребројао као плен.“ 
Пораз је био толико велики да је урартски цар Руса, кад је дознао за разрушење Мусасира 



и заплењење статуе богова од стране непријатеља, „сам сопственом руком окончао свој 
живот помоћу свог мача.“

Велике тешкоће пружала је  Саргону борба са  Вавилоном,  који је  уживао подршку 
Елама.  Али  је  Саргон  и  у  овом  рату  однео  победу  над  непријатељем,  искористивши 
незадовољство халдејских градова и свештенства политиком вавилонског цара Меродах-
Баладана  (Мардук-апал-идина),  чији  је  упоран,  али  узалудан  отпор  асирским  трупама 
причињавао  штете  трговачким  операцијама  вавилонских  градова  и  вавилонског 
свештенства.  Одневши  победу  над  вавилонским  трупама,  Саргон  је,  по  сопственим 
речима,  „ушао  у  Вавилон  сред  клицања“.  Народ,  руковођен  свештенством,  свечано  је 
позвао  асирског  цара  да  уђе  у  стару  престоницу  Месопотамије  (710  г.).  Победа  над 
Урартима дала је Саргону могућност да учврсти свој утицај у пограничним областима, 
насељеним Међанима и Персијанцима. Асирско царство достигло је висок ступањ моћи. 
Цар је саградио себи нову раскошну престоницу Дур-Шарукин, чије рушевине пружају 
живу претставу о асирској култури и процвату Асирије у ово доба. Чак је и далеки Кипар 
признао моћ асирског цара и послао му данак.

Али је моћ Асирске државе била у знатној  мери изнутра нестабилна. После смрти 
моћног освајача покорена племена дигла су главу. Образовале су се нове коалиције, које су 
претиле  асирском  цару  Сенахерибу.  Ситне  царевине  и  кнежевине  Сирије,  Феникије  и 
Палестине опет су се ујединиле. Тир и Јудеја, осећајући за собом подршку Египта, дигли 
су устанак против Асирије.  И поред крупних војних снага,  Сенахерибу није  пошло за 
руком  да  брзо  угуши  устанак.  Асирски  је  цар  био  приморан  да  се  послужи  не  само 
оружјем него и дипломатијом, искористивши сталну заваду између двају великих градова 
Феникије — између Сидона и Тира.  Опсевши Јерусалим,  Сенахериб је  постигао да се 
јудејски цар откупи богатим даровима. Египат, у коме је владао етиопски цар Шабака, није 
могао да Палестини и Сирији пружи довољну подршку. Египатско-етиопске трупе биле су 
потучене од Сенахериба.

Велике потешкоће створене су за Асирију и у јужној Месопотамији. Вавилонског цара 
Меродах-Баладана опет је подржавао еламски цар. Да би задао пресудан ударац својим 
непријатељима у јужним и југоисточним земљама,  Сенахериб је  спремио једну велику 
експедицију у приморску Халдеју и Елам, послао своју војску копном и истовремено на 
лађама ка обалама Персиског Залива. Али Сенахерибу није пошло за руком да одједном 
сврши са  својим  непријатељима.  После  упорне  борбе  са  Еламитима  и  Вавилоњанима 
Сенахериб  је  тек  689  г.  заузео  и  опустошио  Вавилон,  задајући  својим  противницима 
пресудне поразе. Еламски цар, који је раније помагао Вавилону, није више могао да му 
пружи довољну подршку.

Асархадон (681-668 г. пре н. е.) ступио је на престо после једног дворског преврата, у 
коме је  убијен  његов  отац  Сенахериб.  Осећајући  извесну несигурност  свога  положаја, 
Асархадон се на почетку своје владе трудио да се ослони на вавилонско свештенство. Вођу 
вавилонских побуњеника нагнао је у бекство, тако да је овај „побегао у Елам као лисица“. 
Служећи се углавном дипломатским методима борбе, Асархадон је постигао то да је његов 
противник „убијен мачем Елама“ зато што је прекршио заклетву дату боговима. Као вешт 
политичар, Асархадон је умео да привуче на своју страну његовог брата, поверивши му 
управу Приморском земљом и у потпуности га потчинивши својој власти. Асархадон је 
себи поставио за задатак да порази главног противника Асирије — етиопског фараона 
Тахарку, који је подржавао кнежеве и цареве Палестине и Сирије и градове Феникије, који 
су стално дизали устанке против Асирије. Тежећи да учврсти своју владавину на сирском 
приморју  Средоземног  Мора,  асирски  цар  је  морао  да  зада  пресудан  ударац  Египту. 
Припремајући поход против далеког Египта,  Асархадон најпре задаје  ударац једном од 
својих упорних непријатеља, Абди-Миикутију, цару Сидона, „који је — по Асархадоновим 
речима — испред мога оружја побегао насред мора“. Али га је цар „извукао из мора као 
рибу“. Асирске трупе заузеле су и порушиле Сидон. Очигледно, Сидон је стајао на челу 
коалиције сирских криежевина. Освојивши Сидон, цар је покорио сву Сирију и преселио 



бунтовничко становништво у нови, специјално саграђени град. Учврстивши своју власт 
над арабиским племенима, Асархадон је завојштио на Египат, задајући неколико пораза 
египатским трупама Тахарке.  У своме натпису Асархадон описује  како је за  пола дана 
освојио  Мемфис,  порушивши,  опустошивши  и  опљачкавши  најстарију  престоницу 
великог Египатског царства, „ишчупавши корен Етиопије из Египта“. Веома је могуће да 
је Асархадон настојао да се ослони на подршку египатског становништва, приказујући свој 
освајачки  поход  као  ослобођење  Египта  испод  етиопског  јарма.  На  северу  и  истоку 
Асархадон  је  наставио  борбу  са  суседним  племенима  Закавказја  и  Ирана.  На 
Асархадоновим  натписима  већ  се  спомињу  племена  Кимераца,  Скита  и  Међана,  која 
постепено постају претећа опасност за Асирију.

Асурбанипал,  последњи  значајни  цар  Асирске  светске  државе,  у  току  своје  владе 
тешком  је  муком  одржавао  јединство  и  војнополитичку  моћ  гломазне  државе,  која  је 
прогутала готово све земље староисточног света — од западних граница Ирана на истоку 
до Средоземног Мора на западу, и од Закавказја на северу па до Етиопије на југу. Народи 
које су Асирци покорили, не само да су настављали борбу са својим поробљивачима, него 
су  већ  организовали  и  савезе  за  борбу  против  Асирије.  Далеке  и  тешко  приступачне 
области приморске Халдеје, са њеним непроходним мочварама, биле су сјајно уточиште 
вавилонским устаницима, које су вазда подржавали еламски цареви. Тежећи да учврсти 
своју  власт  у  Вавилону,  Асурбанипал  је  поставио  за  вавилонског  цара  свога  брата 
Шамашумукина. Али је овај пришао његовим непријатељима. „Вероломни брат“ асирског 
цара „није одржао заклетву“, и дигао је устанак против Асирије у Акаду, Халдеји, међу 
Арамејцима, у Приморској земљи, у Еламу, у Гутиуму и другим земљама. Тако се против 
Асирије образовала моћна коалиција, којој се придружио и Египат. Искористивши глад у 
Вавилонији и унутрашње немире у Еламу, Асурбанипал је потукао Вавилоњање и Еламите 
и 647 г. заузео Вавилон. Да коначно потуче еламске трупе, Асурбанипал је предузео два 
похода у ту далеку планинску земљу и задао Еламитима тежак ударац. „Четрнаест царских 
градова и безбројно мноштво ситних градова и дванаест округа Елама — покорио сам, 
порушио,  опустошио,  предао  огњу и  спалио“.  Асирске  трупе  заузеле  су  и  опљачкале 
престоницу Елама — Сузу. Асурбанипал с гордошћу набраја имена свих еламских богова 
чије је статуе запленио и донео у Асирију.

Знатно веће тешкоће појавиле су се за Асирију у Египту. Водећи борбу за Етиопију, 
Асурбанипал је  учинио покушај  да се ослони на египатску аристократију,  нарочито на 
полунезависног  управљача  Саиса,  по  имену  Нехо.  И  поред  тога  што  је  Асурбанипал 
подржавао своју дипломатску игру у Египту снагом оружја, одашиљући у Египат трупе и 
предузимајући тамо пустошеће походе, Псаметих, син Нехов, искористио је унутрашње 
потешкоће  Асирије,  отцепио  се  од  Асирије  и  образовао  независну  Египатску  државу. 
Тешком муком пошло је Асурбанипалу за руком да сачува своју контролу над Феникијом и 
Сиријом.  Велики број  писама асирских чиновника,  резидената и шпијуна,  адресованих 
непосредно  цару,  у  којима  се  саопштавају  најразноврснији  подаци  политичког  и 
економског карактера, сведочи и о немирима и устанцима који су се дешавали у Сирији. 
Али је  асирска влада са особитом пажњом мотрила на оно што се дешава у Урарту и 
Еламу.  Очигледно, Асирија није више могла да се поуздава само у снагу свога оружја. 
Помоћу  фине  дипломатије,  стално  лавирајући  између  разних  непријатељских  сила, 
Асирија је морала да чува своје огромне поседе,  да разбија непријатељске коалиције и 
брани  своје  границе  од  инвазије  опасних  противника.  То  су  били  блиски  симптоми 
постепеног  слабљења  Асирске  државе.  Сталну  опасност  по  Асирију  претстављала  су 
многобројна номадска племена, која су живела северно и источно од Асирије, нарочито 
Кимерци,  Скити (Асгусаи),  Међани и  Персијанци,  чија  се  имена помињу на  асирским 
натписима VII века. Асирским царевима није пошло за руком да у потпуности потчине 
себи Урарту и да коначно скрше Елам. Најзад, Вавилон је увек гајио потајну наду у обнову 
своје  независности  и  своје  старе  —  не  само  трговачке  и  културне  —  него  такође  и 
политичке моћи. Према томе, асирски цареви, који су тежили за светском владавином и 



који су образовали једну огромну светску државу, освојили су читав низ земаља, али нису 
могли да у потпуности угуше отпор свих покорених народа. Прецизно разрађени систем 
шпијунаже допринео је томе да су у престоницу Асирије стално стизале најразличитије 
вести о свему што се дешава на границама велике државе и у суседним земљама. Познато 
је да су асирском цару јављани подаци о припремама за рат, о пребацивањима војске, о 
закључењу тајних савеза, о пријему и одашиљању посланика, о заверама и устанцима, о 
градњи тврђава, о пребегарима, о одвођењу стоке, о летини и другим стварима суседних 
држава.

Асирска  је  држава,  и  поред  својих  огромних  димензија,  била  колос  на  глиненим 
ногама.  Поједини делови те огромне државе нису били међу собом чврсто повезани у 
економском погледу. Зато читава та огромна зграда, подигнута помоћу крвавих освајања, 
сталног угушивања покорених народа и експлоатације широких маса становништва, није 
могла бити стабилна, и ускоро се распала. Убрзо после Асурбанипалове смрти (626 г. пре 
н. е.) уједињене снаге Медије и Вавилова удариле су на Асирију и потукле асирску војску. 
612 г. пала је Нинива. 605 г. пре н. е. срушила се читава Асирска држава под ударцима 
својих  непријатеља.  У  битки  код  Кархемиша  вавилонске  су  трупе  потукле  последње 
асирске одреде.

КУЛТУРА

Историски  значај  Асирије  састоји  се  у  организовању  прве  крупне  државе  која  је 
претендовала на уједињење читавог тада познатог света. У вези са тим задатком, који су 
асирски цареви били себи поставили,  стоје  и  организација једне велике и  јаке  стајаће 
војске и високи развитак ратне технике. Асирска култура, која је достигла прилично знатан 
развитак,  у  многоме  се  темељила  на  културном  наслеђу  Вавилона  и  старог  Сумера. 
Асирци су од старих народа Месопотамије  преузели систем клинастог писма,  типичне 
црте религије, књижевна дела, карактеристичне елементе уметности и читав низ научних 
знања. Од старих Сумераца Асирци су узели нека имена и култове богова, архитектонски 
облик храма и чак типично сумерски грађевински материјал — циглу. Културни утицај 
Вавилона на Асирију особито је ојачао у XIII веку н. е., после заузећа Вавилона од стране 
асирског  цара  Тукулти-Нинурте  I.  Од  Вавилоњана  Асирци  су  позајмили  широко 
распрострањена дела религиске литературе, нарочито епски спев о стварању света и химне 
старим боговима Енлилу и Мардуку.  Од Вавилона Асирци су преузели систем мера и 
новца,  неке црте у организацији државне управе и многе елементе права,  које  је било 
толико детаљно обрађено у Хамурабијево доба.

О  високом  развитку  асирске  културе  сведочи  чувена  библиотека  асирског  цара 
Асурбанипала,  нађена  у  рушевинама  његовог  двора.  У  тој  библиотеци  откривена  је 
огромна количина разноврсних религиских натписа, књижевних дела и научних текстова, 
међу којима особит интерес  претстављају натписи који  садрже астрономска запажања, 
медицинске текстове, најзад, граматичке и лексичке приручнике, као и прототипе доцнијих 
речника  или  енциклопедија.  Брижљиво  сакупљајући  и  преписујући  по  специјалним 
царевим инструкцијама, а понекад и подвргавајући извесним прерадама — најразличитија 
дела старије књижевности, асирски су писари сакупили у тој библиотеци огромну ризницу 
културних тековина народâ старог Истока.  Нека књижевна дела,  на пример покајнички 
псалми  или  „тужбалице  ради  успокојења  срца“,  сведоче  о  високом  развитку  асирске 
књижевности. У тим песмама стари песник, са великим уметничким мајсторством, износи 
пред  нас  осећање  дубоке  личне  туге  човека  који  је  преживео велику несрећу,  “који  је 
свестан своје кривице и своје усамљености. Међу оригинална и високо уметничка дела 
асирске књижевности спадају и анали асирских царева, који углавном описују освајачке 
походе, али уз то и унутрашњу делатност асирских царева.

Сјајну  претставу  о  асирској  архитектури  из  доба  њеног  процвата  пружају  нам 
развалине дворова Асурназирпала у Калаху и цара Саргона II у Дур-Шарукину (данашњем 



Хорсабаду).  Саргонов  двор  саграђен  је,  као  и  сумерске  зграде,  на  великој,  вештачки 
подигнутој тераси. Огроман двор састојао се из 210 одаја и 30 дворишта, распоређених 
асиметрично.  Овај  двор,  као  и  остали  асирски  дворови,  претставља  —  за  асирску 
архитектуру  типичан  —  пример  спајања  архитектуре  са  монументалном  скулптуром, 
уметничким рељефима и декоративном орнаментацијом. На величанственом улазу у двор 
стајале су огромне статуе „ламасу“, генија-чувара царског двора, претстављених у облику 
фантастичних  чудовишта,  крилатих  бикова  или  лавова  са  људском  главом.  Зидови 
свечаних  сала  асирског  двора  махом  су  украшавани  рељефним  претставама  са 
разноврсним сценама из дворског живота, рата и лова. Сва та раскошна и монументална 
архитектонска орнаментација имала је за циљ да служи величању цара, који је стајао на 
челу огромне војне државе, и да сведочи о моћи асирског оружја. Ти рељефи, нарочито, 
претставе  животиња у сценама лова,  чине највиши домет асирске  уметности.  Асирски 
вајари умели су да са великом убедљивошћу и изражајношћу претстављају звери, које су 
асирски цареви веома волели да лове.

Захваљујући развитку трговине и освајању читавог низа суседних земаља, Асирци су 
раширили сумерско-вавилонско писмо, религију, књижевност и прве заметке објективних 
знања по свим земљама староисточног света, постигавши тиме то да је културно наслеђе 
старог Вавилона постало тековина већине народа старога Истока.



XV. УРАРТУ

Историја земље Урарту од великог  је  значаја  за  проучавање најстаријих културних 
народа  који  су  настањивали  Совјетски  Савез,  и  најтешње  је  везана  за  стару  историју 
Кавказа.

ПРИРОДНИ УСЛОВИ

Држава Урарту обухватала је читаву Јерменску висију, која лежи између Мале Азије, 
северозападне  периферије  Ирана  и  северног  Међуречја.  Према  томе,  у  састав  Урарту 
улазиле  су  прилично  знатне  области  Закавказја  — територије  Јерменске  ССР и  јужне 
Грузије.  Источни део Урарту лежао је  између трију великих  језера  — Вана,  Урмије  и 
Севана (Гокча).

Територија Урарту била је са свих страна заштићена планинским гребенима, и зато је 
пружала  природне  услове  за  образовање  независне  државе  и  за  успешну  одбрану  од 
моћних суседа. Природни услови ове земље прилично су разноврсни. Свуда преовлађују 
планине,  које  достижу просечну висину од  2-4000  m.  Изнад  њих  уздижу се  поједини 
масиви и врхови, који су покривени вечитим снегом (Велики Арарат — 5156 m). Превоји 
кроз те планинске ланце леже прилично високо и обично су зими покривени снегом. Али 
се те планине могу заобилазити долинама река Чороха, Куре и Аракса, као и Мурада.

Планине  су  у  земљи  Урарту  покривене  ливадама,  а  поједини  огранци  — шумом. 
Долине  великих  река  Аракса  и  Арапани  местимично  се  шире  до  прилично  знатних 
плодних низија (Араратска равница, или низија Муш). Неке висије претстављају степе, 
које  понегде  прелазе  у  полупустиње.  Те  велике територије,  и  поред постојања потока, 
готово  су  лишене  вегетације  и  мало  су  плодне.  Али на  местима  где  је  становништво 
створило иригациони систем,  тле  пружа  људима могућност за  бављење земљорадњом. 
Карактеристичну црту природе Јерменске висије претставља постојање низа језера, међу 
којима Урмијско и Ванско немају одлива, и зато имају слану воду (вода Урмијског језера 
садржи 14-23% соли). Језеро Севан (Гокча) лежи на великој висини, има одлив, одликује се 
својом слатком водом и изобилује рибом. Главна природна богатства Урартуа јесу камен, 
шумска грађа и метали. Особит значај имала су налазишта бакра, гвожђа, олова и калаја, 
која  су условила висок развитак металургије.  Клима земље Урарту јесте сурова и сува 
континентална клима.

СТАНОВНИШТВО

Урарти  су  претстављали  прилично  једнородан  племенски  слој,  који  је  по  својим 
антрополошким  обележјима,  по  језику,  ступњу  културног  развитка  и  по  историској 
судбини био веома близак ономе прастаром домородачком становништву Предње Азије 
које модерни научници називају „азиском“ групом народа и које је академик Н. Ј. Мар 
називао Јафетидима. Урарти су у много погледа блиски Хетима, Хуритима и Субарејцима, 
а  такође,  јамачно,  и  источним планинским племенима,  Еламитима и  Каситима.  Језици 
којима су говорила сва та врло стара племена још су веома слабо проучени, али се ипак 
показује  читав  низ  битних  сличности  како  у  личним  именима  тако  и  у  коренима  и 
облицима. Сада је утврђена блискост урартског језика картвелским језицима, којима још и 
данас говори становништво Грузије. Археолошки споменици, нарочито сликана керамика 
из Кизил-Ванка, сведоче о томе да су у Закавказју још од дубоке старине живела културна 
племена, у условима стално настањених земљорадника. Веома је могуће да су та племена 
била сродна са племенима која су у доцнија времена настањивала северни део Предње 
Азије.  Совјетски  научници  својим  студијама  убедљиво  су  доказали  да  су  Јермени 
наследници урартских племена, одлучно побивши тврђење научника индоевропске школе, 
који су узалуд доказивали да су Јермени дошли у Закавказје из Западне Европе. Језик и 



култура Урарта извршили су известан утицај на суседне народе, као и на оне народе који 
су доцније настањивали територију државе Урарту. Асирци су позајмили неке урартске 
речи. Дијалекти Јермена који данас живе око језера Ван и Урмије сачували су извесну 
блискост фонетској структури урартског језика. Према томе, на територији СССР налазило 
се  прастаро  огњиште  својеврсне  културе,  настало  стваралаштвом  урартског  народа  — 
прастарог  становништва  Закавказја,  које  је  припадало  породици  народа  староисточног 
света.

ИЗВОРИ И ИСТОРИОГРАФИЈА

Главни извори за црпење знања о Урарту јесу текстови писани клинастим писмом, 
нађени на територији Закавказја и у суседним земљама. Иако је досада познато само неких 
200 урартских натписа, ипак они дају битан материјал, нарочито за политичку историју 
Урарта. Најкрупнији и особито важни међу тим натписима јесу хорхорски натпис Аргиште 
I и велики натпис Сардура II. Оба натписа претстављају анале своје врсте. У хорхорском 
натпису описују се  политички  догађаји,  углавном војни  походи цара  Аргиште,  који  се 
упорно борио против Асирије. У великом натпису Сардура, који је открила експедиција 
Руског археолошког друштва у Ван, прича се у 265 редова о војним походима Сардура II у 
току осам година. Овај натпис претставља особито велики историски интерес, јер припада 
времену процвата Урартске државе, у VIII веку пре н. е., онда када је она однела превагу 
над  својим сталним супарником,  над  Асиријом.  На  натписима  се  прича  и  о  походима 
Урарта у неке области Закавказја.

У другим, краћим натписима описује се зидање крупних зграда од државног значаја — 
тврђава,  храмова,  дворова и канала,  који су били од великог привредног значаја.  Неки 
натписи садрже интересантне податке за проучавање религије Урарта. Тако је, на пример, 
на једном натпису, који је сачуван у ниши стене близу Вана („Врата Мхера“) и који спада у 
IX век пре н. е., садржан попис урартских божанстава и жртава које им треба приносити. 
Нажалост,  документи  привредне  природе  готово  се  уопште  нису  сачували.  Само  на 
неколико фрагмената глинених таблица из Топрах-Кале сачувани су поједини рачунски 
записи.

Читав низ урартских натписа чува се у совјетским музејима (у Тбилиси и Еревану). 
Неки од њих нађени су на територији Совјетског Савеза.

Од великог су значаја за политичку историју Урарта асирски натписи. Они пружају 
извесну претставу о најстаријој историји Урарта, од XIII до IX века пре н. е. На пример, 
натписи  Салманасара  III  бацају  светлост  на  историју  Ванског  царства.  Особито  су 
драгоцени за историју Урарта натписи асирског цара Саргона, у којима се описују његови 
урартски  походи,  нарочито  крупни  поход  из  714  г.  Сложени  узајамни  односи  који  су 
постојали између Асирије и Урарту у VIII веку нашли су свог одраза у преписци асирских 
царева са својим чиновницима.

Споменици материјалне културе омогућују нам да проучавамо ниво развитка технике, 
неке  стране привредног  живота,  свакодневни живот и  уметност Урарта.  Иако су права 
ископавања вршена само у центру старе државе,  у Вану, као и у северном делу земље 
(ископавања Б.  Пјотровског  у  Кармир-Блуру код  Еревана),  ипак  откривени и  сачувани 
споменици  материјалне  културе  претстављају  велики  историски  интерес.  Међу  њима 
треба истаћи алатке (рала, секире, виле, ножеве, жрвњеве), оружје (мачеве, врхове стрела), 
керамику,  производе  уметничких  заната  и  уметности  (вајарска  дела,  бронзане  статуете 
итд.). Споменици материјалне културе Урарта пружају јасну претставу о високом развитку 
металургије.

Још почетком XIX века путници и археолози почели су да показују интересовање за 
проучавање  археолошких  споменика  Јерменије.  1828-9  г.  Шулц  је  испитао  Ванско 
подручје,  описао  неке  старе  споменике  и  прекопирао  низ  клинастих  натписа.  Први 
покушај да се прочитају вански натписи учинио је 1848 г. Хинкс. Али тај покушај није 



довео до осетних резултата. Озбиљнији значај имали су радови енглеског археолога Сејса, 
који  је  1882  г.  дао  прву  збирку  ванских  натписа,  снабдевену  преводом  у  границама 
тадашњих знања. Отприлике у исто време Расам је вршио ископавања у Топрах-Кале, код 
Вана, која међутим нису дала неких нарочитих резултата, Пред сам крај XIX века Леман-
Хаупт и Белк сакупили су у Јерменији велику количину урартских натписа. На основу тих 
докумената Леман-Хаупт је  посветио серију студија историји и култури Урарту.  У тим 
радовима  он  је  с  правом  истакао  високи  развитак  металургије,  значај  мегалитске 
архитектуре и, по Н. Ј.  Мару, — везу Урарта са картвелским народима Закавказја.  Али 
његова  карактеристика  социјално-економских  односа  и  облика  државе  Урарту,  коју  он 
назива теократском, не може издржати озбиљну научну критику.

Велики допринос проучавању урартске историје дали су руски и совјетски научници, 
археолози, лингвисти и историчари. Још у другој половини XIX века К. П. Патканов је 
посветио специјалан рад клинастим урартским натписима нађеним на територији Русије. 
А.  С.  Уваров  и  А.  А.  Ивановски  извршили  су  низ  испитивања  терена,  ископавања  и 
истраживања у Закавказју, који су изазвали живо интересовање за мало проучену ванску 
културу.  Истакнути  руски  асиролог  M.  В.  Никољски извршио је  на  терену специјално 
испитивање археолошких и епиграфских споменика Закавказја и издао у специјалном делу 
збирку урартских натписа нађених на територији Русије.  То дело Никољског било је у 
своје време од велике научне важности. Међу јерменским стручњацима који су сакупљали 
и  издавали  клинасте  натписе,  треба  истаћи  Месропа  Смбатјанца.  Велики  напредак  у 
проучавању урартског језика и урартских текстова претстављали су бројни и талентовани 
радови академика Н. Ј. Мара. Његова је заслуга упоређење урартског језика са читавим 
низом  кавкаских  језика  на  бази  јафетске  лингвистике.  Радове  Н.  Ј.  Мара  наставио  је 
академик И. И. Мешчањинов, који је написао неколико великих фундаменталних радова 
посвећених проучавању језика ванских натписа. Од 1916 г. руски археолози извршили су 
читав низ крупних археолошких радова у Закавказју. Академик И. А. Орбели ископао је у 
једној од ниша Ванске стене драгоцене анале Сардура II, а академик Н. Ј. Мар извршио 
ископавања у Топрах-Кале. Доцније је читава серија археолошких радова била посвећена 
испитивању  и  проучавању  киклопских  тврђава  Закавказја.  Последњих  година  особит 
интерес претстављала су ископавања старе тврђаве Кармир-Блур, извршена 1939-1948 г. 
код Еревана,  и радови Б.  Б.  Пјотровског  посвећени свестраном проучавању историје и 
културе Урарта. Крупну тековину совјетских научника претставља утврђивање тесне везе 
између историје, културе и језика Урарта и прастарих народа Кавказа. Извесну светлост на 
те  сложене  проблеме  бацила  су  ископавања  извршена  последњих  година  на  Кавказу, 
углавном  у  Грузији,  нарочито  ископавања  у  Триалети,  која  је  извео  Б.  А.  Куфтин,  и 
ископавања Самтаурског гробља (А. Каландадзе).

ПОСТАНАК УРАРТСКЕ ДРЖАВЕ

Иако  најранији  подаци  о  Урартима  потичу  тек  из  XIII  века  пре  н.  е.,  ипак  нам 
последња  ископавања  у  Закавказју  омогућују  да  проучимо  културу  старих  народа 
Закавказја, међу којима се средином II миленија пре н. е. формирао народ Урарта, који је 
доцније образовао своју државу. Та стара племена, која су припадала хетско-субарејској 
групи, бавила су се сточарством и земљорадњом. Њима је била позната ситна и крупна 
рогата  стока,  свиње,  а  од  краја  II  миленија  и  коњи,  о  чему сведоче налази  бронзаних 
ђемова  и  доцнији  гробови  у  којима  су  сахрањивани  коњаници  са  коњем.  По  речним 
долинама и  суседним плодним подручјима људи су се  бавили земљорадњом,  која  је  у 
многоме  још  чувала  свој  примитивни  карактер.  Земља  је  обрађивана  помоћу  веома 
несавршених оруђа, на пример, мотике, чији је модел нађен у Триалети. Дрвени српови са 
уметнутим  кременим  зупцима  тек  постепено  су  уступали  своје  место  бронзаним 
срповима. Сејали су просо, јечам и пшеницу. Међу занатима особит развитак достигли су 
обрада камена и металургија. На многим местима Кавказа, нарочито у Цалкинском рејону, 



нађено  је  мноштво  израђевина  од  опсидијана  (вулканског  стакла).  О  високој  техници 
обраде камена сведочи мегалитска архитектура, чији су се примерци у виду многобројних 
долмена сачували на црноморском приморју Кавказа, нарочито у Абхазији, даље, у Грузији 
и најзад у Азербејџану.  Истом типу конструкција припадају и стари тврђавски зидови, 
састављени од  крупног  камења (киклопске  грађевине).  Али је  особито  висок  развитак 
достигла код старих кавкаских племена металургија, о чему сведоче библиска предања, 
сведочанства  античких  писаца  и  нарочито  резултати  археолошких  ископавања.  Важан 
центар металургиске производње северно од Кавкаског гребена било је Кобанско подручје, 
где  је  нађена  огромна  количина  уметничких  израђевина  од  бронзе,  секира  и  појасних 
копчи, украшених финим орнаментом. Крупан центар металургије у Закавказју

био  је  Цалкински  рејон.  Ту је  откривено  мноштво  металних  израђевина  од  бакра, 
бронзе,  сребра и злата. Сви ови предмети сведоче о великој специјализацији у области 
металургије. Познати су били ливење, ковање и лемљење. Висок развитак достигла је и 
златарска уметност. Од глине умели су да праве разно посуђе, украшено орнаментима. Од 
вуне израђиване су тканине. Судећи по неким крупним и богатим гробовима, у то доба већ 
се  издвојила  родовска  аристократија.  Али  су  људи  још  живели  у  условима  родовског 
поретка, чији су се реликти дуго сачували на Кавказу, нарочито код Осетинаца и Сванаца.

У  плодној  долини  реке  Аракса  и  у  долинама  река  што  леже  јужно  —  међу 
хетскосубарејским племенима средином II миленија пре н. е. истакао се народ Урарта. То 
је било доба цветања родовског поретка. У XIII веку пре н. е., када се Асирија први пут 
сукобила  са  племенима  Урарту,  ова  земља  претстављала  је  савез  многих  племена.  На 
својим натписима асирски цареви помињу борбу са „царевима“, који су, очигледно, били 
само племенске вође. Урартски савет племена носио је испрва назив „Уруатри“, а доцније 
„Наири“. И тек у IX веку пре н. е. тај се савез племена претвара у прилично јаку државу — 
државу Урарту.

ЕКОНОМИКА И СОЦИЈАЛНИ ОДНОСИ

Од најстаријих времена урартска су се племена бавила гајењем стоке, при чему је то 
сточарство дуго носило веома примитиван скитачки карактер.  Стока је  лети гоњена на 
планинске пашњаке, а на зиму враћана у долине и низије. Главне врсте домаћих животиња 
били  су  крава,  овца  и  свиња,  о  чему  сведоче  кости  тих  животиња,  нађене  приликом 
ископавања на јужној обали језера Севан. Одговарајући асирски идеограми преносе називе 
тих животиња на  урартским клинастим натписима.  Историски извори  сведоче о  веома 
великом  значају  сточарства  код  Урарта.  На  Балаватским  вратима  Салманасара  III 
претстављено је одвођење стоке из земље Гилзан (око језера Урмије).  Урартски цареви 
набрајају на  својим натписима  огромну количину стоке  отеране у  виду плена.  Тако  је 
урартски цар Сардур догнао после похода у Закавказје 110.000 грла крупне и 200.000 грла 
ситне рогате стоке. Асирски цареви одгонили су из Урарту велике количине стоке. Велику 
важност у систему сточарске привреде Урарта имало је коњарство. У неким областима 
Урарту специјално су гајене нарочите врсте јахаћих коња. Коњи су често упрезани у кола и 
служили су као вуча за превоз терета. Претставе коњаника и кола сачувале су се на неким 
споменицима, нарочито на бронзаном тобоцу нађеном у развалинама уфартске тврђаве у 
Кармир-Блуру  (код  Еревана).  Асирски  и  урартски  цареви  на  својим  натписима  често 
саопштавају о заплењивању велике количине коња у рату.

За  превоз  терета  коришћени  су  поред  коња  и  камиле  и  магарци.  На  натписима 
урартских царева спомињу се камиле. Овим животињима служили су се код иригационих 
радова, нарочито код прављена брана. У VIII веку пре н. е.  камиле су биле познате по 
читавој земљи, али је њихов број био релативно мали.

Велики значај у привреди старих Урарта имала је земљорадња. Од прастарих времена 
на територији старе Јерменије аклиматизоване су разне врсте, пшенице. За обраду земље 
коришћен је тежак плуг, у који је упрезан пар волова. Гвоздени раоници тога плуга, нађени 



у  Топрах-Кале,  потсећају  по  своме  облику  на  мотике.  Поред  гвоздених  српова 
употребљавани су и примитивни дрвени или коштани српови, са зупцима од кремена или 
опсидијана.  Техника  аграрних  алатки  сачувала  је  црте  дубоке  примитивности.  Али  је 
земрјорађња у земљи Урарта била широко распрострањена. На асирским натписима често 
се говори о постојању великих залиха жита по урартским тврђавама. Ископавања брега 
Кармир-Блур открила су велику количину пшенице, јечма и проса. Ове житарице чуване 
су у посудама и у специјалним амбарима.

Земљорадничка привреда Урарта у знатној је мери користила вештачко наводњавање. 
На  многим  натписима  урартских  царева  описује  се  грађење  канала.  Многобројни 
иригациони уређаји, канали и водојаже сачували су се све до наших дана. Особито много 
канала сачувало се у подручју језера Ван, где се налазио центар државе.  Неки од њих 
утврђени су моћним киклопским камењем. Нарочиту важност имао је велики канал који је 
саградио цар Менуа и који је доцније прозван „каналом Шамирам“, по имену легендарне 
асирске царице. Овај канал служио је за снабдевање водом урартске престонице Тушпа, 
која је лежала на обали језера Ван. Вода канала јарковима је спровођена по оближњим 
пољима и коришћена је за наводњавање. Помоћу канала покретане су воденице. Урартско 
воденичко камење чува се у Тбилиси, у Музеју Грузије.  Поред гајења цереалија, висок 
развитак достигли су и воћарство и виноградарство. Виногради су сађени на вештачким 
терасама, које су прављене на планинским падинама.

То што су на територији Урарту постојале основне врсте занатских сировина: глина, 
камен,  дрво и  метали — допринело је  знатном развитку занатске  производње.  Велико 
мајсторство  достигли  су  Урарти  у  обради  камена.  Разне  врсте  камена  обрађиване  су 
помоћу  металних  резача.  Специфичан  технички  метод  уметничке  обраде  камена 
претстављала је инкрустација предмета начињених од камена једне врсте — детаљима 
израђеним од камена друге боје и врсте. О високој техници обраде камена сведоче огрлице 
од полудрагог камена, брижљиво пробушене и добро углачане.

Стари Урарти били су вешти неимари. Своје зграде зидали су или од непечене цигле, 
или од огромних блокова (киклопско мегалитско камење). Особито су брижљиво градиии 
тврђаве,  чији  су  зидови,  сложени  у  своме  доњем  делу  од  великих  камених  блокова, 
достизали један метар дебљине. Велике тврђавске конструкције налазиле су се на обали 
језера Ван, тамо где се налазила урартска престоница Тушпа. Ископавања су овде открила 
зидове тврђаве која је местимично достизала висину од 20 m. У Топрах-Кале откопани су 
темељи храма, саграђени од крупних комада кречњака. Зидови свечаних сала прекривени 
су орнаментисаним мраморним фризовима, као што о томе сведоче налази И. А. Орбелија 
у Топрах-Кале. Читав низ тврђава из урартског времена нађен је и на територији Совјетске 
Јерменије.  Међу  њима  истиче  се  тврђава  ископана  на  брежуљку  Кармир-Блур,  код 
Еревана. Ова тврђава штитила је по свој прилици границе Урартске државе са севера.

Огроман значај  за  развитак  занатске  производње имала  је  металургија.  Закавказје, 
заједно  са  Северном  Месопотамијом  и  Малом  Азијом,  образује  једно  од  најстаријих 
подручја  високо  развијене  металургије,  где  се  гвожђе  особито  рано  појавило  и  веома 
раширило. Металургија је нарочито у земљи Урарту достигла висок процват. Ископавања у 
Топрах-Кале и на Кармир-Блуру показала су да су се Урарти код израде оруђа и оружја 
служили углавном гвожђем. Али су Урартима стајали на расположењу и олово и калај; они 
су умели да израђују бронзану легуру и да од бронзе праве разне предмете. О високом 
развитку  металургиске  технике  сведоче  уметничке  фигуралне  ноге  и  вајарски  делови 
престола, одливени од бронзе према воштаном моделу. На натпису асирског цара Саргона, 
који описује плен стечен приликом освајања урартског града Мусасира, набраја се огромна 
количина  разних  металних  предмета.  Злато  и  сребро  служили  су  за  израду луксузних 
предмета.

Недостатак докумената не дозвољава нам да подробно говоримо о привредном животу 
и  друштвеном  уређењу  старих  Урарта.  Несумњиво  је  да  је  развитак  пољопривреде  и 
разних заната изазвао поделу рада, специјализацију у области производње, појаву вишкова 



продуката, и да је допринео појави најстаријих облика трговине. О развитку трговине код 
Урарта  сведоче  неки  добро  сачувани  делови  путева,  прокрчених  у  планинама.  Као  у 
осталим староисточним земљама,  и  у  Урарту је  главни облик експлоатације  рада  било 
примитивно робовласништво. Врховни сопственик земље и свих богатстава био је цар. 
Поред приватних газдинстава постојала су и крупна храмовна и државна газдинства,  у 
којима су радили робови.  На натписима урартских царева говори се о стицању велике 
количине заробљеника, „дечака и младића“, који су претварани у робље, као и одвођењу у 
ропство у Урарту огромног броја људи заробљених приликом освајања суседних земаља.

ШИРЕЊЕ УРАРТСКЕ ДРЖАВЕ

Пораст  производних  снага  довео  је  до  знатног  развитка  трговине  — како  у  самој 
земљи тако и са суседним земљама. Земља Урарту, која лежи између Кавказа, Мале Азије, 
Северне  Месопотамије  и  северозападног  Ирана,  могла  је  служити  као  посредник  у 
трговачким  операцијама  које  су  уједињавале  земље  северног  дела  Предње  Азије. 
Ископавања у Закавказју и чак на Северном Кавказу открила су читаву серију предмета 
предњеазиског порекла, које су овде, очигледно, донели урартски трговци, колонисти или 
војници. У закавкаским гробовима нађене су бронзане бразлетне, чија тежина стоји у вези 
са основном мером за тежину у Предњој Азији — са мином. У гробовима планинског 
Карабаха нађени су златни предмети предњеазиског порекла.  У Хоџалинском тумулусу 
нађен  је  адиђар  од  ахата  са  клинастим  натписом  који  садржи  име  асирског  цара 
Ададнирарија. Најзад, на египатским натписима говори се о томе да се дрво за израду кола 
добавља из Нахарине, при чему су једна сачувана египатска кола била начињена од дрвета 
набављеног из Урарту.

Приликом  ископавања  на  Кармир-Блуру  нађени  су  предмети  египатског  порекла, 
напосе бронзана статуета жене са главом лавице.

Развитак привреде захтевао је сталан прилив робова.  Урартски цареви воде упорне 
ратове са суседним земљама у циљу стицања плена и робова.  Ти су ратови довели до 
неизбежног сукоба између Урарту и Асирије, која је господарила севемим делом Предње 
Азије и која је претендовала на освајање читаве трговине и свих природних залиха у тим 
планинским земљама. Прве познате походе против „земље Уруатри“ предузима асирски 
цар Салмансар I, у XIII веку пре н. е. Од тог времена асирски цареви предузимају честе 
походе на Урарту. Они се не ограничавају само на стицање богатог плена, на одгоњење 
стоке и заробљеника и на пустошење земље; они намећу побеђенима данак. Набрајајући у 
својим титулатурама освојене земље, асирски цареви називају се понекад не само „цар 
земље Шубари“ него и „цар свих земаља Наири“.

У IX веку пре н. е. образује се прилично јака Урартска држава, која претставља реалну 
опасност за асирску трговину и за северне границе Асирске државе. Салманасар III (859-
825 г.) морао је да са Урартима води дугу и упорну борбу. Асирске трупе у више махова су 
продирале у земљу Урарту.  Салманасар III  описује  у  својим аналима своје  победе над 
Урартима.  Живе  слике  тих  похода,  претставе  јуриша  на  урартске  тврђаве,  одвођења 
многобројних  заробљеника  и  одгоњења  заплењене  стоке  сачувале  су  се  на  бронзаној 
облози  Балаватских  врата  и  на  црном  обелиску,  који  припадају  управо  овом  времену. 
Резултат тих похода било је продирање асирских трупа све до северног дела земље Урарту, 
до извора реке Еуфрата и Аракса,  даље,  њихово пробијање до језера Вана и Урмије и 
пустошење широких области. Али Асирци нису успели да потпуно потуку земљу Урарту. 
У непрекидним бојевима са Асирцима учврстила се држава Урарту,  око које се окупио 
читав низ племена. Урартски цар Сардур I умео је да пружи отпор асирским трупама. За 
његове  владе  подигнута  је  неприступачна тврђава  крај  Ванске  стене.  Сардур  I,  који  је 
стајао на челу државе Урарту, гордо назива себе „великим царем, моћним царем, царем 
васељене, царем земље Наири, царем над царевима“. Урартски цареви Ишпуина и Менуа, 



који су владали крајем IX и почетком VIII века, ударају темеље будућој моћи Урартског 
царства.

Цареви  Ишпуина  и  Менуа  воде  успешне  ратове  са  суседним  племенима  и  шире 
границе  своје  државе.  Они  трајно  осигуравају  себи  територију  између  језера  Вана  и 
Урмије, освајају области које се граниче са јужном обалом језера Урмије и предузимају 
освајачке походе на север, у равницу реке Аракса. Менуа (810-781 г. пре н. е.) саопштава 
на својим натписима о покорењу земље Урмије и о освојењу града Шашилуни, који је 
лежао источно од Еуфрата.  Урартски цареви подижу градове,  тврђаве,  храмове и граде 
канале.  Ова замашна грађевинска  делатност  одражава  почетак процвата  земље Урарту. 
Ишпуина је на 7 km од Вана саградио храм, као што се о томе говори на натписима на бази 
стубова  који  се  чувају у  музеју у  Тбилиси.  Менуа  је  саградио читав  низ  утврђења на 
прилазима  престоници  државе  —  Тушпа,  завршио  изградњу  ванске  тврђаве,  подигао 
моћна  утврђења  у  северном  делу  земље  и  изградио  чувени  канал  који  је  престоницу 
снабдевао питком водом. На 10 km од Вана нађен је један натпис, који се чува у Музеју 
Грузије; у њему се говори о изградњи дворца од стране цара Менуе, сина Ишпуине.

У првој  половини  VIII  века  пре  н.  е.  Урарту под  царевима  Аргишти  и  Сардур  II 
достиже кулминацију свога процвата. Урартски цареви воде читав низ успешних ратова, 
покоравају  знатне  области  Закавказја,  освајају  територије  на  средњем  току  Еуфрата  и 
продиру у области Сирије. На тај начин, Урарту не само да постаје супарник Асирије у 
северном делу Предње Азије, него за неко време постаје овде чак главна сила, потискујући 
Асирију на друго место, што је довело до слабљења Асирије. Урартски цар Аргишти (781-
760 г.  пре  н.  е.)  излази као  победник из  борбе са  Асиријом,  потукавши асирског  цара 
Ашурдана. Аргишти шири северне границе Урартског царства, осваја земљу Етиуни, која 
је лежала у Закавказју, и премешта центар државе на север, преко Аракса, у Закавказје, у 
град Аргиштихинили, који се налазио близу данашњег села Армавир. Урартски натписи из 
овог времена нађени су како у том подручју, тако и на територији Јерменске ССР.

Сардур  II  (760-730  г.  пре  н.  е.)  наставио  је  победоносне  походе  свога  оца  и 
претходника  Аргиштија.  О  својим  победама,  које  је  постигао  у  току  осам  година, 
саопштава он прилично исцрпно у својим аналима, чији је текст нашао у Вану и објавио 
академик Н. Ј. Мар. Судећи по тим интересантним аналима, Сардур II је учврстио своју 
власт  у  Приурмијској  области,  предузимао  походе  у  земљу  Ерах,  која  је  лежала 
северозападно од језера Севан, ратовао у Закавказју и чак у Северној Сирији, и тако далеко 
померио границе Урартског царства. То је било доба цветања не само политичке него и 
економске моћи земље Урарту. Сардур II саопштава на своме натпису о освајању богатих 
земљорадничких,  добро  обделаних  области,  о  заплењивању огромне  количине  стоке,  о 
набављању скупих метала, злата, сребра, олова и калаја, најзад, о заробљавању великог 
броја  непријатељских бораца,  који  су претворени у  робове.  Други  натписи  истог  цара 
причају  о  грађевинарској  делатности  Сардуровој:  о  обнови  храма,  очигледно  близу 
Армавира, о грађењу водовода у истом крају и о обнови двора. Све то јасно сведочи о томе 
да је у ово доба халдска култура почела да продире у долину Аракса, коју су освојили 
урартски цареви.

Следећи  урартски цар  Руса  I  (730-714 г.  пре  н.  е.)  води упорну борбу за  потпуно 
покорење области Закавказја и гради у Нор-Бајазитском рејону низ тврђава. Крајем VIII 
века пре н. е. Асирија поново јача. Саргону II, 714 г. пре н. е., полази за руком да изврши 
успешан поход  против  Урарту и  да  потуче  војску Русе  I.  Али  Асирци нису могли  да 
коначно сломију Урартско царство. Урартски народ води јуначку борбу против асирских 
завојевача. Иако је Саргон II потукао урартске трупе, опустошио читаву земљу, освојио и 
опљачкао богати урартски град Мусасир, Урарту је ипак сачувао своју самосталност. Шта 
више, отпор Урарта био је можда један од узрока слабљења Асирије, која је 612 г. пре н. е. 
пала  под ударцима уједињених непријатеља Асирског  царства.  Урарту је  сачувао своју 
независност и после пада Асирије. Тек у VI веку пре н. е. Урарту губи своју независност и 
пропада под ударцима Међана и номада Скита.



УРАРТСКА КУЛТУРА

Урартска култура још је мало проучена. Али је већ сада сасвим јасно да су Урарти 
створили  високу  културу,  тесно  везану  за  културно  стварање  осталих  народа  Предње 
Азије, и самим тим дали драгоцен прилог ризници светске културе. Многе црте урартске 
културе  одликују  се  великом  самосвојношћу.  Урарти  су  имали  своје  сопствено  старо 
хијероглифско писмо; неки сликовни знаци тог писма нађени су на појединим предметима 
и  на  једној  глиненој  таблици.  Архитектура  и  металургија  достигле  су код  њих високо 
савршенство. Са уметничког гледишта, особит интерес претставља претстава мусасирског 
храма, сачувана на зидовима Саргоновог двора. Тај храм саграђен је у IX-VIII веку пре н. 
е., на високој платформи. Са својим двостраним кровом са фронтоном и са шест стубова, 
који су украшавали фасаду, он живо потсећа на јонске и старогрчке зграде, претстављајући 
можда њихов предњеазиски прототип. О употреби стубова у архитектури сведоче сачуване 
базе, од којих се неке чувају у Музеју Грузије. Висок развитак металургије нашао је одраза 
у читавом низу уметничких израђевина од бронзе. Међу њима истичу се вајарски делови 
раскошних престола,  који репродукују фигуре крилатих бикова са људским лицем. Ови 
луксузно израђени предмети изливени су од бронзе према воштаном моделу, накнадно су 
моделовани ковањем и покривени танким листићима злата,  који пластично репродукују 
све орнаменталне детаље бронзане основе. Лица израђена од белог камена, инкрустиране 
очи  и  обрве  и  удубљења  крила,  украшена  црвеном  пастом,  стварали  су  снажан  и 
питорескан ефекат.  Оваква изразита дела урартске металургиске пластике заузимала су 
сасвим посебно место у уметности староисточних народа.

Урарти су умели да користе и високе тековине асирско-вавилонске цивилизације. Они 
су од Асираца преузели клинасто писмо, али су га унеколику упростили и усавршили. 
Металургија  и  ликовне  уметности  Урарта  развијале  су  се  у  тесној  вези  са  техником 
металургиске производње и са уметничким стварањем Асираца и Хета. Уметнички ликови 
крилатих бикова сачували су се у уметности читавог низа народа Предње Азије: Асираца, 
Хета и Митана.

Урартска религија прошла је читав пут развитка од старог фетишизма и култа природе 
до култа богова-заштитника цара и државе. Урарти су обожавали дрвеће и нарочито брда. 
Један  од  епитета  бога  Халда  био  је  „брдо  Халда“.  У  попису урартских  богова  (Мхер 
Капуси) спомињу се врата Халда и богови Халдових врата. Очигледно, ту се мисли на 
нише усечене у стенама, кроз које је, по верским назорима Урарта, божанство које живи у 
брду, излазило из свете стене. У земљи Урарту био је широко распрострањен и култ светог 
дрвета. На разним предметима, нарочито на отисцима печата, сачуване су сцене клањања 
светом дрвету, при чему је тај обред понекад вршио сам цар. Карактеристично је да су се 
око претставе светог дрвета сачувале претставе светих камених стубова, као и грифона. 
Поред култа бога брда Халда, у Урарту је постојао и култ богиње природе и плодности, 
која је сматрана заштитницом звери и биља. Видно место у пантеону Урарта заузимали су 
бог олује и буре Тејшеба и бог сунца Ард. На урартским натписима нарочито се често 
сусрећу имена трију главних богова: Халда, Тејшеба и Арда. Али је међу њима прво место 
заузимао бог Халд, који је сматран за врховног бога Урарта. Временом Халд се претвара у 
бога рата и заштитника цара и Урартске државе. Копље и штит сматрани су символима 
божанске  власти  бога  рата  и  његовог  намесника  на  земљи.  Урартски  цар  понекад  је 
претстављан као врховни свештеник.

Може  се  сматрати  да  су  Урарти  извршили  известан  утицај  на  развитак  културе 
суседних народа, нарочито на Асирце. Урартска култура извршила је несумњив утицај на 
развитак  асирске  металургије  и  асирске  уметности.  Особито  снажан  културни  утицај 
извршили су Урарти на  развитак суседних народа Закавказја.  На територији Јерменије 
сачувале су се развалине тврђава саграђених под утицајем урартске архитектуре. Урартски 
језик„ религија и митологија,  који су сачували многе црте асирско-вавилонске културе, 



извршили  су  велики  утицај  на  развитак  културе  старојерменског  народа.  Јерменски 
историчар из VIII века Мојсије Хоренски сачувао је сећање на легенду која описује борбу 
старог хероја Хајка са Белом-предводником полубогова-полуџинова, и на подједнако стару 
легенду о царици Шамирам,  коју су још дуго времена доцније сматрали градитељком. 
великог  ванског  канала.  Према  томе,  Урарти  су  пренели  многе  елементе  староисточне 
културе доцнијим народима, нарочито старим Јерменима.



XVI. НОВОВАВИЛОНСКО ЦАРСТВО

Иако  ослабљен  каситском  инвазијом,  Вавилон  је  и  даље  задржао  значај  важног 
економског  центра  Месопотамије.  Крајем  II  миленија  пре  н.  е.  у  јужном  делу 
Месопотамије појавило се семитско племе Халдејаца, које је освојило јужну Вавилонију и 
створило  државу  Приморске  земље.  Цареви  те  Приморске  земље,  ослањајући  се  на 
подршку Елама,  воде  упорну борбу  са  Асиријом и  настоје  да  обнове  некадашњу моћ 
старог Вавилона. Та околност што су асирски цареви морали да воде непрекидну и упорну 
борбу са Вавилоном и са халдејским царевима Приморске земље — сведочи о томе да је 
Вавилонија за читаво то време чувала свој пређашњи значај богате и снажне трговачке 
земље, која се упорно борила за своју привредну и политичку независност. Управо зато се 
Вавилон, користећи се слабљењем Асирије после смрти Асурбанипала (626 г. пре н. е.), не 
само ослобађа испод власти Асирије, него и у савезу са Медијом задаје Асирији пресудан 
ударац. Асирски војсковођа, пореклом Халдејац, Набополасар (626-604 г. пре н. е.), послат 
у Вавилонију, прелази на страну Вавилоњана, проглашује се за вавилонског цара и оснива 
нову династију вавилонских царева. Ослањајући се на подршку вавилонског свештенства, 
вавилонске трговачко-робовласничке аристократије и на војни савез са међанским царем 
Киаксаром, Набополасар задаје тежак пораз Асирији. 612 г. потпуно је порушена Нинива, 
раскошна престоница моћних асирских царева. На рушевинама Асирског царства никла је 
нова Вавилонско-халдејска држава.

ЕКОНОМИКА И ДРУШТВЕНО УРЕЂЕЊЕ

Вавилонија је, као и у претходно доба, била у знатној мери пољопривредна земља. 
Обиље сочних ливада и простране степе што се надовезују на долине великих река — 
пружали  су  становништву  могућност  да  се  у  широким  размерама  бави  сточарством. 
Оштро имовинско раслојавање, развитак и пораст робовласничке привреде доводе до тога 
да се у рукама појединих богаташа концентришу крупна стада стоке. Богати поседници 
стоке обично су давали своја стада под закуп. Сачувани документи сведоче о томе да је 
закупнина, по правилу, плаћана у натури.

Земљорадња заснована на вештачком наводњавању играла је толико крупну улогу у 
привредном животу земље да се законодавац старао да помоћу специјалних параграфа 
закона обезбеди солидну обраду земљишта и да обавеже власнике поља да предузимају 
све мере које од њих зависе — да се иригациона мрежа одржава у потпуној исправности. 
Тако у сачуваним фрагментима закона из овог времена стоји да лењи закупац, који рђаво 
обрађује своју њиву, и сељак који не одржава како треба своју брану, услед чега изливена 
вода  причињава  штету  суседним  њивама,  —  морају  да  накнаде  губитак  у  складу  са 
доприносом  суседне  њиве,  тј.  полазећи  од  средњег  приноса  аналогног  поља  у  датом 
пределу. Богати робовласници контролишу пољопривреду земље. Њима не припадају само 
велики комплекси земљишта него и вода канала који леже на тим земљиштима. Крупни 
земљопоседници  о  свом  трошку  спроводе  одводне  канале,  убирајући  од  околног 
становништва специјалне дажбине за коришћење водом из тих канала. Временом све се 
више учвршћује право приватне својине не само на земљу него и на воду, што нарочито 
иде  на  руку  оштром  имовинском  раслојавању,  концентрисању  крупних  богатстава  у 
рукама једних, пропадању ситних сопственика и чланова сеоских општина,  и њиховом 
постепеном претварању у арендаторе, робове за дуг и праве робове.

После пада Асирије васкрсла је негдашња слава старог Вавилона. Наступио је нов и 
овог пута последњи период процвата Вавилонског царства и вавилонске трговине, У вези 
са  снажним  имовинским  раслојавањем,  услови  привредног  живота  постају  знатно 
сложенији него раније. Трговина продире у све поре друштва, постаје широко разграната и 
разноврсна.  Продају  се  не  само  жито,  стока,  вуна,  разни  пољопривредни  продукти, 
занатске сировине и израђевине, него такође и некретнине сваке врсте, поља, воћњаци, 



зграде и често робови. Трговачке погодбе склапају се тако често да се јавља потреба за 
састављањем у ту сврху специјалних докумената, у којима се брижљиво записују објекат и 
услови продаје и обавезе обеју страна. Крупни богаташи и трговци, који су,  очигледно, 
стајали на челу великих трговачких предузећа,  не склапају више сами те погодбе,  већ 
прибегавају  помоћи  својих  заступника,  који  се  у  ту  сврху  служе  специјалним 
овлашћењима.

Закон  је  прописивао  посебне  форме  за  продају  робова,  који  су  имали  за  циљ  да 
заштите интересе  робовласника,  а  напосе  купца.  Ако би се  испоставило да је  продана 
робиња украдена своме господару, онда је „продавац дужан да врати купцу новац у складу 
са документом, у (пуном) износу“. Ако се покаже да робиња има децу, био је дужан купац 
да плати продавцу по ½ шекела у сребру за свако дете.

Развитак  трговине  допринео  је  концентрацији  крупних  богатстава  у  рукама  једног 
човека и довео до образовања трговачких кућа „Синова Егибија“ у Вавилону и „Синова 
Мурашу“ у Нипуру. Судећи по једном документу, „Синови Мурашу“ извршили су деобу 
свога имања, при чему се показало да је подељена имовина износила 12 мина, 13 кућа, 3 
плаца за  куће  и  96 робова.  Један део имовине остао је  неподељена својина породице. 
Подједнако крупна богатства концентрисала су се и у рукама неколико других крупних 
трговачких кућа Халдеје, које су, према томе, имале могућност да држе у својим рукама 
знатан део трговачког обрта и да врше снажан утицај на привредни живот земље. Архив 
пословних докумената „Трговачке  куће  Мурашу“ у Нипуру омогућује  нам да стекнемо 
извесну претставу о  трговачкој  делатности  овога  великог  предузећа:  поред  трговачких 
операција, „Синови Мурашу“ преузимали су вођење привреде на крупним поседима који 
су  припадали  богатим  Персијанцима.  У  документима  се  говори  о  обради  земље  око 
Нипура,  спомињу  се  биљке  и  семе  за  воћњаке  и  њиве,  говори  се  о  каналима  и 
наводњавању, као и о плаћању порезе.

Пораст  производних  снага,  снажно  имовинско  раслојавање,  организација  крупних 
газдинстава  и  трговачких  кућа,  бурни  пораст  трговине,  гомилање  велике  количине 
племенитих  метала  (углавном  сребра)  у  земљи  изазвали  су  пад  вредности  сребра  и 
повишење цена производа. У пословним документима овога времена не спомињу се више 
најситније тежинске ни новчане јединице (ше’ум, „зрно“ — 46¾ mg — 1/180 шекела), већ 
се у рачунима употребљавају само шекели.

Вавилон  постаје  крупан  трговачки  центар  читавог  староисточног  света,  у  коме  се 
окупљају трговци из  најудаљенијих земаља.  Сред шаролике гомиле што се  тискала  по 
вавилонским пијацама могли су се видети Халдејац,  Асирац,  Персијанац,  Египћанин и 
Јеврејин. Арамејски језик постао је још у асирско доба веома раширен. Временом он је 
бивао у све већој употреби.

Развитак  економике  земље  доводи  до  оштре  измене  друштвеног  уређења.  Старт 
облици  примитивног  кућног  ропства  постепено  изумиру.  Ишчезава  обичај  да  се  кћи 
продаје женику, при чему отац за њу добија одређену цену, као за робу. Напротив, отац 
даје кћери мираз (нудуниу) приликом удаје. Овај обичај толико се укорењује да закон чак 
предвиђа право оца да у случају губитка једног дела свога имања смањи мираз, што је 
онда лишавало младожењу могућности да се одрекне закључења брака.

Виши слој становништва чине богати робовласници, нарочито крупни трговци, који 
често  заузимају  видно  место  у  управљању  земљом  и  који  су  тесно  повезани  са 
свестенством и са храмовним газдинством. Тежећи да нагласе своје високо аристократско 
порекло, они себе називају „сином (законито) рођеног“ („мар бани“). Шачица богаташа 
држи у својим рукама огромне вредности, новац, стада, велики број робова, куће и крупне 
земљопоседе. Ситни сопственици све више и више пропадају.

Положај  робова јако  се погоршава.  Мења се и карактер ропства.  Повећава  се број 
приватновласничких  робова,  који  се  разликују  од  „царских“  и  „дворских“.  Остатке 
пређашњег  кућног  ропства  претстављају  „кућни  синови“,  очигледно,  робови  рођени  у 
робовласниковој кући. У неким случајевима родитељи још продају децу, али тај обичај већ 



изумире. Робовласништво достиже веома широке размере. Робови се често продају, купују, 
наслеђују  и  дају  у  залогу.  Робовима  се  дозвољава  да  имају  ситну  приватну  својину, 
понекад им се  даје  могућност  да  самостално воде своје  газдинство  или чак  трговачке 
послове, под условом да господару исплате одређену суму, „оброк“ своје врсте. Посебан 
положај заузимају храмовни робови (ширке). Ти робови носе на себи жиг, који сведочи о 
припадности роба одређеном храму.  Храмовни робови били су робови из генерације у 
генерацију.  Њихова  деца  остајала  би  робови  чак  и  онда  кад  им  мајка  није  храмовна 
робиња. Положај храмовних робова био је тежак. Храмови су имали право да самостално 
кажњавају те робове и чак да их бацају у окове и тамнице. У документима се говори о 
бекствима храмовних робова.  Један докуменат гласи: „Базија,  син Набу-кишира, ширку 
богиње Белит у Уруку, држан је у царевој ризници као сужањ; он је покидао своје гвоздене 
окове, побегао, и када смо га ми (храмовни чиновници или службеници) почели гонити, 
исукао  је  (и  уперио  против  нас,  храмовних  службеника)  гвоздени  мач.“  Приликом 
претреса овог предмета гвоздени мач је приложен као материјални доказ.

ПРОЦВАТ НОВОВАВИЛОНСКОГ ЦАРСТВА

Почетком VII века пре н. е. вавилонска робовласничка аристократија, у чији је састав 
улазило и више свештенство крупних храмова, била је веома јака. Крупне трговачке куће 
Вавилона контролисале су широко разгранату трговину Месопотамије и суседних земаља. 
Сасвим је природно да су вавилонске аристократе тежиле да учврсте своју власт и свој 
утицај у оквирима једне политички стабилне и јаке државе. То је омогућено после пада 
Асирије.  Енергични  војсковођа  и  смели  узурпатор  основао  је  на  рушевинама  велике 
Асирске државе ново Халдејско-вавилонско царство, које је убрзо доживело бујан процват.

У овој новој држави водећу политичку улогу играли су моћни свештеници, крупни 
робовласници и  трговци.  Оснивач  халдејске  династије  Набополасар  у  знатној  се  мери 
ослањао на вавилонско свештенство. На натписима он саопштава да су га богови Набу и 
Мардук изабрали за великог покровитеља Вавилона. У својој делатности Набополасар се 
старао да нагласи своју верску побожност и сталну тежњу да угоди боговима,  другим 
речима, вавилонском свештенству. Он украшава главни свети пут за верске процесије и 
обнавља  чувени  старовавилонски  храм  Есагила,  са  његовом  великом  кулом  са  седам 
степена, која је носила назив „Кућа оснивања неба и земље“ („Етеменанки“). Настојећи не 
само  да  васкрсне  него  и  да  свим  средствима  учврсти  старинске  верско-политичке 
традиције,  Набополасар  је,  као  некада  један  од  најстаријих  царева  Сумера,  Урнанше, 
владар Лагаша,  наредио  да  се  он и  његови  синови претставе  као  обични зидари,  који 
приликом свечаног полагања темеља за храм скромно носе на својим главама котарице са 
циглама.

Следећи важан политички задатак било је учвршћење граница Вавилонског царства. 
Требало се трајно учврстити у северозападном делу Међуречја, где су остаци асирских 
трупа покушавали да нађу уточишта.  Заузевши највеће градове те области — Харан и 
Кархемиш, који су имали велики економски и војни значај,  Набополасар је ту оставио 
своје  гарнизоне  и  вратио  се  у  Вавилон.  За  даље  развијање  активне  спољне  политике 
требало је претходно прикупити снаге.

Једини опасан  противник  Вавилона  био  је  Египат,  који  је  у  то  доба  преживљавао 
последњи  период  свога  ефемерног  процвата.  Енергични  саиски  фараони  учинили  су 
покушај да васкрсну некадашњу моћ Египатске државе. Искористивши слабљење Асирије, 
Псаметих је крајем VII века пре н. е. упао у Палестину, да би ту успоставио политички 
утицај Египта. Следећи египатски фараон, Нехо, учинио је већ енергичнији покушај — да 
у потпуности освоји не  само Палестину него и Феникију и Сирију.  Пошто је  потукао 
јудејске  трупе  код  Мегида,  египатски  фараон  је  наметнуо  данак  Јерусалиму,  освојио 
феничанске градове,  оставио свој  тријумфални натпис у Сидону и прошао сву Сирију. 
Затим је Нехо дошао до Еуфрата и заузео Кархемиш, потукавши вавилонски одред који се 



ту  налазио.  Ту  су  се  Египћани  спојили  са  Асирцима  и  заједнички  кренули  против 
вавилонског цара. Египатско-асирска коалиција претстављала је озбиљног противника за 
Вавилон. Било је потребно да прођу неке четири године док је Навуходоносор II (604-562 
г.  пре  н.  е.),  син  и  наследник  вавилонског  цара,  могао  да  сакупи  довољне  снаге  и  да 
непријатељима зада пресудан ударац. Тек 605 г., у чувеној битки код Кархемиша, однеле су 
вавилонске трупе пуну победу над уједињеном египатско-асирском војском. Нехо, који је 
био  продро  одвећ  далеко  на  североисток,  очигледно,  није  могао  да  у  довољној  мери 
обезбеди  ни  своја  крила,  ни  позадину,  ни  своје  исувише  дугачке  комуникације.  Не 
располажући довољним војним снагама, он је претрпео потпун пораз и био принуђен да 
хитно отступи. Навуходоносор је у потпуности остварио своје војне успехе. Он је заузео 
сву Сирију, продревши до самих граница Нилске Делте. Према томе, вавилонски је цар 
учврстио своју власт на сирском приморју и коначно потиснуо Египћане из Предње Азије. 
Навуходоносор је био довољно опрезан, и ограничио се на ове, веома крупне, успехе.

Али  ни  Вавилон,  ни  Египат  нису  могли  да  се  измире  са  насталом  .ситуацијом. 
Енергични  фараони  Саиске  династије,  организовавши  јаку  војску,  попуњену  грчким 
најамницима, нису могли да се помире са губитком Сирије. Осим тога, вавилонски је цар 
тежио да учврсти своју владавину на медитеранском приморју.  Према томе, раније или 
доцније морало је доћи до новог сукоба. Египатски економски и културни утицај био је 
довољно јак у Палестини, Феникији и Сирији — још од онда када су фараони први пут 
освојили те земље. Трагови тог утицаја сачували су се и у I миленију пре н. е. Египћани су 
имали бројних присталица у Палестини, поред осталог, јудејског цара Јоакима. Одметање 
Јудеје од Вавилона и одбијање јудејског цара да плаћа данак били су сигнал за почетак 
новог  рата.  Навуходоносор  је  кренуо  с  трупама  у  Јудеју  и  опсео  Јерусалим.  После 
тромесечне  опсаде  престоница  Јудеје,  прилично  јака  тврђава,  била  је  заузета  од 
вавилонских трупа. Јудејски цар предао се на милост и немилост победнику, и заједно са 
својом  породицом  и  са  најугледнијим  личностима,  са  занатлијама.  и  ратним 
заробљеницима — био послат у прогонство у Вавилон.  Чувени и богати јерусалимски 
храм био  је  опљачкан.  Египатски  цар  није  се  одлучио  да  своме  несрећном  савезнику 
притекне  у  помоћ.  Према  томе,  597  г.  Навуходоносор  је  опет  обновио  своју  власт  у 
Палестини.

Али овај успех још није довео до потпуног тријумфа Вавилона. Палестина и Феникија 
спремале су се за нову борбу. Египат није могао да заборави своје раније поседе у Сирији. 
Египатски  фараон  Уах-аб-Ра  (Априје),  на  челу  трупа  и  флоте,  кренуо  је  у  Азију,  да 
запоседне приморје и тако себи обезбеди главне базе за политичку владавину у Сирији. На 
почетку похода египатски је фараон имао знатног успеха. Заузео је Сидон и приморао на 
предају остале феничанске градове. Вавилонски одреди који су се налазили у подручју 
Јерусалима,  били су принуђени да  отступе.  Ослобођена Јудеја  већ  је  празновала  своју 
победу над мрским Вавилоном. Али краткотрајни успеси Египћана нису били сигурни. 
Навуходоносор није могао да без боја уступи Сирију. Стигавши у Сирију, вавилонски цар 
је потукао египатске трупе и принудио их на повлачење. Јерусалим је био поново опсађен, 
од огромне вавилонске војске. Јудејци су упорно и херојски бранили своју престоницу, као 
да су осећали да се у тој упорној и крвавој битки решава судбина читаве њихове државе. 
Али  је  њихов  отпор  дио  сломљен.  Вавилонске  трупе  на  јуриш  су  заузеле  Јерусалим, 
опустошиле, опљачкале и спалиле непокорни град (586 г.).

Вавилонски  цар  свирепо  се  разрачунао  са  бунтовницима.  Јудејски  цар  Хизкија  са 
остацима своје војске био је на Јерихонској равници ухваћен и ослепљен. Јудејски цареви 
синови су убијени. Огроман број Јудејаца заробљен је и отеран у Вавилон. 586 г. у пламену 
освојеног Јерусалима коначно је разбијен и развејан сан Јудејаца о слободи и независности 
своје државе. Вавилонски цар чврсто је крочио на тле Палестине, учврстивши своју власт 
у  Сирији.  Али  да  би  коначно  покорио  читаву  ту  земљу,  Навуходоносор  је  морао  да 
дефинитивно  овлада  феничанским  градовима,  међу  којима  је  једно  од  првих  места 
заузимао  богати  и  моћни  трговачки  град  Тир,  стара  престоница  Феничанске  државе. 



Становништво Тира храбро је бранило своју независност. Снаге Тира биле су толико јаке 
да је вавилонска војска читавих тринаест месеци опседала неприступачни град, који је 
лежао  на  острву  и  био  сјајно  утврђен.  Дуготрајна  опсада,  која  је  истрошила  снаге 
бранилаца града,  приморала их је на предају.  Навуходоносор је тешком муком овладао 
Феникијом. Сада се пред њим појавио подједнако тежак задатак — задати последњи и 
пресудан ударац Египту, да би паралисао његове снаге и лишио га могућности да води 
активну политику у Предњој Азији. Нејасне и разбацане вести извора не омогућују нам да 
пратимо ток тога рата. Тешко је чак рећи и то, да ли је Навухонодосору пошло за руком да 
упадне  на  територију  Египта.  Очигледно,  вавилонски  цар  је  ипак  успео  да  причини 
извесну  штету  Египту.  Далеки  одјек  тих  догађаја  било  је  оснивање  у  Египту,  код 
Хелиопоља, града који је за дивно чудо добио име „Вавилон“. Могуће је да оснивање тога 
египатског  Вавилона  спада  управо  у  ово  време.  Али  је  Египат  још био  довољно  јак. 
Египатски фараон Ахмозе II (Амазис), ослањајући се на јаку флоту, освојио је Кипар и 
одатле угрожавао трговачке градове Феникије, покушавајући да макар на тај начин пружи 
отпор продирању вавилонског утицаја у област Средоземног Мора. Пошто је освојио сву 
Месопотамију, Сирију, Феникију и Палестину, вавилонски цар је ипак морао осећати сву 
нестабилност свога муњевито насталог царства. На својим натписима, урезаним у стенама 
Нахр-ел-Келб, крај свечаних победних реферата египатских фараона и асирских освајача, 
Навуходоносор скромно ћутке прелази преко својих победа.

Очигледно,  управо  је  зато  вавилонски  цар,  најкрупнији  политичар  свога  времена, 
посветио толико пажње грађевинским радовима, настојећи да око Вавилона створи појас 
одбранбених постројења и да читаву вавилонску област претвори у моћан утврђени рејон. 
Навуходоносор сам подробно саопштава о тим радовима на својим натписима. Сећање на 
та  грандиозна  утврђења живо се  сачувало  код грчких  писаца,  нарочито  код Херодота. 
Најзад,  остаци  тих  уређаја  откривени су за  време  ископавања вавилонске  престонице. 
Судећи по тим ископавањима, Вавилон је био окружен трима зидовима, од којих је један 
достизао 7 m дебљине, други — 7,8 m, а трећи — 3,3 m; уз то се иза последњег зида 
ширио тврђавски ров. Један од тих зидова учвршћен је кулама ширине 8,36 m, које су биле 
распоређене на растојању од 44 m једна од друге. Археолози су ископали остатке 15 кула. 
Може се претпостављати да је дуж читавог зида било распоређено преко 300 таквих кула. 
Сложен  систем  хидротехничких  постројења  омогућавао  је  да  се  у  случају  појаве 
непријатеља потопи низија која окружава вавилонску област. На своме натпису цар је о 
томе писао: „Да непријатељ у рђавим намерама не би могао да се приближи зидовима 
Вавилона, окружио сам земљу моћним водама, које су налик на узбуркане таласе. Прелаз 
преко њих сличан је прелазу преко великог мора слане воде“.

Водећи доследно освајачку политику, Навуходоносор је у свему подражавао освајаче 
претходног времена — египатске фараоне и асирске цареве. Да би целом свету показао сјај 
своје  моћи  и  у  исто  време  тешње  повезао  судбину  династије  са  вишим  вавилонским 
свештенством, вавилонски цар је предузео огромне грађевинске радове, који су имали за 
циљ да Вавилон претворе у раскошну светску престоницу, достојну наследницу негдашње 
моћи порушене Ниниве и египатске Тебе, која је већ била пре живела своју кулминацију. 
Рушевине грандиозних и луксузних грађевина, које је Навуходоносор подигао, сачувале су 
се до наших дана. Археолошка ископавања предузета на месту старог Вавилона открила су 
остатке великих зграда, чије су фасаде биле раскошно украшене крупним претставама и 
шароликим орнаментима,  сјајно израђеним помоћу велике количине исечака  од емаља. 
Рушевине  великог  дворца  откривене  су  приликом  количине  вања  брежуљка  који  носи 
назив  „Бабил“.  Овај  дворац,  који  се  састојао  из  мноштва  дворишта,  великих  и  малих 
просторија, саграђен је на високој тераси, која је достизала висину од 18 m. Плоче пода 
биле  су  израђене  од  камена-пешчара.  Натпис  на  тим  плочама  је  гласио:  „Дворац 
Навуходоносора, вавилонског цара, сина Набополасара, вавилонског цара.“

Најинтересантније  грађевине  из  Навуходоносоровог  доба  нађене  су  приликом 
ископавања брежуљка „Каср“, који је скривао остатке такозване „Јужне тврђаве“. Ту су 



нађени остаци огромног дворца са раскошном престоном салом. Зидови су били богато 
орнаментисани  емаљираним  исечцима,  украшеним  шареним  цртежима.  Покрај  тога 
дворца пролазио је свети пут за верске процесије, који је водио у храм Есагила, подигнут у 
част бога Мардука,  врховног  бога  Вавилона.  Тај  пут  био је  сјајно поплочан огромним 
каменим  плочама  и  са  обе  стране  оивичен  тврђавским  зидовима,  украшеним  сјајно 
израђеним  претставама  лавова.  Пут  је  пролазио  кроз  монументална  тврђавска  врата, 
посвећена богињи Иштар. Зидови те капије били су украшени плочицама од емаља са 
претставама  бикова  и  фантастичних  животиња.  На  огромним  плочама,  којима  је  био 
покривен  тај  пут,  сачувао  се  клинасти  натпис  великог  неимара  Вавилона:  „Ја  — 
Навуходоносор,  цар  Вавилона,  син  Набополасара,  цара  Вавилона.  Поплочао  сам 
вавилонски  пут  за  процесије  великог  господара  Мардука  плочама  од  камена  шеду. 
Господару  Мардуче,  подари  вечни  живот!“  Под  Навуходоносором  Вавилон,  украшен 
монументалним  луксузним  грађевинама,  постао  је  један  од  најлепших  градова 
староисточног света.

Навуходоносор је умро 562 г. Његова 43-годишња влада била је време кулминације 
моћи Нововавилонског царства. Његови слаби наследници нису могли да достојно наставе 
његову делатност. Дворске завере, које су инспирисали утицајни свештеници, доводиле су 
до честих државних преврата. За шест година сменила су се на вавилонском престолу три 
цара,  од  којих  су  двојица  убијена.  Компликована  политичка  ситуација,  оштро  класно 
раслојавање у самој земљи, опасност од персиске најезде — захтевали су од вавилонског 
владара  енергичне акције  и  велику дипломатску вичност.  Набонид,  који  је  доведен  на 
вавилонски престо после државног преврата из 555 г., покушавао је у границама својих 
способности да настави делатност Навуходоносора II, кога он често спомиње на својим 
натписима и кога је побожно поштовао као свог покровитеља.

У току своје седамнаестогодишње владе (555-538 г. пре н. е.) Набонид је морао да се 
упорно  бори  за  интегритет  своје  државе.  На  почетку своје  владе  морао  је  да  угушује 
устанак у северној Сирији и да предузме један поход у Хамат, у земљу Амуру, стигавши на 
југ до Едома. Али се није ту крила главна опасност по Вавилон. Сирија и Палестина биле 
су покорене, и нису могле да очекују помоћ од ослабљеног Египта. Тиром је владао Хирам 
III, кога је довео на престо сам Набонид. Компликованија ситуација настала је за Вавилон 
у  северном  делу  Месопотамије.  Медски  цар  Астиаг  (Иштувегу)  кренуо  је  у  северну 
Месопотамију  и  напао  област  Харана.  Набонид  на  својим натписима  саопштава  да  је 
кренуо у рат против „Уманманда“ (Међана), али да је Кир, цар Аншана, потукао Међане. 
Веома је могуће да је Набонид, видећи слом Медског царства и уздизање Перије, одлучио 
да учврсти своје северозападне границе, и да је зато обратио нарочиту пажњу на Харан и 
на обнову харанских светилишта,  која су,  по његовим речима, била јако настрадала од 
најезда Међана.

Предосећајући  неминовну  опасност  од  персиске  најезде,  Набонид  је  настојао  да 
учврсти своје везе са далеком Арабијом и у ту сврху предузео поход у Тејму, заузевши тај 
град  и  чак  га  претворивши  у  своју  резиденцију,  где  се  могао  осећати  у  релативној 
безбедности. Бурни облаци гомилали су се на политичком хоризонту Вавилонског царства. 
Персиски цар Кир, који је покорио Медију, 550 г., кренуо је на Лидију, освојио Лидско 
царство и тако опколио својим поседима Месопотамију са истока и севера. У Вавилонској 
хроници  брижљиво  се  нотирају  сви  успеси  персиског  цара,  који  су  претстављали 
непосредну опасност по сам Вавилон. Под годином 546 стоји у хроници да су Еламци 
(очигледно — Персијанци или еламски савезници Персијанаца) упали у Акад, и у Уруку 
постављен је еламски намесник. Источно од Тигра Персијанци су освојили област Гутиум, 
која је лежала између Доњег Заба, Тигра и Диале. 539 г. Кир је упао у Месопотамију и 
потукао вавилонске трупе код Описа, што је изазвало великих устанак у Акаду. 538 г. Кир 
је заузео Сипар и приближио се Вавилону. Набониду нису помогле ни његова побожност, 
ни  његова  ученост,  ни  статуе  богова,  које  је  он  из  читаве  земље  довукао  у  Вавилон, 



претворивши тако Вавилон у огроман музеј религиских старина. Ујесен 538 г. Кир је ушао 
у Вавилон, уклонивши Набонида и присајединивши Вавилонију моћној Персиској држави.

Тако је пало Нововавилонско царство и завршио се последњи покушај да се образује 
једна велика светска држава, са центром у Вавилону. Али је Вавилон и даље задржао за 
неко  време  велики  економски  и  културни  значај,  претстављајући  најкрупнији  центар 
трговине  Предње  Азије  и  оне  старе  културе  која  је  извршила  тако  снажан  утицај  на 
развитак културног живота не само староисточног него и читавог античког света.



XVII. ЕГИПАТ ПОЗНОГ ВРЕМЕНА

Дуготрајни ратови које су фараони XIX династије водили у Предњој Азији, нарочито 
велики рат са Хетима, исцрпли су људске и материјалне резерве Египта и довели земљу до 
опадања. Некада моћна Египатска држава почела се сада распадати на поједине делове. 
Тебански првосвештеници, који су почетком XI века пре н. е. освојили царску власт и који 
су претендовали на владавину читавом земљом, нису могли да задрже у покорности Делту. 
Египат,  ослабљен  унутрашњом  борбом,  убрзо  је  постао  плен  иностраних  освајача, 
Либијаца, који су испрва продирали у Египат и у египатску војску као најамници, а затим 
су њихове војсковође освојиле царску власт и основале XXII династију (941-821 г. пре н. 
е.).

ЕКОНОМИКА И ДРУСТВЕНО УРЕЂЕЊЕ

Иако  је  Египат  преживљавао  доба  опадања  у  поређењу  са  сјајним  процватом  у 
претходно доба,  ипак привредни живот земље није замро. Шта више, у неким гранама 
занатске производње Египћани су у ово доба достигли знатно савршенство. Тако се, на 
пример, у области металургиске технике може истаћи читав низ крупних постигнућа. Са 
великим мајсторством умели су Египћани да праве од бронзе разне предмете, нарочито 
луксузне статуете, које су инкрустирали танким сребрним и златним концима. Статуета 
Египћанке  Такушит,  која  спада  у  етиопско-саиско  доба,  претставља  сјајан  пример  те 
сложене инкрустационе технике.  Металургија је све више и више потискивала технику 
обраде камена. Статуете, посуђе, оруђе и оружје не праве се више од камена, као раније, 
већ готово искључиво од метала. Бронза је такође постепено била потискивана од гвожђа, 
које  је  сада у великим количинама довожено у Египат из Палестине,  Мале Азије и из 
подручја Егејског Мора. Приликом ископавања града Џерара у јужној Палестини, недалеко 
од граница Египта, нађене су пећи за топљење гвожђа, као и оруђе и оружје начињено од 
гвожђа. На територији самог Египта нађено је мноштво предмета израђених од гвожђа. У 
Теби  су  нађени  шлем  и  читава  серија  алатки  мајстора  за  израду  оружја.  Судећи  по 
асирском облику шлема, ти гвоздени предмети падају у време освајања Египта од стране 
Асираца. Гвоздено оруђе и гвоздено оружје — ножеви, секире, длета, мотике, стругачи и 
шиљкови стрела — нађени су у рушевинама Дафне и Наукратиса, и припадају VII веку пре 
н.  е.  Висок развитак достигла  је  и ткачка вештина.  Појавили су се специјални центри 
текстилне производње,  на пример,  Ахмим и доцније Мемфис.  Ткачи и прелци били су 
уједињени у посебне изоловане групе, које потсећају на еснафе. Постојао је чак посебан 
култ богиње ткачке вештине — Таит, и средњо-египатског бога ткачке производње Хеџ-
хетепа („Бели је задовољан“). Велико савршенство достигла је производња фајанса.  Од 
фајанса  су  израђивани  најразличитији  предмети  за  домаћу  употребу,  накит  и  сјајне 
статуете,  које  су биле високе  до 25  cm.  Међу те  луксузне артикле,  који  су у великим 
количинама израђивани за богаташе и за  извоз у иностранство, спадају такође и разни 
мириси и  помасти.  У то  време Египћани су умели да  праве  специјално уље  од  белих 
кринова, које је напосе служило за помазивање чиновника приликом њиховог постављења 
на дужности.

Документи нам омогућују да  пратимо даљи развитак и  компликовање трговине.  У 
Египат све чешће стижу страни трговци. Египћани, као и раније, увозе из Сирије потребну 
робу. У „извештају о путовању Уну-Амона у Сирију“ подробно се описује куповина дрвета 
у Библосу за градњу свете барке бога Амона. У том књижевном делу стоји да мноштво 
бродовља иде из Сидона у Делту, у град Танис, и одржава трговину са неким Беркетелом, 
јамачно крупним феничанским трговцем. Поред крупне спољне трговине постојала је и 
ситна трговина. У папирусу Лансинга говори се о добављању из Феникије разне робе, при 
чему се судбина „трговца“ („шун“) упоређује са тешком судбином занатлије. Очигледно, у 
овом случају мисли се на ситног трговца-детаљисту, који није био нарочито материјално 



обезбеђен и који је у приличној мери страдао од тлаке пореских чиновника. Од времена 
XXI-XXII  династије  роба  се  размењује  за  сребро  у  виду  ливених  комада.  Сребро  у 
документима  из  овог  времена  већ  носи  назив  „изливено“  или  „очишћено“  сребро. 
Очигледно држава је већ предузимала неке мере за то да заведе тежински сребрни новац 
стандардног типа и старала се о ливењу тог сребра, што је држави давало могућност да 
регулише  унутрашњу  трговину.  У  неким  документима  из  XXI  династије  фиксира  се 
продаја  робова,  земљишних парцела,  тамјана,  мире  и  жита.  Сва  та  роба  продаје  се  за 
сребро. Пословни документи из XX династије сведоче о знатном порасту цена за жито, 
што се објашњава привредном и политичком кризом тога времена. Али су цене на земљу 
биле веома ниске — арура земље (2 735 м2) продавала се за 1 дебен (91 гр.) сребра.

Развитак трговине допринео је даљем имовинском и класном раслојавању. Све већа 
количина вредности, међу којима и робова, усретсређивала се у рукама крупних храмова и 
појединих богаташа, углавном свештеника и чиновника. Робови постају приватна својина. 
У документима.  из  позног  времена  говори  се  о  продаји  робова,  при  чему се  у  неким 
случајевима наводи њихово инострано порекло („Сирац“). Али египатски. фараони нису 
више били у стању да воде освајачке ратове, као њихови претходници из доба XVIII—XIX 
династије. Зато се прилив страних робова у ово доба смањује, што доводи до повишења 
вредности робова. У доба XIX династије робиња је продавана по 4 дебена 1 ките сребра 
(373,1 гр.), а у доба XXI династије вредност роба достизала је 20 дебена у сребру (1820 
гр.).  Храмови,  свештеници,  крупни  чиновници  и  трговци  концентрисали  су  у  својим 
рукама велику количину земљишта.  Богаташи купују земљу од сељака,  што доводи до 
даљег распадања сеоских општина и до пропадања ситних сопственика како на селу тако и 
у  граду.  Све  се  више  учвршћује  претстава  о  приватној  земљишној  својини.  Богате 
аристократе завештавају земљишне поседе својој деци. Тако на пример Иувалот, син цара 
Осоркона III, који је заузимао положај врховног првосвештеника Амоновог храма у Теби, 
истиче у свом тестаменту да оставља у наслеђе своме сину посед у величини 556 арура 
(1520,66 ha). У истом тестаменту тачно се наводи од кога су купљена та земљишта; притом 
се показује да је сва та земљишта Иувалот покуповао углавном од земљорадника, војника 
и становника градова.  Понекад се  куповина земље претварала у неприкривену пљачку 
сељачке земље од стране богаташа и царског двора. У документу из доба XXII династије 
један се  свештеник  жали на  незаконито  присвајање  његовог  бунара и,  свакако,  околне 
земљишне  парцеле.  У  „Поуци  Аменемопу“  аутор  вели:  „Не  удаљуј  камен-међаш  са 
границе  поља...  Не  тежи  присвајању лакта  земље  и  не  нарушавај  границе  (земљишне 
парцеле)  удове.“  Свирепа  експлоатација  рада  робова  и  сиротиње,  њихово  материјално 
пропадање  и  пљачкање  често  су  доводили  до  устанака.  Документи  сачувани  из  овог 
времена магловито спомињу оштре форме класне борбе. Тако Шешонк I (941-920 г. пре н. 
е.) шаље једног чиновника, начелника округа, да заведе ред у оазама у којима је избио 
устанак, по свој прилици у вези са незаконитим присвајањем сељачке земље. На великом 
натпису Осоркона, првосвештеника Амоновог храма, описује се један крупни устанак који 
је избио за владе Такелота, када су „године пролазиле у борби и када је свак хватао свог 
суседа“. 570 г. пре н. е. у Египту је опет букнуо устанак; на чело „бунтовника“ стао је 
Ахмос, који свргава цара Априју (Уах-аб-Ра) и узима царску власт у своје руке.

У ситуацији оштре  социјалне  борбе  неки  цареви  покушавају да  ублаже  претерано 
заоштрене  класне  супротности.  Грчки  историчари  сачували  су  успомену  на  цара 
Бокхориса  (египатски  —  Бакнеренф,  732-726  г.  пре  н.  е.),  који  је  приватним  лицима 
забранио  да  претварају  у  робље  Египћане-инсолвентне  дужнике  и  који  је  дозволио 
слободну  продају  земље.  Египатски  цар  Ахмос  II  (Амазис),  по  Херодотовим  речима, 
„издао  је  Египћанима  закон,  по  коме  је  сваки  Египћанин  био  дужан  да  сваке  године 
показује обласном начелнику сва своја средства за живот; онај ко то не учини или ко не 
може да докаже да живи од законитих средстава, кажњаван је смртном казном“, Херодот 
притом истиче да  је  грчки  реформатор  Солон позајмио од  Египћана тај  закон и  да  је 
„Египат  уживао  (у  то  време.  —  V.  А.)  у  пуном  изобиљу.“  Грчки  историчар  приказује 



Ахмоса II као социјалног реформатора потеклог из народа, који је спровео низ реформи у 
циљу ограничења самовоље богаташа.

Карактеристичну  црту  друштвеног  уређења  овог  доба  претставља  наследност 
положаја и професија и образовање, услед тога, затворених група свештенства, војника и 
занатлија. По узору на свештенике, који су се издвојили у затворену социјалну групу и 
концентрисали  у  својим  рукама  крупне  поседе  и  богатства,  почев  од  XXII  династије 
образује се и затворена група војника, који од цара добијају земљишне парцеле. Ови војни 
колонисти насељавају се углавном у Делти. Признање ових социјалних група од стране 
закона има за циљ да учврсти робовласничко друштво, које је услед оштре класне борбе 
почињало да све дубље и дубље прска.

ОСВАЈАЊЕ ЕГИПТА ОД СТРАНЕ ЛИБИЈАЦА

Либијци  су  одвајкад  настањивали  области  које  се  граниче  са  западом  Делте  и  са 
северним делом Нилске долине, као и са западним оазама Египта. Дуго времена Египћани 
су ратовали са тим независним и културно заосталим племенима. У доба процвата Египта 
под фараонима Новог царства велики број Либијаца сели се у Египат. Фараони их узимају 
у војну службу као најамнике и дају им земљишне парцеле, углавном у Делти. Прилив 
Либијаца у Египат особито се појачао у доба XX и XXI династије, када Египат више није 
могао да шаље на бојиште велике војске,  и када је  био принуђен да у све већој  мери 
прибегава коришћењу најамника. Неки од угледнијих Либијаца заузимају високе војне и 
свештеничке функције. На натпису једног либиског војног команданта и првосвештеника 
бога Хершефа у Хераклеопољу наводи се његов родослов у петнаест генерација, из кога се 
види да се његов предак, „Либијац Бујувава“, по свој прилици за време свештеничке, XXI 
династије,  населио  у  Хераклеопољу.  Његови  потомци заузимали су положаје  „великих 
вођа“ либиских трупа и свештеникâ хераклеопољског храма. Један од претставника овог 
аристократског  либиског  рода  ородио  се  са  царском  породицом.  Његов  унук  Шешонк 
осваја царски престо и оснива XXII (Либиску) династију. Цареви Либиске династије били 
су  принуђени  не  само  да  рачунају  него  и  да  се  у  знатној  мери  ослањају  на  тебанско 
свештенство. Цареви нове династије орођују се са старом царском кућом и постављају 
своје синове за тебанске првосвештенике. Оснивач Либиске династије Шешонк I био је 
енергичан владар. Ослањајући се на снаге Либијаца и тебанског свештенства, он уједињује 
читав  Египат и  чини покушај  да  обнови активну спољну политику у  Азији.  На своме 
великом победном натпису набраја  он  градове  које  је  освојио  за  време  свог  похода  у 
Палестину, углавном у Израелу, на пример, Шунем, Таанах, Бет-Шан и Мегидо. Пошто је 
себе  приказао  као  настављача  делатности  великих  фараона  XVIII—XIX  династије,  он 
подиже у карнашком храму „двориште Бубастида“ и велики пилон. Да би учврстио своју 
династију, Шешонк I бира за престоницу државе град Бубастис у Делти, због чега његова 
династија и добија назив Бубастиди. У току своје дуге владе (941-920 г. пре н. е.) Шешонк 
I је свим средствима настојао да учврсти Египатску државу. Саградио је тврђаву близу 
Фајума. На левој обали Нила, наспрам острва Хибе; откривене су рушевине тврђаве, са 
рељефима и натписима из времена Шешонка I.

Наследници Шешонка  I  нису више имали  реалне  могућности  да  достојно  наставе 
његову државничку делатност. Јачање Асирије присиљава фараоне XXII династије да се 
затворе у границе Нилске долине и Делте. Осећајући блиску опасност од асирске најезде, 
Осоркон II пружа извесну помоћ коалицији сирско-палестинских ситних царева, који су се 
дигли против асирског цара Салманасара. На асирским натписима помиње се „1000 Мусри 
(Египћана)“ који су се борили против Асираца у битки код Каркара, 854 г. Ископавања у 
Самараји потврђују да је Осоркон II покушавао да успостави извесне везе са Израелом. 
Али су све то били покушаји са недовољним средствима. Оштра класна борба раздирала је 
земљу и нарочито  се  разбуктала  под Такелотом II.  Држава се  постепено распадала  на 
саставне делове, под управом независних ситних кнежева. Успомена на ово доба нереда и 



распадања Египатске  државе  сачувана  је  у  „Легендама  из  циклуса  цара  Петубастиса“. 
Грчки историчари називали су ово доба „додекархијом“, тј. владавином 12 царева. Цареви 
Либиске династије чак и у својим званичним документима били су приморани да признају 
да се њима покорава само један мали део земље. Осоркон II је на натпису на својој статуи 
изразио  за  египатског  фараона  скромну  жељу  да  „његово  потомство,  произишло  из 
његовог крила“,  влада Египтом и да га признају,  „приклонивши пред њим своје  срце“, 
првосвештеници Амона-Ра, цара богова, велике вође Ма (Машуашија, тј. Либијаца. — В 
А.)  и  свештеници  Хершефа.  Уједињење  либиских  команданата  и  вишег  тебанског 
свештенства Горњег и Доњег Египта било је сталан политички задатак либиских фараона, 
задатак који они нису могли да у потпуност изврше.

ОСВАЈАЊЕ ЕГИПТА ОД СТРАНЕ ЕТИОПЉАНА

Нубијци су одвајкад настањивали области јужно од прве нилске катаракте. Од времена 
Старог царства египатски су фараони предузимали пустошеће походе у Нубију у циљу 
стицања плена, робова и освајања земаља. Под фараонима XVIII династије Нубија је, све 
до четврте катаракте, била трајно освојена од египатских трупа. Цареви XIX династије, 
настављајући  делатност  својих  претходника,  предузимали  су  низ  мера  за  учвршћење 
египатске власти у Нубији. Тежећи за тим да колонизују ту земљу, они су у њој подизали 
градове, тврђаве и храмове. Услед тога, виши слојеви нубиског становништва у знатној су 
мери примили египатску културу. У периоду слабљења Египта под свештеничком XXI и 
Либиском XXII династијом Нубија је постала независна. Али су владари Нубије стајали 
под тако јаким културним утицајем Египта, да су се називали египатским фараонима и 
састављали натписе на египатском језику. У својој престоници Напата, на падинама свете 
„Амонове планине“ Џебел-Баркал, они су штовали врховног бога Египта, кога су назвали 
„златним“, у част својих главних ризница — „рудника злата“, који су некада припадали 
тебанском храму бога Амона. Ова веза Нубије са тебанским свештенством још се више 
појачала  после  пада  XXI  династије,  чији  се  последњи  претставник,  по  свој  прилици, 
утврдио  у  престоници  Етиопије.  Освојивши  Египат,  либиски  цареви  настојали  су  да 
потчине својој  власти и Нубију.  Сину Шешонка  III пошло је за руком да се учврсти у 
Нубији. Један од нубиских вођа, Кашта, јамачно повезан са династијом Бубастида, освојио 
је Тебу и приморао египатску принцезу Шепенопет, врховну свештеницу Амона у Теби, да 
усини његову кћер Аменирдис, што му је дало могућност да заведе своју контролу над 
Тебом, тебанским свештенством и њиховим огромним богатствима.

Син етиопског вође Каште, по имену Пианхи (крај VIII века), енергично настављајући 
делатност  свога  оца,  освојио  је  Египат,  описавши  то  завојевање  на  једном  великом 
натпису, који је нађен у Напати и који се сада чува у Каирском музеју. Главни супарник 
Пианхија био је саиски кнез Тефнахт, који је умео да око себе окупи прилично јаке области 
Делте  и  Горњег  Египта.  Сматрајући  себе  законитим наследником  египатских  фараона, 
Пианхи се назива „царем, живим ликом бога Атума... благим богом“, а Тефнахта назива 
„вођом запада“  и  владарем једне  од  области  средње  Делте.  Пианхи на  своме  натпису 
приказује себе као ослободиоца Египта од Тефнахта, који „се креће на југ, на челу бројне 
војске“. Одазивајући се позиву египатских кнежева и војних команданата, Пианхи креће 
против Тефнахта и односи читав низ победа над његовим трупама. Пианхи осваја Тебу, 
стиже до Мемфиса и на јуриш заузима овај јако утврђени главни. град северног Египта. 
Завладавши  Египтом,  Пианхи  принуђује  Тефнахта  на  капитулацију  и  проглашује  се 
фараоном уједињеног Египта. Он чини свечане церемоније у Теби и моли Амона да му дâ 
могућност да носи његов лик за време свечане процесије, која је прослављана у Теби о 
празнику Опет.

Наследници  Пианхија  учврстили  су  своју  власт  у  читавом  Египту.  Шабака  је  већ 
владао читавим Египтом. Један од његових наследника, Тахарка, био је приморан да брани 
Египат од асирских трупа.  На једном натпису,  који пада у шесту годину његове владе, 



Тахарка себе приказује као правог египатског фараона, који „проводи дан и проводи ноћ у 
размишљању о оном што је корисно за богове,  да би обновио њихове храмове који су 
упропашћени,  да  би исклесао њихове статуе,  напунио њихове амбаре,  снабдео њихове 
жртвенике  и  приносио  им  сваковрсне  жртве.“  Наглашујући  своју  корисну  делатност, 
Тахарка с гордошћу говори да је „та земља живела у изобиљу у његово време, исто онако 
као  у  време  „Господара  свега“  (Озириса).  Свако  је  изјутра  дуго  спавао,  не  говорећи 
поводом свег и свачег: „о када бих то имао“.  Истина је спроведена у управи, а лаж је 
прибијена коцем уз земљу“. Али Тахарки није пошло за руком да спречи упад Асираца у 
Египат.  671  г.  Асархадон  је  освојио  Египат  и  нагнао  Тахарку  у  бекство.  Под 
Асурбанипалом Египат је био двапут подвргнут пустошећим инвазијама асирских трупа. 
Али се  Асирија  већ налазила на  заходу своје  моћи.  Да би одржао власт  над  Египтом, 
Асурбанипал је морао да се ослања на северноегипатску аристократију, противстављајући 
је етиопским царевима.

УЈЕДИЊЕЊЕ ЕГИПТА ПОД САИСКИМ ВЛАДАРИМА

У Саису је од 665 г. владао Псаметих, потомак Тефнахта, који је водио порекло из 
либиског аристократског рода. Ослањајући се на подршку Асурбанипала и будући веран 
савезник Асираца, он је умео да под својом влашћу уједини читав Египат и да оснује нову, 
XXVI  династију,  која  је  добила  назив  Саиска  династија.  Под  фараонима  те  династије 
Египат је поново доживео известан процват. То је било доба последњег, али већ слабог 
процвата египатске државе и културе.

У ово доба стекла је знатан развитак египатска спољна трговина. Под фараоном Нехо 
вршени су крупни радови на изградњи канала који ће спајати Нил са Црвеним Морем, што 
је имало за циљ да прокрчи непрекидан водени пут из Египта у Нубију и још даље, у 
земљу  Пунт.  Даље,  Херодот  казује  како  су  по  наређењу  Неха  феничански  поморци 
предузели пловидбу око Африке. Египатски натписи потврђују чињеницу да су обновљене 
трговачке везе Египта са земљама југоисточне и унутрашње Африке. У Теби су нађене 
плоче са претставом лађа које возе нубиску робу у Египат. На челу те флотиле налазила се 
Амонова „лађа“, којом је командовао египатски „старешина лађа“ Самтауи-Тефнахт, који 
је живео под Псаметихом I. Близу Абу-Симбела нађен је грчки натпис, на коме стоји да су 
се  египатске  трупе,  међу  којима  је  било  грчких  најамника,  „попеле  више  Керкиса“. 
Очигледно, то је била једна војна експедиција у Нубију, предузета под Псаметихом II, која 
је стигла до друге Нилске катаракте.

Али су се особито учврстиле трговачке и културне везе Египта са карско-лидским 
племенима Мале Азије, као и са пространим грчким светом, углавном са Јонцима. Још у 
VII  веку милетски су трговци и  колонисти  основали у  западном делу Делте  утврђену 
трговачку факторију. Под Псаметихом I саграђен је биизу Каноба логор за грчке најамнике. 
Ископавања су у источном делу Делте открила крупну трговачку насеобину Јонаца, која је 
носила име Дафне. У западном делу Делте ископани су остаци велике грчке насеобине 
Наукратиса,  о  коме  нам  Херодот  саопштава  низ  драгоцених  података.  Ту  су  нађена 
разноврсна и многобројна уметничка дела и предмети из свакодневног живота,  које  су 
грчки трговци увезли или који су израђени у грчком стилу на лицу места, у Египту, од ту 
настањених грчких занатлија.

Египат, истрошен дугим ратовима и пустошењима асирских трупа, није више могао да 
избацује на бојиште бројне војске, потребне за одбрану земље и за одржање ауторитета 
Египта у Азији. Зато су саиски фараони били принуђени да се у знатној мери ослањају на 
малоазиске и грчке најамнике, који су, очигледно, чинили језгро њихове војске. На једном 
египатском натпису из времена цара Уах-иб-Ра (Априје) говори се о устанку „либиских, 
азиских, грчких и иноземних најамника“, који су фараону претили да ће отићи у Нубију. 
На другом натпису говори се о томе како је фараон Уах-иб-Ра (Априје) стајао на челу једне 
војске у којој је било „безбројно мноштво Грка“. Грчки историчари, нарочито Херодот, 



обраћају велику пажњу на чињеницу продирања грчких трговаца и најамника у Египат, на 
„грчку оријентацију“ саиских фараона и на тесно културно зближење између Египћана и 
Грка, које се у то време запажа. Очигледно, све ове чињенице биле су од великог значаја по 
Грке и по развитак њихове трговине и колонизације у VII-VI веку пре н. е. У вези са тим 
поникао је читав низ легенди и митова, које Херодот наводи у своме делу. Тако он, на 
пример,  прича како је  пророчиште Псаметиху I  прорекло да ће  с  мора доћи „бакарни 
људи“, тј. Карци и Јонци у ратној опреми од бакра, који ће фараону пружити помоћ.

Саиски  фараони  били  су  приморани  да  се  ослањају  на  иностране,  углавном 
малоазиске и грчке најамнике, ради учвршћења своје власти m Египту — у процесу своје 
борбе са утицајним египатским свештенством, као и са многобројним ситним кнежевима 
који су и даље претендовали на извесну самосталност. Натписи из овог времена сведоче о 
огромним богатствима  нагомиланим  у  храмовима,  у  првом реду у  тебанском храму,  а 
такође и у рукама крупних велможа, негдашњих принчева или њихових потомака. Тако на 
пример један крупни велможа, „наследни кнез, једини пријатељ (цара), начелник двора, 
главни лекар, старешина златне ризнице, велики на двору и поштован у царској кући... 
Пефнефдинеит“ — на своме натпису говори о томе да је Абидоском храму предао 1000 
арура (2735 ha) земље.

Учвршћење трговачких веза Египта са Нубијом и са грчким светом, као и процват 
египатске трговине допринели су економском процвату Египта у саиско доба. Док су у 
претходно доба, опадања Египта под либиским царевима, новчани зајмови давани уз врло 
високе камате, које су долазиле до 100%, дотле се у саиско доба процентна стопа снизила 
за  више од  пола.  У документима  из  овог  времена спомиње се  „очишћено сребро“,  тј. 
сребро у ливеним полугама, чију је чистоту држава у извесној мери већ гарантовала. У 
вези са трговином развија се и зеленаштво и појављују се први зачеци новчане привреде и 
монетарног система. Разуме се, читав тај привредни процват ишао је на руку богаћењу 
углавном владајуће класе робовласничке и земљопоседничке аристократије, у првом реду 
свештенства,  либиске војне аристократије,  малоазиских и грчких трговаца и у извесној 
мери најамника.

Саиски фараони тежили су да у спољној политици лавирају између крупних држава 
Азије,  а  у  унутрашњој  политици  —  између  војне  либиске  аристократије,  египатског 
свештенства и грчких трговаца и најамника. Ступивши на престо, Псаметих I је настојао 
да се ослони на грчке најамнике и трговце. Он је грчкој трговачкој колонији у Наукратису 
дао  велике  повластице  и  привилегије.  Да  би  у  потпуности  потчинио  себи  тебанско 
свештенство, принудио је врховну свештеницу Амонову, „супругу бога“, Шепенопет II, да 
призна његову кћер Нејтикерт за своју кћер, што је фиксирано у специјалном документу, 
који нам је сачуван. У својој спољној политици Псаметих I се старао да подржи Асирију, 
чија  се  моћ клонила  паду.  Псаметих  I  је  био  дужан за  своје  уздизање  асирском цару. 
Псаметих је више волео слабу Асирију него јак Вавилон. Очигледно, зато је Псаметих не 
само предузео одлучне мере за то да одбије најезду Скита на границама Египта, него их је 
и  гонио  на  територији  Палестине.  Шта  више,  око  616  г.,  када  је  Набополасар  кренуо 
против  Асирије,  египатске  су  се  трупе  појавиле  близу  Еуфрата,  да  пруже  подршку 
Асирској  држави,  која  се  налазила  на  рубу пропасти.  Још енергичнију помоћ  Асирији 
покушао је да пружи Нехо, син Псаметихов. Ступивши на, престо 611 г., Нехо је кренуо 
своје трупе у помоћ Асирији, да заједничким напорима поново освоје Харан. Египатско-
асирским трупама пошло је за руком да заузму Кархемиш. Али је Навуходоносор задао код 
Кархемиша пораз савезничким војскама Египћана и Асираца. Ископавања у Кархемишу 
открила су интересантне трагове боравка Египћана и грчких најамника у том граду. Ту су 
нађени  грчки  предмети,  на  пример,  грчко-јонски  штит  са  претставом  Горгоне,  као  и 
египатске  бронзане  статуете,  отисци  печата  са  именом  Неха  и  прстен  са  именом 
Псаметиха.

Наследник Неха — Псаметих II (595-589 г.) наставио је филхеленску политику својих 
претходника. Под њим су се везе Египта са Грчком још више учврстиле. Херодот прича да 



су Египћани послали Псаметиху II посланике, који су имали за задатак да питају Египћане 
за  савет  како да  најбоље организују олимписка такмичења.  Херодот,  који  је  увек  радо 
користио прилику да истакне мудрост старих Египћана и високи ниво развитка њихове 
културе, казује какав су оштроуман одговор Египћани дали изасланицима Елиде. Следећи 
саиски  цареви  — Уах-иб-Ра  (Априје)  и  Ахмос  II  (Амазис)  —  били  су  принуђени  да 
наставе ту политику. Сачувана претстава цара Уах-иб-Ра са коринтским шлемом сведочи о 
томе да је овај египатски фараон чак и у свом одевању настојао да подражава Грке. Његова 
грекофилска политика изазвала је незадовољство код египатског становништва. За његове 
владе избила су два устанка. Један од његових војних старешина — Ахмос (Амазис) — 
стао је на чело устаника, потукао његове трупе, које су се састојале углавном од грчких 
најамника, и узео власт у своје руке. Ахмос II оженио се једном Гркињом из Кирене и 
одржавао  је  најпријатељскије  односе  са  Поликратом,  самоским  тиранином,  и  Крезом, 
лидским  царем.  Давао  је  богате  дарове  грчким  храмовима,  купујући  самим  тим 
пријатељство, помоћ и подршку Грка. Активност његове спољне политике нашла је свог 
одраза на једном вавилонском натпису, у коме се говори о офанзиви египатских трупа и 
спомиње име „Амасу“.

Али су то биле последње године опстанка независне Египатске државе.  На истоку 
никла  је  Персиска  држава,  која  је  тежила  да  под  својом  влашћу  уједини  читав 
староисточни  свет.  Египат  је  био  одвећ  слаб  да  би  могао  да  одбије  најезду  огромне 
персиске војске. Ускоро после смрти Ахмоса II персиски цар Камбиз, 525 г., упао је преко 
граница  Египта,  потукао  у  битки  код  Пелузија  египатске  трупе,  свргао  с  престола 
Псаметиха  III  и  освојио  некада  моћно  старо  царство  фараона,  које  је  сад  лежало  у 
рушевинама.

КУЛТУРА САИСКОГ ДОБА

Од  времена  Новог  царства  Египат  је  избио  на  широко  поприште  међународне 
политике.  Египатски  трговци  све  чешће  су  почели  путовати  у  Палестину,  Сирију  и 
Феникију. Египћани су продрли дубоко у Нубију и успоставили трговачке везе са далеком 
јужном земљом Пунт. Египатски су фараони освојили простране области Предње Азије и 
учврстили  своју  власт  све  до  четврте  Нилске  катаракте.  Сукобљавајући  се  са  низом 
суседних народа, Египћани су вршили на њих знатан културни утицај и, са друге стране, 
много шта од  њих преузимали.  Тако  су се  све  више успостављали културни узајамни 
утицаји између Египта, Егејског света, Предње Азије и Нубије. У доба позног Египта, када 
је његов политички утицај почео да слаби, када је Египат губио своје иностране поседе и 
чак почео да бива објекат туђинских најезда и освајања, трговачке везе Египта са суседним 
земљама и даље су остале на снази.  Либиски,  етиопски и асирски освајачи морали су 
потпасти  под  известан  утицај  високе  и  старе  египатске  цивилизације.  Нарочито  су  се 
културно  заостали  Либијци  и  Етиопљани,  освојивши  Египат,  готово  у  потпуности 
покорили египатској култури, исто онако као некада Хикси. Либиски и етиопски цареви, 
који су освојили Египат и у њему основали своје династије, носили су титуле египатских 
фараона, поштовали египатске богове, писали своје натписе на египатском језику, у свему 
подражавајући  своје  староегипатске  претходнике.  Тако  Тахарка  назива  себе  „Хорусом, 
господарем двеју дијадема...  златним соколом,  који  штити обе  Земље,  царем Горњег и 
Доњег  Египта,  благим богом...“.  Нубија  се  и  раније  налазила под културним утицајем 
Египта, а у доба освајања Египта од стране Етиопљана тај је утицај знатно појачан. Бројне 
рушевине египатских храмова, сачуване на територији Нубије, сведоче о томе колико је 
снажно утицај египатске културе продирао у Нубију. Позни мероитски алфабет поникао је 
на бази египатског демотичког писма.

Египатска  култура  продрла  је  и  у  области  Предње  Азије,  углавном  у  Палестину, 
Феникију и Сирију, и чак на далеки Кипар. На територији Палестине и Феникије нађено је 
мноштво  египатских  споменика,  као  и  локалних  израђевина,  начињених  под  снажним 



утицајем  египатске  уметности.  У  Феникију  су  продрли  култови  египатских  богова, 
нарочито Хоруса, Тота, Птаха, Хатхор и у првом реду Озириса, о коме се причало да су 
морски  таласи  догнали  у  Библос  сандук  с  његовим  телом,  или  његову  главу.  Дела 
старојеврејске  световне  и  верске  књижевности,  сакупљена  у  библију,  јако  су  прожета 
староегипатским утицајима. Египатски монотеизам из доба XVIII-XIX династије морао је 
утицати  на  појаву библиског  монотеизма  и  на  култ  јединог  бога  Јахве.  Химна  Атону 
потсећа на један од Давидових псалама. Египатска љубавна лирика блиска је библиској 
„Песми  над  песмама“.  Египатске  „Поуке“  и  „Пророчанства“  нашли  су  свог  одраза  у 
аналогним делима библиске литературе.

Снажан културни утицај  вршила је стара култура Египта на младу културу грчких 
племена, која се тек формирала. У Грчкој гајили су дубок пијетет према древној мудрости 
египатских свештеника, према тајнама, богатствима и раскоши величанствених египатских 
храмова. У „Илијади“ вели се: „... у египатској Теби: (куће су тамо пуне блага) град има 
стотине врата, толико широких да кроз свака могу да прођу један до другог двадесет људи 
на коњима и колима“. Архајске статуе грчког бога Аполона веома потсећају по фронталној 
композицији тела и по осмејку — типичном за то доба — на египатске статуе, нарочито 
оне из саиског периода. Грчко сликарство ваза сачувало је египатске сижее и мотиве. Грчки 
најамници, трговци и колонисти, који су се настањивали у Египту, морали су потпасти под 
утицај  египатске  културе.  Они  су  били  повезујућа  карика  између  античког  света  и 
египатске цивилизације, која се лагано гасила.

Саиски фараони, који су Грцима широм отворили врата у Египат, отворили су тиме 
врата и младој и свежој грчкој култури. Грци су у Египту градили војне логоре, колоније, 
градове и храмове, посвећене грчким боговима. Грчки уметници и занатлије преплавили 
су Египат делима своје уметности и израђевинама својих, заната, који су нарочито цветали 
у Наукратису. Уметнички реализам добија свој најпунији облик у Египту VI века пре н. е. 
На  египатским  рељефима  тога  времена  уметник  брижљиво  претставља  људско  тело  у 
профилу,  слободно  размешта  у  равни  фигуре  и  предмете.  Портретно  вајарство  тога 
времена  достиже  у  Египту  високо  уметничко  савршенство.  Глава  Монтуемхата  (XXV-
XXVI  династија)  и  глава  свештеника  начињена  од  зеленог  сланца  —  претстављају 
ремекдела вајарског портрета.

Неки инострани утицаји продирали су у Египат из Феникије и Палестине. Тако је по 
свој прилици из Ханаана продро у Египат обичај спаљивања жртве на олтару. Феничански 
и јеврејски колонисти градили су у Египту храмове својим боговима. У доба либиског и 
етиопског освојења у Египту се шире језик,  обичаји и религиске претставе освајача.  У 
Египту јача  култ  старе  либиске  богиње Неит,  коју особито  поштују либиски цареви и 
њихови наследници, фараони XXVI династије, из Саиса, где је одвајкад поштована богиња 
Неит. Култ брадатог бога-кепеца Беса можда је преузет из Нубије и Пунта, стекавши у 
позно доба веома велику раширеност и одржавши се све до хришћанског доба. Све ово 
сведочи о дубоким културним узајамним деловањима између Египта и суседних земаља 
Африке, Предње Азије и Егејског Мора.

Постепено слабљење Египатске државе, које се дешавало управо у ово доба дубоких 
културних узајамних односа Египта са суседним земљама, морало је створити мисао о 
томе да су узроци опадања Египта продирање иностранаца у Египат, претапање египатске 
културе у томе бурном таласу туђих утицаја, заборављање старих традиција и исконске 
египатске  религије.  Зато  управо  у  ово,  углавном  саиско,  доба  почиње  реакција  на 
иностране  утицаје  и  снажна  тежња  да  се  у  свему  васкрсне  египатска  старина,  да  се 
васкрсну стари  облици државе,  језика,  писма,  уметности  и  религије  — из  доба  првог, 
процвата Египта, под царевима Старог царства. Египатски свештеници настоје да ограде 
египатски народ и у првом реду саме себе од туђина — помоћу читаве серије забрана у 
религији и свакодневном животу.  Херодот пише да „ни Египћанин,  ни Египћанка неће 
пољубити Грка у уста,  неће употребљавати нож, виљушку,  лонац,  који припадају Грку, 
неће чак ни да једу непорочног бика само ако је заклан ножем Грка.“  Прописи строге 



конвенционалности, забране извесне хране и прописи о култној чистоти спроводили су 
јасну  границу  између  Египћана  и  иноземаца.  Тежња  да  се  вештачки  васкрсне  давно 
заборављена  старина  и  својеврсна  архаизација  —  осећају  се  у  споменицима  писма  и 
књижевности, у уметничким делима и предметима верског култа. Вештачки се одржава и 
чак донекле компликује сложени и гломазни стари систем хијероглифског писма, и поред 
велике  раширености  алфабетних  знакова  и  упрошћења  курзива,  такозване  демотике, 
подесне за брзо записивање пословних докумената. У религиским текстовима сусрећу се 
цитати из  текстова  пирамида Старог  царства,  који  се  брижљиво копирају и  преписују. 
Велику распрострањеност стиче култ старих општеегипатских богова Изиде и Озириса. 
Свештеник Иба, који је припадао свити принцезе Нејтикерт (XXVI династија),  описује 
своје напоре на подизању храма у част Озириса. Крупни велможа Пефнефдинеит, који је 
под Ахмосем II заузимао низ високих положаја, подробно саопштава о својој делатности у 
вези са обновом и проширењем Озирисовог храму у Абидосу. С гордошћу говори он о том 
како је „обновио дом светих конволута после његове запуштености, пописао жртве у част 
Озириса и завео ред у свим записима.“ Али је особиту распростањеност стекао у Египту 
позног времена култ најразноврснијих животиња, нарочито култ светих бикова (Аписâ) и 
светих мачака, посвећених богињи Бастет, која је обожавана у Бубастису, о чему сведоче 
огромна сачувана гробља светих животиња и многобројне статуете и претставе животиња, 
којих су сада препуни египтолошки музеји. Поред тога, веома се шири и магија, чији је 
развитак ишао у корак са појавом нових култова синкретистичких богова, који су у исто 
време персонификовали разне појаве читаве природе (синкретизам и пантеизам). Снажна 
архаизација потчињава себи развитак књижевности и уметности. Сижеи књижевних дела 
везују се за ликове старих царева, на пример, Рамзеса II, о коме се прича како је послао 
статуу богу Хонсу ради излечења кћери азиског цара. У књижевним делима васкрсавају 
стил  и  фразеологија  египатске  књижевности  класичног  доба  процвата,  из  времена 
Средњег царства. У ликовним уметностима појављује се тежња за подражавањем, понекад 
за ропским копирањем, уметничких дела из времена Старог царства.

Све то  доводи до оштрог јаза  између вештачки препорађане старе  културе и  оних 
облика културног стварања који су још сведочили о виталности староегипатског народа. 
Тако се демотичко писмо одваја од архаизирајуће религиске и официјалне хијероглифике, 
народни језик — од мртвог књижевног језика класичне старине, народни облици религије 
— од компликованих теолошких концепција свештенства, свежа реалистичка уметност — 
од стриктног понављања уметничких дела дубоке старине.  Али су се сви ти покушаји 
васкрса египатске културе показали узалудни. Египатска држава срушила се под ударцима 
персиских завојевача. Међутим египатска култура надживела је своје творце и извршила 
снажан утицај на развитак културе суседних народа, а нарочито Грка.



XVIII. СТАРИ ИРАН

ПРИРОДА ЗЕМЉЕ

Иран претставља високу висораван,  готово са  свих страна изоловану и  заштићену 
планинским  гребенима.  На  југу  и  југозападу  Ирански  плато  оивичује  јужноирански 
планински обруч. На севорозападу Иран је одвојен од Месопотамије планинама Загра; на 
истоку планине Брагуј и Соломонове Планине деле Иран од западног дела слива Инда. 
Становништво Ирана дуго је времена живело као у каквој тврђави, заштићеној са свих 
страна високим планинама,  кроз које  је  само у слабој  мери продирала култура народа 
суседних земаља. Племена Ирана ступила су доцније од осталих староисточних народа на 
позорницу светске  историје.  Једино је  југозападни део Ирана,  који је  у  старини носио 
назив Елам, захваљујући својој близини Јужној Месопотамији, још у дубокој старини био 
увучен у културни живот староисточног света.

Типично континентална клима Иранске Висоравни обележена је оштрим колебањима 
температуре и великом сувоћом. Годишња количина воденог талога у Техерану износи 250 
mm, а у унутрашњим областима Ирана — свега неких 125 mm. Лети овде готово и нема 
кише, и највише воденог талога пада у зиму. Велика количина кише пада по планинама и у 
подручјима  која  се  граниче  са  Касписким  Морем  и  Персиским  Заливом.  Река  је  на 
територији Ирана мало, оне су сиромашне водом, неподесне за.  бродарство и често не 
стижу до природног  ушћа,  до  мора,  већ  пропадају у  песак.  Сувоћа  климе,  недовољна 
количина  воденог  талога  и  оскудица  воде  захтевах  су  још  у  старини  организовање 
сложеног система вештачког наводњавања; притом је у ту сврху коришћена углавном вода 
која  тече  с  планина,  услед  топљења  снегова,  из  планинских  језера  и  из  подземних 
водојажа. Степе и планинске падине покривене су шумама и на неким местима травом, 
која може да исхрани само ситну рогату стоку.

Иранска  висораван  богата  је  природним  богатствима,  нарочито  металном  рудом  и 
нафтом. Гвоздена руда налази се у Мезандерану, Језди и Фарси, бакарна руда може се наћи 
свуда, нарочито у Карадагу (Ирански Азербејџан), где има и калаја.

У разним подручјима Ирана има злата, сребра и олова. Веома је могуће да су разни 
метали добијани у Ирану још у дубокој  старини,  о  чему сведоче бронзане израђевине 
нађене у Луристану, и разно оруђе нађено у Сузи.

Најважнији трговачки путеви били су каравански путеви који су спајали прикасписку 
област са обалом Персиског Залива, даље, они који су водили из долине Тигра на исток и 
из  источних  области  Ирана  у  Индију.  Из Месопотамије  важан трговачки  пут  водио  је 
долином  Диале  у  области  Медије;  из  престонице  Медије,  Екбатане,  водио  је  велики 
трговачки пут у Сузијану, а долина Кабула отварала је пут у Индију.

СТАНОВНИШТВО

Планинске области што леже између Месопотамије и Иранског платоа биле су већ 
почетком II милемја пре н. е. насељене Каситима, које су доцније грчки писци називали 
Косаји  или  Кисији,  а  такође  и  Каспији,  чији  се  племенски  назив  сачувао  у  имену 
Касписког  Мора.  Та  су  племена  по  своме  језику  и  по  својој  култури  била  сродна  са 
еламским  племенима,  на  чије  се  име  наилази  на  најстаријим  сумерско-акадским 
натписима. Еламци су насељавали прилично велику територију, која је лежала источно од 
Сумера, у сливу река Карун и Керха (старе реке Улаји и Укну). Северније, у планинским 
областима,  живела  су  племена  Лулубејаца,  која  су  стајала  под  културним  утицајем 
сумерских и акадских племена Месопотамије. Код Сарпула, између Багдада и Хамадана, 
нађени су рељефи са претставом цара Анубанинија. На једном од тих рељефа претстављен 
је цар Анубанини како гази ногама заробљеника баченог на тле. Богиња Инина приводи 
цару заробљенике. Акадски натпис и уметнички стил рељефâ нагоне нас да тај споменик 



ставимо у  време Нарамсина  (XXIV век пре  н.  е.).  Лулубејски  споменици нађени су и 
између Персепоља и Сузе.

Прастаро становништво Ирана, мрке коже, сачувало се у југозападном делу Ирана, у 
Хузистану, као и на истоку Иранске Висоравни, у Белуџистану. Веома је могуће да су у 
старини та племена живела дуж Еритрејског приморја,  од Елама до ушћа Инда. Грчки 
писци спомињу урођеничка племена Ирана, која су настањивала област источно од Загра, 
на територији доцније Медије.

Племена Међана и Персијанаца, која су образовала велике државе Медију и Персију, 
први пут  се  спомињу на  асирским натписима  из  IX века  пре  н.  е.  Тако  се  у  аналима 
Салманасара III описује његов поход који је он извршио у 24 години своје владе (835 г. пре 
н. е.) у земљу Наири, где је „добио дарове од 27 царева земље Парсуа“ и одакле је кренуо 
„у  земље...  Међана“.  Асирски  цареви  у  IX-VII  веку  пре  н.  е.  често  су  предузимали 
пустошеће препаде на земље насељене Међанима и Персијанцима, и одвлачили из њих 
плен: заробљенике, стоку (коње, овнове, муле, камиле) и драги камен лазурит, који је тада 
био на високој цени.

Касити,  Лулубејци,  Еламци  и  њима  сродни  Гутијци  припадали  су  аутохтоном 
становништву Предње Азије и били сродни са  Урартима,  Протохетима,  Субарејцима и 
Хуритима. Напосе,  читав низ научника,  а нарочито академик Н. Ј. Мар, стављају језик 
Еламаца  у  групу  јафетских  језика.  Персијанци,  који  су  образовали  моћну  Персиску 
државу,  припадали су источној  групи индоевропских народа,  о  чему сведочи  блискост 
староперсиског језика староиндиском (санскрит).

ИЗВОРИ

Историја старе Персије још је недовољно позната, јер је на територији Ирана нађено 
врло мало документарних извора.  Међу малобројним клинастим персиским натписима, 
који датују из времена првих персиских царева из династије Ахајменида (550-330 г. пре н. 
е.),  највећи  значај  има  велики  натпис  урезан  на  Бехистунској  стени,  источно  од 
Керманшаха.  На  том  натпису  персиски  цар  Дарије  I  подробно  описује  како  је  после 
Камбизове  смрти  угушио  устанке,  победио  све  бунтовнике  и  успоставио  интегритет 
Персиске  државе.  Истом  цару  припада  и  клинасти  староперсиски  натпис  код  Суецког 
Канала, у коме се говори о градњи канала који ће спајати Нил са Црвеним Морем. Велики 
интерес претставља и недавно издати натпис Ксеркса, у коме се забрањује религиски култ 
„даивâ“. Како бехистунски натпис, тако и „натпис о даивима“ снабдевени су аналогним 
текстом  на  вавилонском  и  еламском  језику,  што  сведочи  о  великој  важности  и 
раширености тих језика у Персији.

Недостатак староперсиских натписа допуњавају нам у извесном погледу вавилонски и 
египатски натписи.  Тако,  на  пример,  вавилонска  Набонидова хроника детаљно описује 
Кирово  заузеће  Вавилона.  Серија  натписа  посвећена  је  другим  догађајима  из  времена 
Кирове владе. О Кировом заузећу Вавилона говори се у вавилонском тесту који је добио 
назив  „Киров  манифест“.  Велики  број  нововавилонских  натписа  који  спадају  у  време 
владавине Ахајменида баца живу светлост на економске прилике Месопотамије тога доба. 
Подједнако велики интерес претстављају и египатски натписи из времена освајања Египта 
од  стране  Персијанаца  и  владавине  персиских  царева  у  Египту.  Међу  тим  натписима 
особит  интерес  претставља натпис  првосвештеника  богиње  Неит  у  Саису,  свештеника 
Уџагоресента,  који  нам  омогућује  да  установимо  узајамне  односе  између  Египатског 
свештенства и персиских царева. У исто време спадају и бројни демотички натписи, који 
карактеришу привредни живот Египта у доба персиског освајања.

Недовољан број натписа из времена Ахајменида захтева максимално искоришћавање 
споменика  материјалне  културе,  уметничких  дела  и  предмета  религиског  култа. 
Ископавања извршена на територији Ирана у још скромним размерама — дала су ипак 
извесних драгоцених резултата.



Најкрупнија и најсистематскија ископавања изведена су у престоници старог Елама — 
Сузи. Ту је на дубини од 25 м откривен читав низ културних слојева. Најнижи припада 
архајској епоси и садржи оруђе од кремена, као и фрагменте најстарије керамике. Горњи 
слојеви  припадају  сасанидском  и  арапском  времену.  Велики  интерес  претстављају:  ту 
нађено  глинено  посуђе  са  геометриским  и  стилизованим  биљним  и  животињским 
орнаментима, цилиндрични печати са цртежима, прототипима сликовних хијероглифа, и 
мноштво других предмета, досад још мало проучених. Ту је ископан и раскошни дворац 
цара  Дарија  I.  Драгоцени  споменици  архитектуре,  високо  уметнички  рељефи  и  други 
споменици нађени су приликом ископавања престонице персиских царева — Персепоља. 
Међу њима особит интерес претстављају претставе цара и дажбеника разних племена, 
који цару носе најразноврсније дарове.

Најзад, велику вредност претстављају сведочанства грчких историчара, међу којима 
прво  место  припада  Херодоту,  који  је  оставио  читав  низ  података  о  старој  Медији  и 
Персији, о обичајима и религиским веровањима Персијанаца, као и кратак преглед медске 
и староперсиске историје. Херодотова казивања нису у свим случајевима апсолутно тачна, 
али су,  уопште узев, веродостојна и у многоме налазе потврде у читавој серији других 
извора.  У  извесној  мери,  али  са  великом  опрезношћу,  могу  се  искористити  доцнији 
религиски  зборник  старих  Персијанаца  —  „Зенд-Авеста“,  као  и  историске  легенде 
сачуване у персиској књижевности све до X-XI века н. е.,  на пример, у познатоме епу 
Фердусија — „Шах-Наме“.

ЕЛАМ

Елам је, очигледно, извршио известан културни утицај на најстарија племена Ирана. 
Ископавања вршена у Сузи открила су велику количину сјајних примера орнаментисане 
керамике и мноштво других предмета материјалне културе, који сведоче о томе да је ту 
још  од  неолита  постојала  висока  самостална  култура.  Иако  су  извесна  племена  у 
планинама и даље живела номадским начином живота,  у долинама река још у дубокој 
старини прешло се на стално настањени земљораднички живот. Приликом ископавања у 
Сузи нађени су српови и тренице за жито. Као и у другим староисточним земљама, висок 
развитак достигли су обрада камена,  керамика и ткачка  производња.  Металургија  се  у 
најстарија  времена  споро  развијала.  Зато  бакарно  посуђе  дуго  времена  копира  облик 
каменог посуђа. Нешто доцније, у археолошком слоју који припада времену акадског цара 
Нарамсина,  појављује  се  бронза.  Постојање  опсидијана  и  лазурита,  који  су  откривени 
приликом ископавања у Сузи, сведочи о томе да су те врсте камена довезене из суседних 
земаља. Еламска култура била је у знатној мери самосвојна. У Еламу је никло самостално 
сликовно писмо (пиктографија), које је доцније замењено савршенијим клинастим писмом, 
преузетим од старих народа Месопотамије.

Најстарији  владари  и  цареви  Сумера  и  Акада,  бранећи  земљорадничке  области 
Међуречја од најезди еламских племена, водили су са њима непрекидну борбу. На својим 
натписима они пишу о упадима Еламаца, као и о својим походима у земљу Елам. Тако је 
владар Лагаша „Еанатум разбио главу Еламу. Елам је отеран у своју сопствену земљу.“ 
Маништусу, цар Акада, освојио је Аншан, очигледно, једну од области Елама, и наметнуо 
је данак. Под Шулгијем, царем III династије Ура, Сумерци су трајно освојили неке области 
Елама, којима су управљали посебни сумерски чиновници. Пад III династије Ура допринео 
је ослобођењу Елама и јачању независног Еламског царства. Еламски цареви почели су да 
упадају у  Месопотамију и  трајно су  се  учврстили  у  њеноме  јужном делу,  нарочито  у 
Ларси.  Вавилонски цар Хамураби морао је  да  са  Еламцима води упорну борбу.  И тек 
пошто је ујединио знатан део Месопотамије под својом влашћу,  могао је Хамураби да 
истера Еламце из Сумера.

Асирски су цареви такође били приморани да воде непрекидну, дуготрајну и упорну 
борбу са  Еламом.  Први  сукоб  Асирије  са  Еламом десио  се  у  VIII  веку пре  н.  е.,  под 



Саргоном II.  И поред високе војне организације и бољег наоружања,  асирске су трупе 
претрпеле пораз од Еламаца. Крупан поход на Елам предузео је асирски цар Сенахериб. У 
аналима својих похода он саопштава: „34 утврђена града, заједно са ситним насељима и 
њиховом  околином,  којима  нема  броја,  —  опсео  сам,  освојио,  опљачкао,  порушио, 
опустошио,  предао  огњу  и  димом  њихових  згаришта  покрио  широко  небо,  слично 
урагану.“  Еламски  цар  Кудурнахунди  наредио  је  становништву Елама  да  се  сакрије  у 
тврђаве, а сам је напустио своју резиденцију Мадакту и повукао се у удаљене планинске 
области. Сенахериб је покушао да гони противника, али није имао успеха. Позивајући се 
на „крајњу хладноћу и страшну буру“, на „снег и кишу“, Сенахериб се вратио у Ниниву. 
Очигледно, асирским трупама није пошло за руком да потпуно потуку Еламце и освоје цео 
Елам. Могуће је да су Еламци пружили јак отпор и принудили Асирце на повлачење. Из 
дубине  своје  земље  Сенахериб  је  морао  да  предузме  још  један  поход  на  Елам,  да 
непријатељу зада пресудан ударац и учврсти утицај Асирије на Елам. Ова борба Асирије 
са  Еламом завршила  се  тек  под  Асурбанипалом,  који  је  645  г.  пре  н.  е.  опустошио и 
страшно  опљачкао  Елам,  постигавши  самим  тим  потпун  пораз  вековног  непријатеља 
Асирије.

Та  околност  што  је  Елам  у  току  низа  векова  не  само  пружао  отпор  сумерским, 
вавилонским и асирским царевима, него често прелазио и у офанзиву — сведочи о томе да 
је Елам био знатна и јака држава. Ископавања извршена у Еламу открила су споменике 
високе и својеврсне еламске културе. Сасвим је могуће да је та земља, чија историја одлази 
у III милениј пре н. е., могла вршити културни утицај на прастаре народе који су живели 
на територији Ирана.

НАЈСТАРИЈА ПЛЕМЕНА ИРАНА

Недостатак  археолошких  споменика  и  натписа  не  даје  нам  данас  могућност  да 
окарактеришемо историју Ирана пре почетка I миленија пре н. е. Управо у то време на 
асирским  натписима  први  пут  се  помињу  племена  Парсуа  и  Мадаи  —  очевидно 
Персијанци и Међани, који су настањивали области западног и јужног Ирана. Персијанци 
су говорили језиком индоевропског типа и убрајали себе у „Аријце“,  тј.  у „племените, 
угледне“,  у  чему  је  нашао  одраза  њихов  однос  према  покореним  или  домородачким 
племенима Ирана. Околности под којима су се они појавили у Ирану још су непознате. 
Ова индоевропска племена Ирана живела бу у освит своје историје номадским сточарским 
начином живота. Припитомила су бика, зебу, овна, коња и гајила у великим количинама 
ситну рогату стоку и коње, који су били особито широко распрострањени у Медији. У 
светим књигама старих Персијанаца, које носе назив „Зенд-Авеста“, сачували су се одјеци 
тога старог сточарског начина живота, који је нашао свог одраза у религији и митовима. 
Крава и пас сматрани су светим животињама. Њихово убијање изједначавано је са увредом 
светиње. У најстаријем делу Зенд-Авесте, у такозваним „Гатама“, често се сусрећу стари 
митолошки ликови „душа краве“ и „творац краве“. У другом делу светог зборника старих 
Персијанаца, у „Вендидаду“, цела једна глава посвећена је псу. Херодот прича легенду о 
томе како је пастир васпитао и кучка одгајила дете Кира, који је доцније постао оснивач 
моћне Персиске светске државе. По Херодотовим речима, персиски су цареви приносили 
као жртву божанству, у свечаним приликама, истовремено на 1.000 бикова.

Тамо где су природни услови ишли на руку организовању вештачког наводњавања, 
појављује се иригациона агрикултура,  али,  разуме се,  не ни издалека у онако крупним 
размерама  као  у  великим алувијалним долинама  Тигра,  Еуфрата  и  Нила.  О постојању 
иригационих  канала  сведоче  многа  места  из  Зенд-Авесте.  По  планинским,  рђаво 
наводњаваним подручјима становништво је одвајкад брижљиво користило воду подземних 
извора  и  планинских  потока.  Карактеристичну  црту  специфичног  староиранског 
вештачког  наводњавања  претставља  уређење  подземних  канала,  снабдевених,  ради 
систематског  чишћења,  специјалним  бунарима.  У  светим  књигама  старих  Персијанаца 



слика се идеал спокојног и праведног живота земљорадника, који гради себи кућу, оснива 
своју  породицу,  гаји  стоку,  обрађује  земљу,  производи  жито,  сточну  храну,  воћке, 
наводњава безводно тле и исушује мочваре.  Земљораднички рад сматран је  праведним 
делом. Жито је сматрано светом биљком, која има велику моћ у борби са злим духовима. 
По мишљењу старих Персијанаца, човек који је засејао жито, посејао је добро и допринео 
ширењу  култа  доброг  бога  Ахурамазде.  Праведан  човек,  по  учењу  староперсиских 
свештеника,  треба да уништава штетне животиње и пољопривредне штеточине,  да оре 
ледину,  ђубри  истрошено  тле,  да  гради  мостове  над  текућом  водом,  да  дели 
земљорадничке алатке људима, другим речима, — да свим средствима помаже развитак 
земљорадничке привреде. Међу житарицама особито су били раширени просо и јечам. На 
винову лозу наилази се у Ирану у дивљем облику; она је такође аклиматизована у дубокој 
старини. Од сточне хране особито је била раширена луцерка, коју су Римљани називали 
„медском“ травом.

Поред земљорадње, током времена развијали су се и занати. Постојање металне руде 
допринело  је  развитку металургије,  нарочито  обради  бакра,  бронзе,  злата  и  електрума 
(легуре  злата  и  сребра).  Широка  распрострањеност  коњарства  имала  је  за  последицу 
појаву примитивних кола, са точком у облику диска, који је потсећао на примитивни точак 
који је постојао у старом Сумеру, у Закавказју, и који се сачувао све до позног времена у 
Малој Азији.

Све до VIII-VII века пре н. е. код Међана који су насељавали северозападни део Ирана 
сачувао  се  стари родовско-племенски  поредак.  Херодот,  који  нам је  оставио  прилично 
подробне  вести  о  образовању  најстарије  Медске  државе,  саопштава  да  су  се  Међани 
делили на шест племена и да су до уједињења тих племена у једну државу „живели у то 
време  у  засебним  селима“,  тј.  у  условима  родовског  начина  живота.  Исти  родовско-
племенски  поредак  дуго  се  сачувао  и  код  Персијанаца,  који  су  образовали  шест 
земљорадничких племена и  четири племена сточара-номада.  На пространој  територији 
Иранске  Висоравни  све  до  најновијег  времена  живела  су  поред  стално  настањених 
земљорадника и многобројна племена сточара-номада. У староперсиском језику сачували 
су се специјални термини који су служили за ознаку родовске и доцније сеоске општине 
(вис),  племена  (зантуш)  и  народа  (дахыауш).  За  ознаку старешине  или  вође  општине, 
племена или народа, свакој од тих речи додавана је реч „патиш“. Очевидно, староперсиска 
држава, која је настала релативно позно, дуго је задржала свој примитивни патријархални 
карактер племенског савеза.

Али  је  развитак  производних  снага  довео  до  имовинског  раслојавања.  У  старим 
сеоским  општинама  постепено  се  издвајају  богаташи,  свештеници,  који  чине  стару 
родовску  аристократију.  Херодот,  описујући  обичаје  Персијанаца,  вели  да  је  код 
приношења  жртава  обавезно  морао  присуствовати  свештеник  (маг),  који  „пева  свету 
песму“. Маги, тј. свештеници, чинили су затворену социјалну групу људи, „који се оштро 
разликују од осталих људи“. У доба које је Херодот описивао аристократи су се по своме 
богатству већ у знатној мери разликовали од родовских чланова општина. Постепено су 
почели да се издвајају аристократски родови, којима је припадао и царски род Ахајменида.

У VIII  веку пре н.  е.  у  Медији се појављују градови,  очигледно,  административни 
центри  појединих области,  који  су имали  углавном војни,  а  можда  делом и трговачки 
значај. У казивању о осмом походу Саргона II предузетом у земљу Парсуа, Манејаца и 
Мадаи, описују се велики градови које су асирске трупе освојиле у тим областима. Такав је 
град Ушкаја, „резиденција земље“, подигнут на узвишеној тераси, саграђеној на стени, и 
окружен великим градским зидом дебљине осам лаката.  Такав је  и  град  Улху,  чији  су 
зидови били начињени од камена; у њему се налазио дворац, са кровом саграђеним од 
огромних стабала кипариса. На Саргоновом натпису описују се канали који су те градове 
снабдевали водом, велике куће, огромни амбари за жито, вртови и виногради. Претставе 
тих сјајно утврђених градова сачувале су Се на рељефима који украшују зидове дворца 
Саргона II у Хорсабаду.



МЕДСКА ДРЖАВА

Медија је заузимала територију која лежи у планинским областима Загра и у плодним 
равницама источно од њих. На асирским натписима IX века пре н. е. говори се о племену 
Мадајаца, са којима Асирци воде упорну борбу. Асирски цареви врше походе на ту далеку 
источну земљу,  задобијајући тамо мноштво заробљеника и богат плен.  835 г.  пре н.  е. 
Салманасар III упао је у земљу Мадајаца (Међана) и продро у области Медије које лежи 
130 миља далеко од  асирског  града  Арбеле.  Тиглатпаласар III  предузимао је  походе  у 
планинске  области  Загра  и  земљу  Мадајаца,  одакле  је  однео  богат  плен:  коње,  муле, 
камиле,  овце,  лазурит  и  велику  количину  заробљеника  претворених  у  робље.  673  г. 
Асархадон је предузео поход у земљу Патуш Ари, која лежи близу „слане пустиње“, у 
„земљу далеких Међана“, и довео из ње заробљене „владаре моћних градова Шидир-парна 
(од персиског Шитрафарна или Тисаферн) и Епарна, заједно са њиховим јахаћим коњима, 
стоком, стадима и камилама.“ Захваљујући трговачким односима Међана са Асирцима, у 
Медију су продирали  елементи  асирско-вавилонске  културе.  У процесу борбе  за  своју 
независност,  којој  је  Асирија  претстављала  сталну опасност,  Међани  и  друга  племена 
ујединили су се у крупан и прилично јак племенски савез.

Крајња оскудност извора не дозвољава нам да у пуној мери окарактеришемо процес 
формирања Медске државе. Неке интересантне вести о томе сачувале су се код Херодота. 
Приказујући дуги процес образовања Медског царства — у виду полуисториске анегдоте о 
томе како је праведни судија Дејока задобио власт међу Медијанима, Херодот казује како 
је тај Дејока „натерао Међане да образују један град“ и „стопио је медски народ уједно“. 
Неке детаље ове приче потврђују асирски натписи, у којима се говори о томе како је вођа 
племена  Манејаца,  по  имену Дајауку,  дигао устанака  против  Саргона,  али  је  претрпео 
пораз, био потучен од Асирцеа и прогнан у Хамат (715 г. пре н. е.). Херодот казује да је 
Дејока ујединио медска племена у једну државу, да је подигао велики град Екбатану, чије 
име очигледно долази од персиске речи Хангматана („Место за скупове“), и који се можда 
налазио на месту данашњег Хамадана. Грчки историчар Полибије (II век пре н. е.) сачувао 
је  прецизнији опис старе  престонице Медије,  који  налази потврде у  другим изворима. 
Очигледно, у то доба Медија је претстављала савез племена, у коме су владали старински 
обичаји војне демократије, по којима је цар биран на „зборном месту“ од општег сабора. 
Али казивање Херодота, који описује претварање Медског савеза племена у староисточну 
деспотију, није ни издалека веродостојно; уз то је сам Дејока приказан као какав грчки 
тиранин, који насилно осваја  царску власт ослањајући се на подршку широких слојева 
становништва.  Херодот  даље  прича  о  Дејокиним  наследницима.  Следећи  медски  цар, 
Фраорт,  по  Херодотовим  речима,  покорио  је  Персијанце  и  друге  народе  Азије  и  чак 
заратио на Асирију. Име Фраорт, очигледно, одговара персиском имену Фравартиш, на које 
наилазимо у бехистунском натпису из времена Дарија I. Под следећим медским царем — 
Хвахшатром,  Медија  се  претворила  у  јаку  државу.  Хвахшатра,  кога  Херодот  назива 
Киаксаром,  искористио  је  војно  искуство  Асираца,  реорганизовао  медску  војску, 
поделивши  је  на  одреде  према  роду  оружја.  У  тој  новој  медској  војсци  појављују  се 
специјални одреди копљоноша и стрелаца,  као год и коњица, која отсада стиче особит 
значај у војној вештини, доприносећи бржем кретању војске, као и знатном развитку њене 
маневарске  способности.  Ослањајући  се  на  јаку  војну  моћ  Медије  и  на  савез  са 
Вавилоном, Киаксар, уз енергичну подршку вавилонских трупа, побеђује Асирце, коначно 
потукавши некада моћну Асирску државу.  Тако је  на развалинама Асирије  никло ново 
снажно  Медско  царство,  коме  је  Хвахшатра  присајединио  планинске  области  Персије, 
Кападокију и Јерменију. Не ограничивши се на освајање северног дела Асирског царства, 
медски освајач кренуо је даље на запад, са циљем да избије на Средоземно Море. Херодот 
описује  упорну борбу Киаксара  са  Лидијом,  која  је  трајала  пет  година  и  завршила  се 
споразумом између двеју крупних  држава.  За  време  једне  од  битака  између Лиђана  и 



Међана десило се помрачење сунца,  које  је прорекао грчки филозоф Талес из Милета. 
Према томе, може се тачно утврдити да се та битка одиграла 585 г. пре н. е. Медски цар 
учврстио је своје војне успехе и освајања дипломатским споразумима, који су,  са своје 
стране,  утврђени  династичким  браковима.  Своју  кћер  Киаксар  је  удао  за  моћнога 
вавилонског  цара  Навуходоносора,  а  свог  сина  Астиага  оженио  ћерком  лидског  цара. 
Киаксар је умро 584. г. Последњи медски цар Астиаг био је принуђен да своје царство 
брани од Персијанаца. После дуге владавине (отприлике 580-550 г. пре н. е.) Астиаг (у 
вавилонској транскрипцији Иштувегу) је претрпео пораз у борби са Киром — оснивачем 
Персиске државе.

ОБРАЗОВАЊЕ ПЕРСИСКОГ ЦАРСТВА. КИР

Истовремено кад и Међани, на територији Ирана појавила су се и друга племена, која 
се на натписима називају Парсуа и која су, очигледно, преци старих Персијанаца. Асирски 
цареви  воде  борбу  са  тим  племенима,  која  се  прилично  чврсто  насељују  у  једној  од 
области Елама, у Аншану, и ту образују прилично знатан савез племена. У свом реферату 
о  пустошењу Елама  асирски  цар  Асурбанипал  помиње „Кира,  цара  Парсуаш“,  који  се 
потчињава асирском цару и шаље свога најстаријег сина са даровима у Ниниву. У борби са 
Асирцима, а затим са Међанима, савез персиских племеха расте и јача. Средином VI века 
пре н. е. образује се јака Персиска држава. Историска традиција и антички писци називају 
једногласно оснивачем те државе Кира II, који је без сумње био један од наследника Кира 
I, савременика Асурбанипаловог. Тежећи да нађе ослонца у вековним традицијама високе 
културе старога и моћног Елама, Кир II назива себе „царем Аншана“, као и „царем Парсу“, 
тј. Персије. Херодот нам је сачувао низ легенди у којима се описују детињство, васпитање 
и делатност Кира. Те легенде имају у то време уобичајени облик легенде о животу великог 
оснивача државе. Нема ничег чудног у томе што је крупна политичка делатност Кирова 
оставила снажан утисак на његове савременике и што су око Кира, највећег политичара 
тога  доба,  народно  стварање,  а  у  извесној  мери  и  верска  пропаганда  свештенства,  — 
створили мноштво разноврсних легенди. Тако се о Киру причало да је, као и Саргон I, био 
одбачено дете, које је одгајио пастир, или да га је, као египатске фараоне или Ромула и 
Рема,  осниваче  Рима,  одгајила  на  натприродан  начин  милостива  звер.  Чак  и  Херодот 
покушава  да  критички  прилази  тим  легендама,  које  су  имале  за  циљ  да  нагласе 
натприродно,  готово  божанско  порекло  славног  оснивача  Персиског  царства.  Већма 
историски карактер имају вести сачуване у Вавилонској хроници и у неким документима 
тога доба.

Из тих докумената ми дознајемо да је Кир отпочео рат са медским царем Иштувегу 
(Астиаг). Херодот у опису тог рата у знатној мери користи народну легенду, па тако, поред 
осталог,  приказује  Кира  као  Астиаговог  унука.  Објективније  и  сувље  приповедање 
Вавилонске  хронике саопштава  да  је  „Иштувегу сакупио своју војску и  пошао против 
Кира, цара Аншана, да га  победи. Али се Иштувегова војска побунила против њега и, 
заробивши га,  предала га  Киру.  Кир је  кренуо у његову престоницу Егбатану.  Сребро, 
злато и остале ризнице Егбатане биле су опљачкане и однесене у Аншан“. Према томе, тај 
се рат завршио поразом Медије и пуном победом Персијанаца. Персиске трупе освојиле су 
престоницу Медије,  Егбатану.  Кир је псисајединио Медску државу Персији.  Историска 
традиција сачувала је предање о томе како је Кир, заробивши медског цара Астиага, дао му 
почастан  положај  у  својој  држави.  Веома  је  могуће  да  то  предање  стоји  у  вези  са 
чињеницом  да  су  Међани  у  Персиској  држави  заузимали,  напоредо  са  Персијанцима, 
особит привилегован положај.

Не ограничивши се на освојење Медије, Кир је почео да води широку војну политику. 
За  кратко  време  он  је  освојио  Јерменију,  Кападокију,  Лидију  (547-546  г.)  и  Вавилон. 
Вавилонско царство, које је под Навуходоносором достигло висок процват, било је крупна 
трговачка  држава  тога  доба;  престоница  тог  царства,  Вавилон,  претстављао  је  моћну, 



готово неприступачну тврђаву. Високо ценећи економске резерве и војне снаге Вавилона, 
Кир је управио своју пажњу најпре на то да се трајно учврсти у северном делу Предње 
Азије, углавном у Малој Азији. То је било утолико важније што су Крез, лидски цар, и 
Амазис (Ахмос II),  египатски цар,  закључили са  вавилонским царем одбранбени савез 
против  Персије.  Зато  је  Кир  и  задао  свој  први  ударац  слабој  карици у  томе  ланцу — 
Лидији,  да  би,  користећи  економске  и  људске  резерве  северног  дела  Предње  Азије, 
изоловао  Вавилон  од  његових  савезника  и  пресекао  његове  трговачке  и  војне 
комуникације. Када је Лидија пала под ударцима персиског завојевача, над горди и стари 
Вавилон наднела се смртна опасност. Сад је Кир могао да све своје нарасле снаге баци 
против вавилонског цара. Вавилон, лишен савезника и преживљујући крупне унутрашње 
немире, није могао да пружи отпор персиском освајачу. Сви сачувани извори сведоче о 
томе да је Кир брзо и без нарочитог труда освојио Вавилон и присајединио Вавилонску 
државу  Персији  (538  г.  пре  н.  е.).  О  томе  крупном  догађају  сачувале  су  се  вести  у 
Вавилонској хроници Набонида, у историском делу вавилонског свештеника Берососа, код 
грчког историчара Херодота и најзад у манифесту самога Кира, чији нам је текст, писан 
клинастим писмом, сачуван. У њему се говори о томе да су бројне персиске трупе „мирно 
ушле у Вавилон“. Ту Кир приказује себе као заштитника Вавилона, вавилонске културе и 
вавилонске религије. Несумњиво је да се Кир приликом освајања Вавилона ослањао на 
неке  групе  вавилонског  свештенства,  приказујући  себе  као  присталицу  вавилонске 
религије. У своме манифесту Кир вели: „Старање о унутрашњим стварима Вавилона и о 
свим његовим светилиштима лежало ми је на срцу. И становници Вавилона дочекали су 
испуњење  својих  жеља,  и  срамни  јарам  збачен  је  са  њих...  Мардук,  велики  господар, 
благословио је мене,  Кира, цара,  који га поштује, и Камбиза, мога сина,  и читаву моју 
војску,  —  милошћу  својом,  и  ми  смо  искрено  и  радосно  величали  његово  узвишено 
божанство“.  Укључење Вавилоније  у  састав  Персиске  државе,  која  је  претендовала  на 
уједињење  читавог  староисточног  света  под  својом  влашћу,  отворило  је  широке 
перспективе развитку спољне трговине трговачко-робовласничке аристократије и крупних 
храмова Вавилона.

Пошто је заузео Вавилон, Кир је кренуо даље на запад. Али је Кирово продирање на 
запад носило мирољубив карактер. Тако ми знамо да је Кир обновио Јерусалим, дозволио 
Јудејцима  да  се  врате  из  вавилонског  ропства  у  домовину  и  приступио  обнови 
феничанских  градова.  Очигледно,  циљ  ове  Кирове  политике  било  је  учвршћење 
пријатељских односа између Персије и ситних држава Палестине и Феникије. које је Кир 
настојао  да  заинтересује  за  широку  освајачку  политику  Персиског  царства.  Веома  је 
могуће  да  је  Кир  покушавао  да  тиме  осигура  себи  сарадњу феничанских  приморских 
градова  за  организовање  крупног  војног  похода  против  Египта,  последњег  супарника 
моћнога персиског цара. Немајући на расположењу довољно јаке сопствене флоте, Кир је 
осећао потребу за феничанским бродовљем. Осим тога, Кир је у Феникији и Палестини 
спремао исходишта за развијање војних снага, са циљем да их пребаци у Египат. Овај план 
освајања Египта, који је још сачувао неке остатке своје негдашње моћи, Кир је брижљиво 
и потајно припремао. Али ту замисао он није спровео у дело. Кир је погинуо 529 г. пре н. 
е., у битки са Скитима у закасписким степама. Киров план остварио је његов син Камбиз.

КАМБИЗ ОСВАЈА ЕГИПАТ
(529-523 Г. ПРЕ Н. Е.)

Камбизова влада позната нам је по казивањима грчких историчара и по египатским 
натписима  из  времена  персиског  освајања  Египта.  Камбиз  је  ступио  на  престо  после 
Кирове смрти, као његов законити престолонаследник. Али приликом његовог доласка на 
престо избили су у земљи немири. Поједине земље које  је Кир био покорио,  али не и 
чврсто повезао са Персијом, искористиле су смрт освајача и одметнуле се. Камбиз је морао 
да утроши много напора на то да их умири. Могуће је да је у те немире био умешан и 



други  Киров  син,  кога  извори  називају  Бардијом.  Да  би  учврстио  свој  положај  као 
пуновласни  цар  Персиске  светске  државе,  Камбиз  је,  по  сведочанству  извора,  убио 
Бардију;  притом,  како стоји  у  Бехистунском натпису,  „када  је  Камбуџиј  (Камбиз)  убио 
Бардију, народ није знао да је Бардија убијен.“

Учврстивши  се  на  престолу,  Камбиз  је  почео  да  се  спрема  за  поход  на  Египат, 
настављајући  освајачку  политику  Кира.  Египат,  нешто  ојачао  под  фараонима  XXVI, 
Саиске династије, горд због своје хиљадугодишње старе културе и своје негдашње моћи, 
био је ипак опасан супарник персиским царевима. Египатски фараон Ахмос II (Амазис) 
настојао  је  да  учврсти  економску  и  војну  моћ  Египта  помоћу  Грка,  врбујући  их  као 
најамнике  у  своју  војску.  Осим  тога,  фараон  је  закључио  савез  са  Кипром,  Лидијом, 
Вавилоном  и  Самосом.  Али  је  брзо  јачање  Персије  избијало  све  слабијем  и  изнутра 
немоћном Египту и последње адуте из руку. Кир је покорио Вавилон и Лидију,  Кипар, 
Поликрат са Самоса и чак командант грчких најамних одреда, Јонац Фанет, који је раније 
служио  Ахмосу  II,  прешли  су  на  страну  Камбиза.  Према  томе,  Египат  је,  изгубивши 
савезнике, морао да се нађе сам лице у лице са персиским освајачем, који се приближавао 
Египту као лавина.

Ослањајући се на своју огромну војску и на јаку флоту својих савезника, Феничана, 
Кипрана и Самљана, Камбиз је 526 г. кренуо у поход на Египат. У томе походу Камбиза су 
пратили бивши лидски цар, стари мудрац Крез, и Силосон, брат Поликрата са Самоса. 
Камбизу је  пошло  за  руком  да  закључи  споразум  са  вођом арапских  племена,  који  је 
снабдевао водом персиску војску за време њеног прелаза кроз Синајску пустињу.

Најзад,  последњи  ударац  постигао  је  Египат.  У  моменту  приближавања  огромне 
персиске војске границама Египта умро је Ахмос II, крупни политичар свога времена, који 
се вешто користио подршком Грка. На престо је дошао Псаметих III, који није могао да 
своју земљу заштити од непријатељске најезде и да сачува независност своје државе. И 
поред тога што су египатске трупе пружиле упоран отпор како у битки код Пелузија тако и 
приликом  одбране  Мефиста,  Персијанци  су  однели  пуну  победу  над  Египћанима  и 
покорили Египат (525 г. пре н. е.).

Грчки историчари говоре о свирепом терору који је Камбиз завео у Египту. Страбон 
саопштава  да  је  Камбиз  спалио  Серапејон  и  Мемфис,  а  Диодор  казује  да  је  Камбиз 
опљачкао Рамесеј. Описујући Камбизова недела, Херодот га назива „неразумним и лудим 
човеком“, који је у нападу безумља копљем убио светог бика старих Египћана,  Аписа, 
ударцем ногом у трбух убио своју бремениту жену Роксану и уопште патио од „тешког 
умног растројства“. Сведочанства грчких историчара о свирепостима и тиранској влади 
Камбиза  у  Египту  налазе  донекле  потврде  у  елефантинским  папирусима,  у  којима  се 
говори  о  томе  како  је  „Камбиз  порушио  све  храмове  египатских  богова“.  На  једном 
египатском натпису из овог времена говори се о „страховитом ужасу који је обузео сву 
земљу,  ужасу  какав  раније  никад  није  виђен“.  Али  су  сва  та  сведочанства  донекле 
преувеличана. Очигледно, освајачка и деспотска политика Камбизова изазвала је велику 
опозицију у Медији и Персији, излив патриотских осећања у Египту и панику у читавом 
грчком свету. Зато није чудо што су се нарочито у грчко-египатским круговима појавиле 
легенде о свирепости и деспотском безумљу Камбизовом, које су свог живог одраза нашле 
код  грчких  историчара,  нарочито  код  Херодота.  Морализаторска  грчка  историографија 
стављала је хуманог и праведног Кира насупрот свирепоме и безумном Камбизу, и у првом 
и  у  другом  случају  не  устежући  се  од  преувеличавања.  Из  натписа  египатског 
првосвештеника храма богиње Неит у Саису — Уџагоресента,  дознајемо да је  Камбиз 
после освојења Египта наставио Кирову политику према покореним земљама. Камбиз не 
само  да  није  прогонио  египатску  религију,  него  је,  напротив,  судећи  по  натпису 
Уџагоресента,  нашао  ослонца  у  неким круговима  аристократског  свештенства,  који  су 
пристали на споразум са Персијанцима. Тако Уџагоресент прича да је Камбиз обновио 
храм богиње Неит у Саису, узео староегипатско име и титулу египатског фараона и био 
посвећен  у  религиске  мистерије  богиње Неит.  Дакле,  Камбиз  није  тако  оштро  устајао 



против египатске религије као што то пишу грчки историчари. Уџагоресент с гордошћу 
саопштава како је Камбиз, на његову молбу, наредио „да се истерају сви Азијци који су се 
настанили у храму Неит, да се поруше њихове куће које су се налазиле у том храму... да се 
опере  храм  Неит,  да  му  се  врате  сви  његови  људи  и  свештеници-чувари.  Његово 
величанство је наредило да се приносе дарови и жртве великој Неит, мајци великих богова 
који су у Саису, као што је то било раније.“

По античкој традицији, Камбиз се није задовољио освајањем Египта, већ је учинио 
неколико покушаја да освоји и друге афричке земље, да покори Картагину, оазе и далеку 
Етиопију.  Али  ти  његови  покушаји  нису  били  крунисани  успехом.  Феничанска  флота 
одрекла је да крене против својих картагинских саплеменика; експедиција послата у оазе 
пропала  је  у  пустињском  песку;  Камбизовим  трупама  није  пошло  за  руком  да  освоје 
Етиопију. Једино је полугрчка област Киренаика признала Камбизову власт. Могуће је да 
је и оаза Ел-Харџе била заузета од Камбизових трупа. Отприлике у то време у Египту су 
отпочели  нереди,  који  су  изазвали  казнене  репресалије  Персијанаца,  напосе,  убиство 
Псаметиха III, последњег египатског фараона XXVI династије.

Крај  Камбизове  владе  обележен  је  крупним  устанцима,  који  су  дубоко  уздрмали 
Персиску државу. Искористивши дуготрајни Камбизов боравак у Египту и можда његов 
неуспешни поход у Етиопију, један од медских свештеника (мага), по имену Гаумата, који 
се  издавао  за  брата  персиског  цара,  дигао  је  устанак  против  Камбиза.  Овај  устанак 
организовли су, по свој прилици, медско свештенство и аристократија, са циљем да обнове 
независну Медску државу. Обећавајући народу ослобођење од војне дужности и смањење 
пореза,  Гаумата  је  умео  да  око  себе  сакупи  прилично  знатне  снаге.  Велико  Персиско 
царство, брзо створено, почело се брзо и распадати. После Камбизове смрти у многим 
деловима  Персије  отпочели  су  устанци  управљени  против  Персијанаца.  Персиска 
царевина била је веома нестабилна државна творевина, лишена унутрашњег економског 
јединства.

ДАРИЈЕ I

Сви ти нереди и  устанци детаљно су записани у  најважнијем документу персиске 
историје  —  на  такозваном  Бехистунском  натпису,  урезаном  на  високој  стени  која  се 
уздиже на путу из Багдада у Техеран. На том натпису Дарије I, који је водио порекло из 
једне  бочне  линије  царске  куће  Ахајменида,  саопштава  да  су  после  Камбизове  смрти 
отпочели  устанци  у  земљи;  у  Сузијани,  у  Вавилону,  у  Медији  и  чак  у  самој  Персији 
појавили су се самозванци и избили устанци. Даље Дарије казује да је убио мага Гаумату, 
који се био прогласио за Бардију, Камбизовог брата, да је угушио све устанке, однео пуну 
победу  над  свима  самозванцима  и  успоставио  власт  једног  персиског  цара  и  моћ 
уједињене  Персиске  државе.  Речи  Бехистимског  натписа  које  говоре  о  тим догађајима 
кратке су, али ванредно изражајне. Тако Дарије вели: „Док сам ја био у Вавилону, ове су се 
земље  одметнуле  од  мене:  Персија,  Сузијана,  Медија,  Асирија,  Египат,  Партија, 
Маргијана, Сатагидија, Скитија“. И даље: „Ево шта сам ја урадио вољом Ахурамазде, у 
току једне исте године, пошто сам постао цар.  Био сам се у деветнаест битака,  вољом 
Ахурамазде  добио  сам  их  и  девет  царева  сам  заробио“.  Речиту  илустрацију  тих  речи 
претставља рељеф урезан на Бехистунској стени, који претставља једног на тле обореног и 
девет везаних самозванаца пред лицем победничког ујединитеља Персиске државе, цара 
Дарија I, сина Хистасповог. Тај рељеф и дуги натпис крај њега, написан на персиском, 
вавилонском  и  новоеламском  језику,  претстављали  су  неку  врсту  манифеста,  којим  је 
Дарије I јављао о умирењу земље, о успостављању државног јединства од стране њега, 
јединог законитог наследника Камбиза, царског потомка куће Ахајменида.

Али су ти устанци и нереди открили унутрашњу слабост и нестабилност Персиског 
царства. Народи које су Кир и Камбиз били покорили, повели су после Камбизове смрти 
борбу против  Персијанаца  за  своју независност.  У  тим устанцима  узели,  су учешћа  и 



робови и сиротиња. Један од медских самозванаца, Гаумата, прогласио се царем и у борби 
са Персијанцима ослањао се на устаничке народне масе. По Херодотовим речима, он је 
„разаслао свим народима свога царства указ о слободи од војне службе и од пореза за 
време од три године.“ Чак је и Дарије I, пошто је освојио царску власт, био принуђен да на 
свом натпису прикаже себе као народног пријатеља, који се стара о интересима најширих 
слојева становништва. Зато је Дарије I објавио у свом манифесту: „Подигао сам храмове 
које је Гаумата порушио. Вратио сам народу пашњаке, непокретну и покретну имовину и 
кланску (сеоско-општинску) имовину, које му је Гауматабио одузео...“

Али  Дарије  није  водио  политику  стварне  и  доследне  заштите  интереса  широких 
слојева  становништва.  Принуђен  на  почетку  своје  владе  да  предузме  извесне  мере  у 
интересу народа, он је доцније наставио традиционалну политику староисточних деспота, 
који  су  се  ослањали  на  робовласничку  и  земљопоседничку  аристократију,  на  богате 
трговце  и  свештенство.  Од  времена  првих  Ахајменида  персиски  су  цареви  раздавали 
велике  земљишне  поседе  појединим  аристократама,  који  су  добијали  титулу  „царевих 
доброчинилаца“.  Ови крупни земљопоседници добијали  су од  цара  разне  привилегије: 
имали су право суђења на својим поседима, били су ослобођени пореза и обавеза. Тако су 
се  постепено  формирале  велике,  готово  независне  кнежевине,  на  пример,  кнежевина 
Отанида у Кападокији или Тисафернова у Карији. Знатне привилегије добијали су од цара 
и крупни храмови. Тако је, на пример, Кир ослободио храм Аполонов у Магнезији пореза 
и  обавеза,  а  Артаксеркс  подарио  сличне  привилегије  Јерусалимском  храму.  Пословни 
документи из Вавилона сведоче о томе да је персиска аристократија поседовала крупна 
имања у Вавилонији и давала своје земље под закуп месном становништву. Најкрупнији 
земљопоседник и робовласник био је сам цар.  У његовим рукама био је концентрисан 
огроман земљишни фонд, који се постепено формирао захваљујући освајању земљишних 
поседа домаћих велможа. Цар је поседовао велика и добро уређена имања, са раскошним 
парковима,  које  су  Грци  звали  парадејсос  (одатле  доцнија  реч  „парадис“,  која  је  у 
хришћанско доба почела значити „рај“). По тим царским имањима постојала су шумска 
ловишта са обиљем дивљачи, предвиђена за царев лов, даље, богати воћњаци и расадници 
у којима су гајене иностране биљке. Цару су припадале и крупне занатске радионице, на 
пример, велике радионице у Феникији, у којима је израђиван скупоцен пурпур.

РЕФОРМЕ ДАРИЈА I
ОРГАНИЗАЦИЈА ПЕРСИСКЕ ДРЖАВЕ ПОД АХАЈМЕНИДИМА

Отсуство  чврстих  веза,  које  би  повезивале  поједине  делове  Персиског  царства,  и 
оштра класна борба која се разбуктала пред крај Камбизове владе и на почетку царевања 
Дарија  I  — захтевали  су спровођење низа  реформи,  које  ће  изнутра  ојачати  Персиску 
државу. По сведочанству грчких историчара, Дарије је читаву Персиску државу поделио на 
низ области (сатрапија), разрезао свакој области одређени данак, који се морао редовно 
плаћати  царској  благајни,  и  спровео  новчану  реформу,  утврдивши  за  целу  државу 
јединствену златну монету (дарик — 8,4 грама злата).  Даље је Дарије отпочео широку 
градњу  путева,  спојивши  великим  путевима  најважније  центре  државе,  организовао 
изврсну  службу  везе,  најзад,  у  потпуности  реорганизовао  војску.  Захваљујући  тим 
реформама Дарија I и даљој делатности његових наследника. Персиска држава добила је 
нову организацију,  која се у знатној мери темељила на коришћењу културних тековина 
појединих народа који су ушли у састав огромне монархије.

Иако су Даријеве реформе у знатној мери довеле до централизације државе помоћу 
сложеног бирократског система управе, ипак је Персија у многоме задржала примитивни 
карактер старога племенског савеза. И поред свог апсолутизма, цар је у извесном погледу 
зависио од утицаја највиших претставника старе родовско-племенске аристократије. Тако 
је,  по  Херодоту,  Дарије  био  изабран  за  цара  на  саветовању  седам  најугледнијих 
Персијанаца,  који  су  задржали  право  да  имају  приступа  цару  без  претходне  пријаве; 



притом  је  цар  био  дужан  да  себи  узима  жену  обавезно  из  породице  једног  од  тих 
аристократа. Чак је и Ксеркс, по Херодотовим речима, пре но што ће повести поход на 
Грке, морао да то питање размотри на саветовању претставника највише аристократије.

Али је временом старински родовски савез све више и више добијао облике класичне 
староисточне  деспотије,  чији  су  поједини  елементи  били  преузети  од  Египћана  и 
Вавилоњана.  По  свој  прилици,  под  непосредном  царевом  влашћу  стајали  су  највиши 
чиновници,  који  су  у  царево  име  управљали  појединим  гранама  централне  управе: 
финансијама, судством и војском. Цар је имао и свог личног секретара, који је састављао 
царске указе. Централна власт, у личности самога цара, активно се мешала у разне гране 
локалне  управе.  Тако  је  цар  разматрао  жалбе  поданика,  на  пример,  свештеника  неког 
храма,  одређивао  пореске  привилегије,  издавао  лично  наређење  о  зидању  храма  или 
градских зидова. Сваки царев декрет, снабдевен његовим печатом, сматран је законом који 
не подлежи укидању. Читав систем управе носио је јасно изражени бирократски карактер 
и реализован је помоћу великог броја чиновника. Цар је са чиновништвом општио преко 
специјалних  посланица.  На  двору и  по  свим  канцеларијама  владало  је  најбрижљивије 
књиговодство. Све наредбе уношене су у специјалне протоколе и дневнике, који су обично 
вођени на арамејском језику, који је постепено постао општедржавни језик. Учвршћењу 
централизоване  управе  допринела  је  дужност  врховног  државног  инспектора  („царево 
око“),  који  је  по  царевом  налогу  вршио  одговорне  функције  контроле,  нарочито  у 
појединим областима.

Јачању централне власти допринело је, даље, концентрисање судске власти у рукама 
цара и специјалних „царских судија“. Ове „царске судије“ полазиле су у својој делатности 
од  принципа  неограниченог  царевог  апсолутизма.  Херодот  казује,  када  их  је  Камбиз 
позвао себи на саветовање, они су пронашли „закон који персиском цару дозвољава да 
чини све што зажели“. Ове царске судије постављао је цар доживотно; они су се могли 
сменити само у случају да учине преступ или буду оптужени за мито. Дужност „царског 
судије“ понекад је чак прелазила у наслеђе.

Једно од важних средстава за учвршћење широке Персиске државе била је новчана 
реформа. У читавој земљи била је у оптицају јединствена државна златна монета — дарик. 
3.000 дарика чинило је највишу тежинску и новчану јединицу — персиски таланат. Ковање 
златне монете проглашено је за искључиво право централне власти. Отсада је персиски 
цар гарантовао тачност тежине и чистоту јединствене општедржавне златне монете. Зато 
је „Дарије наредио да се златни песак испира до што је могуће веће чистоће и да се од 
таквог  злата  кује  новац“.  Локални  владари  и  управљачи  појединих  области  и  градова 
добили су  право  да  кују  само  сребрни  и  бакарни  новац.  Ситан  сребрни новац  био  је 
персиски шекел, који је износио 1/20 дарика (5,6 грама сребра). У исто време, Дарије је 
одредио и размере пореза које су поједине области имале да плаћају царској благајни, у 
складу  са  својим  привредним  развитком.  Убирање  пореза  предавано  је  под  закуп 
трговачким кућама или појединим закупцима, који су на томе стицали огромна богатства. 
Зато  су  порези  и  закупи  падали  на  становништво  као  тешко  бреме.  Организација 
привредно-финансиске  управе  земље,  тесно  везана  за  пораст  привредног  живота,  а 
особито  трговине,  духовито  је  истакнута  код  Херодота  следећим речима:  „Персијанци 
називају Дарија ћифтом зато што је установио одређени порез и предузео друге сличне 
мере“.

Велики значај за развитак трговине и координацију читавог привредног живота имала 
је  широка  организација  изградње путева  и  службе  везе.  У том погледу Персијанци су 
искористили велики број старих хетских и асирских путева, прилагодивши их употреби за 
трговачке караване, за превоз поште и пребацивање трупа. Поред тога, изграђен је и читав 
низ нових друмова. Међу главним путевима, који су повезивали најважније трговачке и 
административне центре,  особит значај  имала је крупна магистрала која је добила име 
„царски пут“. Овај друм водио је од Егејског приморја Мале Азије до центра Међуречја. 
Он је ишао од Ефеса ка Сарду и Сузи, преко Еуфрата, Јерменије и Асирије, низ Тигар. 



Подједнако важан пут водио је из Вавилона, преко Загра,  покрај  Бехистунске стене,  ка 
бактриској и индиској граници. Најзад, посебан пут секао је читаву Малу Азију, од залива 
код Исе до Синопе, спајајући подручје Егејског Мора са Закавказјем и северним делом 
Предње  Азије.  Грчки  историчари  саопштавају  о  сјајној  уређености.  тих  узоритих 
персиских  путева.  Они  су  се  делили  на  парасанге  (5  km)  и  на  сваких  20  километара 
саграђена  је  царска  станица  са  гостионицом.  Тим  путевима  кретали  су  се  курири  са 
царским  посланицама.  Можда  су  се  већ  тада  служили  сигналима  помоћу  ватре.  На 
границама области и пустиња подигнута су утврђења и смештени гарнизони, што сведочи 
о војном значају тих путева.

Очување  државног  јединства,  заштита  граница  и  угушивање  устанака  у  земљи 
захтевали су организовање војске.  У време мира стајаћа  војска  састојала  се  од  одреда 
Персијанаца и Међана, који су чинили основне гарнизоне. Језгро те стајаће војске чинила 
је царска гарда, која се састојала од коњаника-аристократа и 10.000 „бесмртних“ пешака. 
Царева телесна гарда у двору састојала се од 1.000 војника. За време рата мобилисана је 
огромна  војска  по  читавој  држави,  при  чему су поједине  области  биле  дужне  да  дају 
одређени број  војника.  Реорганизација  војске  и  војне  вештине,  коју је  започео Дарије, 
допринела је порасту војне моћи Персиске државе у доба Ахајменида. Грчки историчар 
Ксенофонт слика у нешто идеализованом облику високи степен организованости војске у 
старој  Персији.  Судећи по његовом казивању,  персиски је цар сам одређивао величину 
трупа у свакој сатрапији, број коњаника, стрелаца, праћкаша и штитоноша, као и бројност 
гарнизона по појединим тврђавама. Персиски цар је сваке године вршио смотру персиске 
војске, нарочито оних трупа које су биле распоређене око царске резиденције. У даљим 
областима те смотре војске вршили су специјални царски чиновници, наименовани у ту 
сврху. На организацију војске обраћана је особита пажња. За добро стање војске сатрапи 
су  добијали  повишице  и  награде  у  виду скупоцених  дарова,  а  због  рђавог  одржавања 
војске они су смењивани са дужности и подвргавани тешким казнама. Велики значај за 
централизацију  војске  и  углавном  војне  управе  имала  је  организација  великих  војних 
округа, који су обухватали по неколико области.

Да би се изнутра учврстила Персиска држава, било је преко потребно организовати 
одређени  систем  локалне  управе.  Још  је  Кир  образовао  од  покорених  земаља  велике 
области,  којима  су  управљали  посебни  управници,  који  су  добили  назив  сатрапи  (од 
персиске  речи „кхшатра-паван“  — „чувари земље“).  Ти су сатрапи  претстављали неку 
врсту царевих намесника и окупљали су у својим рукама све нити управе датом облашћу. 
Они су били дужни да одржавају ред у својој области и да у њој угушују устанке. Сатрапи 
су стајали на челу меснога судства и имали кривичну и грађанску јурисдикцију. Они су 
командовали трупама дате области, имали своју личну гарду и управљали снабдевањем 
војске. По царевом одобрењу, они су чак могли да руководе војним експедицијама против 
суседних земаља.  У сатраповим рукама биле су сконцентрисане и  финансиско-пореске 
функције. Сатрапи су били дужни да убирају порезе, да разрезују нове намете и да све 
дажбине предају царској благајни. Они су водили надзор над привредним животом своје 
области, нарочито над развитком земљорадње. Најзад, они су имали право да постављају и 
смењују чиновнике у границама своје области и да контролишу њихов рад. Према томе, 
сатрапи су се, имајући огромна овлашћења, често претварали у готово независне владаре и 
имали  свој  сопствени  двор.  Немајући  могућности  да  у  потпуности  потчине  својој 
контроли све делове своје огромне државе, персиски цареви су сасвим свесно препуштали 
месним династама читав низ прерогатива. Тако су, на пример, цареви Киликије владали 
својим  царством  као  сатрапи  све  до  краја  V  века  пре  н.  е.  У  Малој  Азији,  Сирији, 
Феникији и Палестини, у Средњој Азији и далеким источним периферним областима, на 
границама Индије — локални су кнежеви сачували своју власт, управљајући отсада својим 
областима  у  име  персиског  цара.  Ова  претерана  самосталност  месних  управљача  или 
сатрапа често је доводила до устанака и захтевала интервенцију персиских царева. Тако је 
Дарије  био  приморан  да  зарати  против  Ороита,  сатрапа  Лидије,  и  Арианда,  сатрапа 



Египта,  и  да  их  строго  казни  због  њихове  претеране  самосталности,  која  се  понекад 
изражавала у непокоравању персиском цару и чак у тајном убиству царевог гласника.

Још  под  Даријем  Персиско  је  царство  било  подељено  на  23-24  сатрапије,  које  су 
побројане на Бехистунском, Накширустамском и Суецком натпису. Списак сатрапија, са 
набрајањем пореза  које  су  оне  плаћале  цару,  наводи  и  Херодот.  Али сви  ти  спискови 
немају увек  строго административни карактер.  И поред покушаја  персиских царева  да 
донекле  ограниче  велику  самосталност  сатрапа,  која  се  понекад  пела  до  самовоље, 
сатрапије су ипак дуго времена чувале мноштво специфичних локалних црта. У појединим 
сатрапијама још су владали месно право (Вавилон, Египат, Јудеја), месни системи мера и 
тежина,  административна  подела  (египатске  номе),  пореска  неприкосновеност  и 
привилегије храмова и свештенства. Сачували су се и локални језици, које је међутим све 
више  потискивао  арамејски  језик  —  званични  језик  западног  дела  државе.  Основу 
Персиске државе чинила су иранска племена, уједињена у једну јаку државу, под влашћу 
цара.  У  тој  држави  Персијанци  су  заузимали  привилегован  положај;  као  владајућа 
народност  Персијанци су били ослобођени свих пореза,  тако да  је  сав  терет  пореског 
задужења  падао  на  народе  које  су  Персијанци  покорили.  Персиски  цареви  на  својим 
натписима увек су наглашавали заслуге и одлике, као и доминантан положај Персијанаца у 
држави. На своме надгробном натпису Дарије је писао: „Копље персиског ратника продрло 
је далеко, персиски ратник учествовао је у биткама далеко од Персије, он не стрепи ни 
пред  каквим  непријатељем.“  У  идеолошком  и  културном  погледу  Персијанце  су 
уједињавали језик и јединствена религија, нарочито култ врховног бога Ахурамазде.

Али са поступним претварањем Персије у огромну државу почеле су се појављивати и 
нове форме идеологије, која је настојала да заснује претензије персиских царева на светску 
владавину.  Персиски  цар  називао  се  „царем  земаља“  или  „царем  над  царевима“.  Шта 
више, називали су га „господарем свих људи — од сунчевог изласка до заласка.“ У циљу 
учвршћења царске власти коришћена је староперсиска религија, која је много шта примила 
од свештеничких теорија старих народа Предње Азије и Египта. По тој политичко-верској 
теорији, персиски врховни бог Ахурамазда, творац неба и земље, учинио је персиског цара 
„владарем читаве те простране земље, јединим господарем над многима“, „над планинама 
и  равницама  са  обе  стране  мора,  са  обе  стране  пустиње“.  На  зидовима  великог 
персепољског двора персиских царева претстављени су дуги редови поданика, који носе 
најразноврсније данке и богате дарове персиском цару, са свих крајева света. На златним и 
сребрним таблицама Дарије I је лаконски и изражајно јављао о огромним размерама своје 
државе: „Дарије, велики цар, цар над царевима, цар земаља, син Хистаспов, Ахајменид. 
Цар Дарије вели: „Ово царство којим ја владам — од Скитије, која је иза Согдијане, па до 
Куша (тј.  Етиопије)  и  од  Индије  па  до  Сарда  — дао ми је  Ахурамазда,  највећи  међу 
боговима. Нека заштити Ахурамазда мене и мој дом.“

СПОЉНА ПОЛИТИКА ДАРИЈА I

Настављајући политику својих претходника, Кира и Камбиза, Дарије I је себи ставио у 
циљ да Персију претвори у најмоћнију државу, која ће господарити другим земљама. Још 
је  Кир  покорио  индиска  племена  код  Хиндукуша  и  у  долини  Кабула,  напосе,  племе 
Гандхара.  То  племе  спомиње  и  Дарије  на  своме  великом  Бехистунском  натпису,  међу 
племенима и областима који су улазили у састав персиске државе. По свој прилици Дарије 
је претворио у посебну сатрапију равницу што лежи у подножју Соломонових планина, 
све до слива Инда. Тежећи, у јагми за индиским златом, да продре даље у Индију, Дарије је 
послао једну флоту, под командом Карца Скилакса, да испита ток Инда и поморски пут од 
ушћа Инда до Црвеног Мора.

Проблем поморских комуникација заузимао је важно место у Даријевој политици. Да 
би што тешње повезао Египат са Месопотамијом и Ираном — помоћу једног директног 
поморског  пута,  Дарије је  завршио велике радове  које  је  фараон Нехо био започео на 



прокопавању канала од Нила до Црвеног Мора.  На натпису постављеном крај  Суецког 
канала Дарије с гордошћу вели: „Цар Дарије каже: Ја, Персијанац из Персије... заузео сам 
Египат, наредио да се овај канал прокопа из реке по имену Пирава (тј. Нил. — В. А.), која 
тече у Египту, па до мора, које, полази из Персије; онда је тај канал био прокопан онако 
како сам то ја био наредио, и лађе су из Египта кренуле тим каналом у Персију, као што 
сам то и желео.“

Особиту Даријеву пажњу привлачиле су земље што леже северно од Ирана. Могуће је 
да је још Кир водио борбу са северним номадима, да је ратовао са Бактријцима и Сакима 
и, најзад, да је погинуо за време једног упорног рата са племенима Средње Азије, негде у 
подручју реке Јаксарта (Сир-Дарја). У сваком случају, области насељене Скитима биле су 
освојене још пре Даријевог ступања на престо. А у пописима области које спадају у састав 
Персиске државе под Даријем I,  помињу се и Хорезм,  Бактрија,  Согдијана и неколико 
племена  Сака  (Скита).  Водећи  упорну  и  трајну  борбу  са  племенима  Средње  Азије  и 
Закавказја, Дарије је био приморан да у циљу учвршћења својих северозападних граница 
предузме  поход  на  европске  Ските  (512  г.  пре  н.  е.).  Ископавања  која  су  совјетски 
археолози извршили у разним крајевима Средње Азије (Хорезм, Термез итд.) сведоче о 
томе да су ту од давнина живела разна племена и народи, који су од времена неолита 
имали  своју специфичну културу,  несумњиво,  везану за  културу староисточних народа 
Ирана, Индије и Кине.

Пошто се сасвим приближио подручју Егејског Мора, настањеном грчким племенима, 
Дарије је отпочео систематску припрему за даље продирање на запад, имајући за циљ да 
освоји све грчке области. Дарије је послао у Грчку једну експедицију, са Демокедом на 
челу, која је пропутовала Грчку и стигла чак до Тарента. Да би учврстио своје јужно крило, 
Дарије је освојио Барку, утврдивши се на либиској обали Северне Африке. На северном 
крилу Дарије је повео борбу са Скитима и продро у Тракију. Отпочевши борбу са Грцима, 
Дарије је освојио Тракију, Визант, Самос и друга грчка острва, стигавши до обала Егејског 
Мора и непосредно се сукобивши са грчким племенима и државама.

Фантастични  сан  о  владавини  Персије  над  целим  светом  покушао  је  да  својом 
политиком оствари и наследник Дарија I — Ксеркс (486-465 г. пре н. е.), који је наумио да 
покори сва грчка племена и да заснује своју владавину над читавим Средоземним Морем. 
Ову Ксерксову замисао Херодот сјајно формулише у говору који Ксерксу ставља у уста: 
„...Ако освојимо Атињање и њима суседни народ што заузима земљу Фрижанина Пелопса, 
онда  ћемо  границе  персиске  земље  померити  све  до  Зевсовог  етра.  Сунце  неће  више 
гледати ниједну земљу изван граница наше земље: заједно са вама, ја ћу проћи читавом 
Европом, и све земље претворити у једну. Ако ми покоримо овде набројане народе, онда, 
што се каже, неће остати више ниједног града, ниједног народа који би се усудили да се 
упусте у бој са нама. Дакле, ставићемо иго ропства како на оне који су нам криви тако и на 
невине.“

Али  је  ова  политика  борбе  за  светску  владавину  довела  Персију  до  неминовне 
катастрофе.  Грчки  се  свет  ујединио,  и  умео  је  да  пружи  отпор  персиском  освајачу. 
Староисточна деспотија показала се слабијом од развијенијих и прогресивнијих античких 
друштава и грчких држава.

Фашистички фалсификатори историје, изопачујући и фалсификујући садржину мало 
проучених  староперсиских  натписа,  прогласили  су  староперсиски  народ  за  „аријевско-
нордиски народ Азије“, који је створио огромну државу на старом Истоку; она се распала 
тобоже  само  са  тог  разлога  што  је  „јуначки  хероизам“  „нордиске  расе“  ослабио  под 
утицајем мешања Персијанаца и персиске културе са аутохтоним племенима и културама 
Предње Азије, нарочито семитског Међуречја.

Међутим читава та тенденциозна, реакционарна и исконструисана концепција не може 
издржати научну критику. Модерна наука не располаже никаквим подацима који би могли 
утврдити макар и елементе такозване и очито митске „ариско-нордиске расе Азије“, јер су 



и Персијанци још у најстарија времена претстављали у етничком и културно-историском 
погледу крајње помешану групу племена.

Подједнако  је  антинаучно  и  тврђење  фашистичких  „историчара“  да  је  укрштање 
староперсиске културе са културним стварањем народа Месопотамије довело до опадања 
самоникле персиске културе и до слабљења Персиске државе.  Ми знамо да су иранска 
племена  преузела  од  Асираца-Вавилоњана  клинасто  писмо  и  многе  елементе  њихове 
материјалне и духовне културе, као и државног живота. Тако су, на пример, Персијанци 
преузели од Вавилоњана технику израде вишебојне глазуре цигала (каљ), помоћу којих су 
стварани  раскошни  емаљирани  омаменти  зграда,  сачувани  у  Средњој  Азији,  у  виду 
реликата. Тековине у изградњи путева и финансиску организацију државе позајмили су 
Персијанци  од  Вавилоњана,  Асираца  и  других  старих  народа  Предње  Азије.  Најзад, 
облици правничке документације и имовинског права преузети су од старих Вавилоњана. 
Стога нема никаквих основа за тврђење да су сточарска племена Ирана ма шта изгубила 
због  свог  општења  са  високо  развијеним  и  од  старина  културним  земљорадничким  и 
стално настањеним народима Предње Азије. Захваљујући широком коришћењу богатога 
културног наслеђа старих народа Предње Азије, култура персиске робовласничке државе 
Ахајменида није пропала већ је, напротив, процветала.

РЕЛИГИЈА СТАРИХ ПЕРСИЈАНАЦА

Малобројни  клинасти  натписи  на  староперсиском  језику  из  доба  Ахајменида, 
персиске  претставе  и  споменици  материјалне  културе  тога  времена,  као  и  нека 
сведочанства грчких писаца— омогућују нам да само у општим цртама реконструишемо 
најстарију религију Персијанаца, Верски зборник старих Персијанаца „Авеста“ састављан 
је на основу старинских предања у познија времена, све до почетка владе Сасанида (III век 
н. е.). Само неки најстарији делови „Авесте“, на пример, „Гати“ (свете песме), одражавају 
старе религиске претставе Персијанаца, које воде порекло из доба Ахајменида.

Најстарији верски назори Персијанаца били су обележени великом примитивношћу и 
потпуно  су  одговарали  оном  старом  родовском  поретку  који  се  заснивао  углавном  на 
сточарској  и земљорадничкој  привреди,  стално настањеног типа,  али који је  још чувао 
црте номадског живота. Тако је у „Авести“ сачувана химна земљи, са пописом светих брда. 
А Херодот директно наводи да су Персијанци приносили „жртве на највишим планинама“. 
Као остали староисточни народи, и Персијанци су поштовали свету водену стихију, коју су 
они замишљали као првобитне воде или као свето језеро Ворукаша. Особито поштовање 
уживала је света ватра, која је сматрана сином врховног бога. Њој су приношене жртве на. 
простим олтарима, обично под ведрим небом, као што то видимо на претстави сачуваној 
на Даријевој гробници. Овај култ свете ватре стекао је доцније особит значај и био веома 
распрострањен  као  централни  култ  персиске  религије;  он  се  код  Персијанца-
ватрополоника сачувао све до данас. Бог ватре (Атар) сматран је добрим богом, који је 
победио троглавог змаја Дахаку. Из дубоке старине води порекло култ светих животиња: 
бика,  краве,  коња и пса.  Важно место у култу заузимале су и свете биљке од којих се 
правио опојни напитак „хаома“.

Од времена Дарија I персиска се религија користи за јачање класног робовласничког 
друштва  и  деспотске  државе.  За  врховног  бога  проглашује  се  Ахумаразда  (Узвишена 
мудрост),  који је  махом приказиван у облику небеског цара који се налази у крилатом 
сунчевом диску.  Дарије га  на  својим натписима назива творцем који  је  „створио небо, 
земљу, човека, који је човеку створио срећу, који је Дарија учинио царем, који је цару-
Дарију предао царство.“ Према томе, врховни бог-творац Ахурамазда претставља се као 
небески  цар,  покровитељ  земаљског  цара.  Доцније  се  у  персиској  религији  прилично 
детаљно разрађује учење о божанском пореклу царске власти. Врховном богу,  његовом 
пророку и цару увек припада епитет божански „царски“ и „неугасиви сјај“ („хварно“), који 



цара орођује са божанским сунцем, даје му животворну, магиску силу и могућност да увек 
побеђује своје непријатеље.

Исконски  дуализам,  својствен  свакој  примитивној  религији,  добија  у  вези  са  тим 
учењем јасно изражени облик.  Док се  врховни бог Ахурамазда  (грчки Ормузд)  сматра 
благим богом светлости и добра, дотле се за њему супротно начело мрака, смрти и зла 
сматра  Анхра-Мајњу  (грчки  —  Ариман).  За  овај  верски  дуализам  тесно  је  везана  и 
одговарајућа  етика,  која  од  човека  захтева  да  врши  све  дужности  часног,  скромног  и 
праведног земљорадника.

Претварање  Персије  у  огромну  државу,  која  је  окупила  мноштво  разних  народа, 
захтевало је завођење јединствене државне религије и јединственог култа врховног бога, 
царевог заштитника. За Ксерксове владе почиње гоњење старих култова „даивâ“, који су 
сада проглашени за рђаве духове.  На једном натпису Ксеркс вели: „Вољом Ахурамазде 
порушио сам те храмове „даивâ“ и наредио да се убудуће не клањају „даивима“. Тамо где 
су се раније клањали „даивима“, поштовао сам ја Ахурамазду.“ Тако је заведен јединствен 
култ врховног бога Ахурамазде, царевог заштитника, победника над снагама смрти, мрака 
и над свима. непријатељима цара и државе. Доцнија предања приписивала су оснивање 
тога  верског  система  и  спровођење  тих  религиских  веровања  пророку  Заратуштри 
(Зороастри). Отуда се староперсиска религија, ша својим карактеристичним дуахзмом и 
јасно израженим етичким карактером, назива зороастризмом.

СТАРОПЕРСИСКА КУЛТУРА

Персијанци су широко искористили културне тековине многих староисточних народа. 
Још је Херодот истакао да „Персијанци примају обичаје туђих народа рађе неголи иједан 
други народ. Они чак носе међанско одело, налазећи да је оно лепше од домаћег, а у рату 
стављају  на  себе  египатске  оклопе.“  Староперсиска  религија  примила  је  асирско-
вавилонске  утицаје.  Легенда  о  стварању  света  и  о  светској  катастрофи  потсећа  на 
вавилонски  мит  о  стварању света  и  светском потопу.  Бог  ватре  ступа  у  бој  са  змајем 
Дахаком исто онако као што бог Мардук ступа у борбу са чудовиштем Тиамат. Персиски 
цар приказиван је у виду хероја који побеђује фантастичну звер, исто онако као што је 
претстављан  старосумерски  цар  и  херој  Гилгамеш,  чији  су  подвизи  били  толико 
распрострањени по читавој Предњој Азији. Најзад, врховног бога Ахурамазду Персијанци 
су претстављали у облику небеског цара који се налази у крилатом сунчевом диску, што 
живо потсећа на аналогну претставу врховног бога Асираца — Ашура.

Много шта преузели су стари Персијанци и у уметности од суседних народа. На једној 
бронзаној посуди из Нехавенда сачувала се претстава у доследно старосумерском стилу. 
Рељефи  који  покривају  зидове  персиских  дворова,  по  својим  сижеима,  делом  и  по 
уметничком  стилу и  техници,  веома  су  блиски  рељефима  асирског  и  нововавилонског 
доба. Примена тераса и степеница, као и огромних статуа генија-чувара царског двора, у 
виду  фантастичних  животиња  (шеду-ламасу),  чини  архитектуру  Персије  сродном  са 
неимарством  народа  старе  Месопотамије.  Најпосле,  веома  широку  употребу  стубова 
преузели су Персијанци из Египта.

Заслугу Персијанаца претставља вештина да стваралачки прерађују све те туђинске 
елементе у јединствен монументални уметнички стил, који је особито јасно изражен у 
рушевинама царских дворова сачуваних у Персепољу, а нарочито на дивним рељефима 
који претстављају дажбенике персиског цара.  У староперсиској религији и у уметности 
Персијанаца могу се открити понеки трагови и грчког утицаја. С друге стране, Персијанци 
су несумњиво извршили известан утицај на развитак античке културе. Тако су на фасади 
староперсиске гробнице која се зове „Дојиља и кнежевска кћи“ {Да и дукхтар) сачувана 
два  протодорска  стуба.  У  том  погледу  веома  је  карактеристичан  и  староперсиски 
религиски  дуализам,  који  је  утицај  природе  на  живот  људи  тумачио  вечитом  и 
непрестаном борбом бога светлости са богом мрака. Ово верско учење, које је у старој 



Персији  било  веома  раширено,  извршило  је  знатан  утицај  на  развитак  грчке  верске 
филозофије, напосе на развитак позногрчког гностицизма, и у неку руку стављено је у 
темељ хришћанске религије.

На  својим  источним  границама  Персија  се  додиривала  са  индиским  племенима, 
нарочито  са  племеном које  је  настањивало  индиску област  Гандхара.  Ми знамо  да  су 
персиски  цареви  предузимали  походе  у  област  северозападне  Индије  и  стога  често 
долазили у додир са племенима која су насељавала те индиске области. При ископавањима 
у Индији откривена су дела скулптуре која јасно сведоче о продирању грчке уметности у 
ове далеке источне области. Према томе, Персија је постајала мост који је далеки источни 
свет и земље Предње Азије спајао са светом античке културе.



XIX. СТАРА ИНДИЈА

Индија — по својој огромној територији и по своме многомилионском становништву 
једна од највећих земаља на свету — одиграла је у светској историји крупну историску 
улогу.

Још у III миленију пре н. е. постојале су у северозападној Индији државе настањене 
културним  племенима,  која  су  имала  своје  специфично  писмо.  Култура  старе  Индије 
достигла је свој  процват у I  миленију пре н.  е.  и извршила знатан утицај  на културни 
развитак суседних народа, што је нашло свог одраза и у снажном ширењу будизма.

ИЗВОРИ

Проучавање  старе  историје  Индије  наилази  на  Велике  тешкоће  услед  недостатка 
извора  и  тежине  њиховог  испитивања.  Историска  традиција  сачувала  се  у  веома 
изопаченом облику. Летописи и хронике који спадају у позни период, пружају испитивачу 
мало материјала. Тако, на пример, Кашмирска хроника спада у XII век пре н. е. и садржи 
мноштво заплетених предања, која се могу користити само са великом опрезношћу.

Драгоцене вести о  најстаријем периоду историје  Индије  могу се  извући из  светих 
књига Индуса, такозваних Веда, које спадају приближно пред крај II миленија пре н. е. 
Веде садрже верске химне, старе легенде и зборнике старих басми и жртвених формула. 
Оне нам дају богат материјал за карактеристику најстарије религије Индуса у оно доба 
када је северозападна Индија била плен освајања иноземних народа.

Из Веда се могу извући и неки подаци који се тичу привредног и друштвеног уређења 
Индије на почетку I миленија пре н. е. Али се религиске књиге Веда могу користити само 
уз велику опрезност, при чему не треба заборављати да рукописи текстова најстаријег дела 
Веда, такозване „Ригведе“, воде порекло тек из III века пре н. е. Неке вести о најстаријој 
историји  Индије  могу  се  добити  из  великога  епског  спева  „Махабхарата“  и  спева 
„Рамајана“.  Ови спевови, који претстављају плодове високог уметничког стваралаштва, 
садрже у себи живе илустрације социјалне историје и живота старе Индије.  Али ће ту 
историчар  наћи  веома  мало  материјала  за  реконструкцију  старе  политичке  историје 
Индије.

Знатно већу вредност имају стари зборници права. То су махом зборници обичајног 
права (такозвани „Дхармашастра“), који су тесно везани за религиско-магиске ритуале и у 
већини  случајева  сликају  идеализовани  тип  социјалног  уређења,  прожет  религиским 
тенденцијама. Зборници обичајног права много се више дотичу човекових обавеза неголи 
његових  права..  Међу  њима  највећи  интерес  претстављају:  зборник  закона  који  је,  по 
предању,  саставио  учени  правник  Апастамба  и  који  спада  у  IV  век  пре  н.  е.,  даље, 
знаменити закони Мануа, састављени око III века пре н. е., и једна политичко-економска 
расправа,  или  „упутство  за  цареве  код  састављања  указа“,  „Артхашастра“  (наука  о 
политици),  из  истог  времена;  та  расправа  приписује  се  Каутили,  једном од министара 
индиског  цара  Чандрагупте  из  династије  Маурија.  Сви  ови  зборници  старога  права 
карактеришу друштвено и државно уређење старе Индије у доба формирања кастинског 
система.

Известан значај за проучавање историје старе Индије имају и инострани извори. Међу 
античким писцима који су писали о Индији треба поменути Херодота, који нам је сачувао 
читав низ интересантних вести о Индији. Знатно већи материјал сакупио је грчки географ 
Мегастен, који је био неколико пута у Индији, послат од Селеука Никатора као посланик 
индиском цару Чандрагупти (око 300 г. пре н. е.). Нажалост, од његовог дела сачували су 
се само мањи фрагменти. Особито драгоцене вести сачуване су код грчког историчара из II 
века н. е. — Аријана, који је оставио капиталан опис Индије и критичку историју освајања 
Индије  од  стране  Александра  Македонског.  Код  састављања  свога  дела  Ариијан  је 
искористио вести Птолемеја, сина Лаговог, и других војних команданата Александрових, а 



уз то и списе грчких посланика, састављене на основу индиских докумената из IV века пре 
н.  е.,  напосе  Мегастеново  дело.  Аријаново  дело,  које  садржи  мноштво  важних  вести, 
црпених из добрих извора, претставља велику вредност за модерног испитивача.

Аријан  је  сачувао  интересантне  податке  о  систему  вештачког  наводњавања  и 
кастинског поретка у старој Индији.

Неки подаци о старој Индији могу се извући из персиских натписа доба Ахајменида, 
нарочито из Даријевих натписа у Персепољу и Накши-Рустаму. Ти натписи омогућују нам 
да говоримо о узајамним односима који су постојали између Персије и Индије у VI-V веку 
пре н. е. Даље, претставља несумњив интерес проучавање кинеских извора који садрже 
вести о старој Индији, нарочито дела кинеских писаца који су живели у II веку пре н. е. 
Кинески извори дају богат материјал за историју Индије у будистичко доба, када су односи 
између  Индије  и  Кине  постали  приснији.  Будистичке  хаџије  допринеле  су  знатном 
зближењу између Индије и Кине. Тако је кинески хаџија Фасјан, који је живео у IV-V веку 
н. е. и пропутовао целу Индију све до Цејлона, оставио интересантан опис Индије тога 
времена.  Он  прилично  детаљно  описује  систем  управе  и  социјалне  односе  који  су 
постојали  у  пригангшким  провинцијама  за  владе  (IV-V  век  н.  е.).  Чандрагупте  II 
Викрамадитје. Најзад, врло велики значај за историју старе Индије имају староиндиски 
натписи нађени на територији Индије. Нажалост, ти натписи спадају у релативно позно 
време, углавном у будистичко доба. Међу њима особит значај имају натписи из времена 
Ашоке.

ПРИРОДНИ УСЛОВИ

Географски услови Индије  ванредно су сложени и  разноврсни.  Индија  претставља 
огромно  полуострво,  готово  читав  континент,  отсечен  од  свега  околног  света  двама 
океанима  и  највећим  планинским  гребеном  на  свету,  Хималајима.  Гентрални  део, 
такозвани Декан, претставља најстарији део полуострва, који је првобитно можда чинио 
острво.  То  је  висораван,  која  достиже  2500  м  висине,  обухвата  планинске  и  степске 
области, џунгле и саване, мало прилагођене људском животу, нарочито на оним местима 
где владају јаке суше.  Најподесније за живот људи јесу области северозападне Индије, 
велике  алувијалне  равнице  Инда  и  Ганга.  Обиље  воде,  плодно  тле  и  блага  клима 
допринели су томе да су се овде још у дубокој старини образовале велике државе. Обалски 
појас Индије релативно је слабо разуђен. Делте Инда и Ганга су муљевите и неподесне. 
Морске обале Индије или су одвећ високе и стрме, или су, напротив, одвећ ниске. Само на 
југу постоје заливи погодни за уређење пристаништа. Најпогоднији део јужне Индије за 
становање јесте југозападна Малабарска обала, са њеном бујном вегетацијом и пријатном 
климом.

СТАНОВНИШТВО

Становништво је ванредно шаролико и различито. По званичном извештају, 1911 г. у 
Индији је забележено 220 појединих језика. Основно становништво Индије чине Дравиди 
(Меланоиндуси), који образују пространу и сложену групу племена мрке пути и ниског 
раста, која настањују углавном средњи и јужни део Индије. Међутим, најстарији етнички 
слој  Индије  јесу племена која  говоре језицима Мунда.  Та  племена живе у  средишним 
провинцијама Индије, на Хималајима и у Чота-Нагпуру. О великој распрострањености у 
старини племена Мунда сведоче велики број ситних група тих племена, која су расута по 
читавој  Индији,  као  и  специфична  топонимика,  тесно  везана  за  древне  облике  језика 
Мунда. Веома примитивни језици Мунда блиски су језицима племена индокинеске групе.

НАЈСТАРИЈИ ГРАДОВИ И ДРЖАВЕ



Индија је насељена још од најстаријих времена. Археолошка ископавања вршена на 
разним локалитетима Индије сведоче о томе са свом јасноћом.

У  провинцији  Мадрас,  у  округу  Белари,  нађена  је  једна  грнчарска  радионица  из 
времена неолита,  а у округу Мирзапур откривени су неолитски гробови. Нека индиска 
племена, на пример племе Гонда, све доскора живела су у условима каменог доба, служећи 
се каменим оруђима, луком и стрелама. Нажалост, археолошко проучавање Индије још се 
не налази на довољној висини, и зато још није могуће сукцесивно проучити све стадије 
развитка људске културе на територији Индије. Најстарији споменици који нам омогућују 
да говоримо о постојању културних држава у Индији, нађени су у северозападној Индији, 
у  сливу Инда,  у  Харапи (Пенџаб)  и  у  Мохенџо-Даро (провинција  Синд).  Ту су испод 
будистичких грађевина, на великој дубини нађене старе зграде сазидане од цигала. То су 
биле рушевине читавог једног великог града, у коме су откривене многобројне улице и 
куће, понегде подигнуте на више спратова. У неким кућама нађено је мноштво одаја, соба, 
ходника и сала. Веома је могуће да су то, били храмови, монументалне зграде са дебелим 
зидовима, који су достизали 7-8 стопа дебљине. У храмовима су нађени олтари од мањих 
глазираних  цигала,  олуци  и  степенице.  У  рушевинама  је  нађено  мноштво  предмета 
материјалне  културе  и  уметничких  дела,  напосе,  глинено  посуђе  различитог  типа, 
израђено без  лончарског  витла  и  помоћу њега.  Поред бојене  керамике ту су нађене и 
теракотне статуете људи и животиња, прстење од плаве стаклене пасте, кости и фигуре за 
игру на табли. Особит интерес претставља камено оруђе од рожне материје и камена и 
веома мали број  металних предмета,  што сведочи о томе да та насеља спадају у доба 
прелаза  са  камена  на  метал.  Највећи  историски  значај  претстављају  печати  од  тврдог 
камена, меког стеатита, слонове кости и глине, који су ту нађени у великој количини. Ти су 
печати украшени верским претставама светих животиња (нарочито бика), као и натписима. 
Судећи  по  тим  натписима,  у  старој  Индији  је  у  то  доба  постојало  типично  сликовно 
хијероглифско  писмо,  које  веома  потсећа  на  најстарију  хијероглифику  Египћана  и 
Сумераца. Ти натписи досад још нису прочитани, иако је чешки научник Б. Хрозни учинио 
духовит  покушај  да  их  дешифрује.  Употреба  глинених  цигала  у  грађевинарству,  прва 
појава метала, пиктографско хијероглифско писмо и постојање најстаријих облика култа 
природе — сведоче о томе да су најстарији индиски градови поникли по свој прилици у 
периоду формирања примитивног робовласничког друштва. Веома је могуће да те градове 
треба ставити у IV-III милениј пре н. е.

Археолошки подаци дозвољавају нам да говоримо о врло дугом постојању тих насеља 
градског типа,  у чијим су доњим слојевима нађене израђевине које сведоче о Високом 
техничком и уметничком мајсторству. У том погледу особито су карактеристична вајарска 
дела  високе  уметничке  вредности,  даље,  сјајне  израђевине  од  фајанса,  резано  камење, 
фини златарски украси од злата и сребра. Ови се најстарији градови могу упоређивати са 
другим  градовима  и  државама  старога  Истока,  напосе  Сумера.  Нову  светлост  на  тај 
проблем бацају недавна ископавања у  Кишу,  Ешнуни и Хафаџи.  Ту су нађени камени 
печати  са  урезаним  претставама,  међу  којима  је  нарочито  интересантан  печат  са» 
претставом поворке слонова, као и статуета жене са типично индиским турбаном на глави. 
Ове  чињенице  омогућују научницима  да  претпостављају да  су  између старе  Индије  и 
Сумера у IV-III миленију пре н. е. постојали културни и трговачки узајамни утицаји.

Народи који су настањивали јужну Индију, још у дубокој старини прошли су кроз исте 
стадије свога културног развитка. Тако је у Чаталдругу (Мајсор) нађено шест културних 
слојева.  У  најстаријем  слоју  нађено  је  оруђе  из  каменог  доба  и  керамика  украшена 
геометриским  орнаментом,  која  потиче  из  IV миленија  пре  н.  е.  У  горњим слојевима 
нађени су предмети који припадају XIII веку н. е.

Недовољан број археолошких истраживања не дозвољава да се подробније проучи то 
доба и да се пропрате даљи стадији у развитку индиске цивилизације. Зато смо принуђени 
да одмах пређемо на крај II миленија пре н. е.



АРИЈЦИ ОСВАЈАЈУ СЕВЕРНУ ИНДИЈУ

Индија је у овом периоду била настањена племенима тамне коже, чији су се потомци 
данас сачували у средњем и јужном делу Индије и носе назив Дравиди. Ова пространа 
група мешовитих племена претставља главнину урођеничког становништва Индије. Она 
се дели на примитивнија племена која  живе у планинама и џунглама,  и на културнија 
племена  која  настањују  плодна  подручја.  У  своме  начину  живота  савремена  племена 
Дравида сачувала су мноштво реликата из старине, нарочито у Декану, где су се најбоље 
сачували обичаји, језик, књижевност и уметност Дравида. Зато неки индиски научници 
сматрају да  се  преариска  епоха  најбоље може проучити  на  основу реликата  старинске 
културе  сачуваних  код  главног  становништва  Индије,  код  Дравида.  У  доба  освајања 
Индије  од  стране  „ариских“  племена,  племена  Индије  са  тамном кожом већ  су  имала 
извесну цивилизацију. Она су живела по градовима, њихови трговци упуштали су се на 
далека  путовања  морем.  Може  се  претпостављати  да  су  ариски  освајачи  затекли  код 
урођеника сеоску општину, систем обраде земље т пореско задужење.

Домаће становништво Индије (II милениј пре н. е.) покорила су племена светле коже, 
која су сишла са планина Хиндукуша и Памира и преплавила плодне равнице Пенџаба и 
горњег тока Ганга. Уобичајено је да се та племена називају ариска. Сама реч „арија“ у 
староиндиском језику (санскриту), исто онако као у староперсиском реч ајрија, значи „из 
добре породице“, „племенит“, „аристократа“, претстављајући дакле социјалан термин. По 
свој прилици, тако су се називали освајачи, који су са севера продрли у северозападну 
Индију и  покорили локално становништво мрке пути,  које  су они називали „дасју“.  У 
староиндиском  верском  зборнику  Веде  сачувана  је  вест  о  географским  границама 
настањености тих племена која су завојевала северну Индију. Тако се у Ведама помињу 
реке Авганистана,  напосе Кабул,  помињу се Инд, Ганг,  Сарасвати и Хималаји.  По свој 
прилици,  племена освајача  нису стигла до океана.  У Ведама ништа се  не говори ни о 
морепловству, ни о рибарству, а реч самудра, која је доцније означавала океан, у то доба 
значи само доњи ток широког Инда, који урођеници још и данас називају морем Синд. 
Према томе, та племена освајача најпре су се населила у Петоречју,  а затим се почела 
кретати на исток, освајајући области у сливу Џумне и Ганга.

ЕКОНОМИКА И ДРУШТВЕНО УРЕЂЕЊЕ

Дуго времена северна племена живела су у условима номадског сточарског живота. То 
потврђује анализа језика. Тако се у староиндиском језику вођа племена звао „гопати“, у 
дословном  преводу  —  „власник  крава“.  Реч  „борба“  („гавишти“)  значила  је  „жеђ  за 
стицањем крава“. У најстаријој религиској поезији богови и богиње често се упоређују са 
биковима и кравама. С кравама се упоређују и зора и облаци. За време народних празника 
приређивана су такмичења у коњским тркама и приношене су коњске жртве, које су имале 
за циљ религиско-магиску одбрану земље. О ширењу сточарства сведоче главни продукти 
исхране  становништва  тога  времена  — млеко,  бутер,  маст  и  месо.  Чак  и  у  релативно 
позноме  зборнику закона  Мануа  прво место припада управо тим продуктима исхране: 
„Храна коју употребљавају испосници у шуми, — млеко, сок (свете биљке) сома, месо, 
незготовљено  на  вештачки  начин,  — назива  се  по  својој  природи  жртвеном  храном“. 
Веома  је  могуће  да  су  најстарија  индоариска  племена,  живећи  у  условима  сточарског 
живота,  упала  у  северну  Индију  у  потрази  за  новим  пашњацима.  На  ову  чињеницу 
принуђени  су  да  указују  чак  и  они  историчари  који,  донекле  идеализујући  најстарију 
индоариску културу, сматрају Аријце земљорадницима, изводећи реч „Аријевац“ тобоже 
од  санскритског  корена „ри-ар“  (орати).  Међутим та  се  етимологија  не  може сматрати 
доказаном.

Може се претпостављати да је  земљорадња,  заснована на вештачком наводњавању, 
поникла  у  овом  делу  Индије  још  у  дубокој  старини.  У  законима  Мануа  помиње  се 



земљорадња  и  истиче  да  се  бављење  земљорадњом  дозвољава  брахману,  напоредо  са 
сакупљањем  жита,  при  чему  се  сакупљање  жита  и  дивљег  пиринџа  сматра  особито 
„светим“ занимањем. На другом месту закона Мануа забрањује се скретање тока воде, тј. 
присвајање, по свој прилици, воде која припада сеоској општини. У Ведама се могу наћи 
молитве упућене Инду, у којима се он моли да натопи житна поља водом. Организација 
вештачког наводњавања, која је играла велику улогу у привредном животу земље, чинила 
је у знатној мери функцију државе. Сејане су разне врсте житарица, нарочито јечам. Знали 
су за пиринач и сезам. И поред плодности тла и доброг наводњавања, у разним подручјима 
северне  Индије  неродице  и  глад  биле  су  честа  појава.  У  политичко-економским 
трактатима,  на  пример,  у  „Артхашастри“,  наводе  се  средства  за  борбу  против  тих 
народних недаћа. Каутила, аутор тога трактата, препоручује као нека од таквих средстава 
образовање залиха жита,  давање рада оскудном становништву,  организацију друштвене 
помоћи и обраћање за помоћ савезницима.  Разуме се,  особит значај  добијало је  у  том 
погледу ширење и побољшање мреже наводњавања.

Занатска производња достигла је у старој Индији знатан развитак. Грнчарство, обрада 
дрвета, текстилна производња и металургија постојали су од древних времена. Нарочито 
треба  истаћи  текстилну  производњу,  која  се  у  извесној  мери  темељила  на  употреби 
памука. Херодот саопштава да су индиски војници, који су припадали трупама персиског 
цара  Ксеркса,  носили  одела  израђена од  памучне тканине.  Видно место међу осталим 
занатима  заузимала  је  металургија,  заснована  на  примени  бронзе  и  гвожђа.  Један  од 
најстаријих познатих метала био је бакар, који се помиње у Ведама. Гвожђе, који је добило 
име „тамноплави бакар“, служило је за израду оружја и оруђа. Херодот саопштава да су 
индиски војници били наоружани луковима и стрелама са гвозденим шиљцима.

Развитак пољопривреде и занатске производње довео је до појаве вишка производа и 
до појаве најстарије трговине, трампе. У старинским верским књигама Ведама помиње се 
размена  разних  предмета.  Развитак  трговине  доводи  до  образовања  имућног  слоја 
трговаца,  што  је,  са  своје  стране,  допринело  постепеном  распадању  старих  сеоских 
општина, и имовинском и класном раслојавању.

Најстарије социјално уређење Индије после „ариског“ освајања које ми можемо да 
реконструишемо  на  основу  најстаријих  писаних  извора,  на  основу  верских  зборника 
(Веда) и зборника закона, — обележено је постојањем сеоске општине, прилично знатним 
развитком патријархалне породице и  појавом најстаријег  робовласништва.  Специфичан 
облик  социјалног  уређења  старе  Индије  претставља  постојање  посебне  породичне 
заједнице, велике породице (задруге), која се дуго одржала у стагнантном патријархалном 
животу. Још је Енгелс у своје време истакао да је „...Коваљевски... доказао широку, ако не 
општу, распрострањеност патријархалне задруге...“27, а Маркс је дао живу карактеристику 
индиских породичних заједница, које су се у виду реликата сачувале све до XIX века.

Маркс је писао да су се „те породичне заједнице темељиле на кућном занатству, на 
специфичној  комбинацији  мануелног  ткања,  мануелног  предења  и  мануелног  начина 
обраде земље, — на комбинацији која је тим заједницама давала аутаркичан карактер.“28

Модерни  испитивачи  историје  старе  Индије  указују  на  то  да  су  у  старој  Индији 
постојале  заједнице  засноване  на  општепородичној  својини,  на  заједничкој  кући,  на 
заједничкој  потрошњи  и  породичним  верским  обредима.  У  староиндиском  језику 
(санскрит) сачувале су се посебне речи које су служиле за ознаку родовско-племенских и 
општепородичних (задружних) група. Те су речи: „џана“, која одговара старогрчкој речи 
„род“  (γένος);  „виш“  (упор.  старословенску  реч  „весь“  —  „село“)  —  задруга,  велика 
породица;  најзад,  „грама“  —  сеоска  општина.  Са  порастом  производних  снага  крвно 
сродство замењује се новом социјалном групом — општином.

Породична заједница претвара се у сеоску територијалну општину, што налази свог 
одраза у верским обичајима и терминима. Тако се „сродницима“ сматрају они који врше 

27 Фр. Енгелс, Порекло породице, приватне својине и државе, Госполитиздат 1948, стр. 159.
28 К. Маркс, Изабрана дела, том II, Госполитиздат, 1940, стр. 523.



заједнички култ претка и називају се „сапинда“, иако је у таквим случајевима ванредно 
тешко  утврдити  степен  сродства.  Сеоска  општина,  којом  управљају  општински  и 
родовско-племенски  савети  (сабха,  самити),  као  и  сеоски  кметови  (вишпати),  била  је 
основица стагнантнога и непокретног социјалног уређења, чији су се остаци сачували у 
Индији, нарочито по забаченим северозападним подручјима, до врло позног времена.

Велики  значај  у  старој  Индији  имала  је  патријархална  породица,  у  којој  су  сва 
имовина и сва власт биле сконцентрисане у рукама мужа и оца. Једино је отац — шеф 
патријархалне породице — имао искључиво право да приноси жртве у част предака. То је 
била својеврсна верска санкција неограничене власти староиндиског патријарха. Закони 
живо карактеришу понижени положај жене у старој индиској патријархалној породици. 
Тако у законима Мануа ми читамо:

„Девојка, млада или чак старија жена — ништа не сме да ради по својој вољи, чак ни у 
сопственој кући. У детињству жена треба да се потчињава своме оцу, у младости — своме 
мужу,  а  после  мужевљеве  смрти  —  својим  синовима.  Жена  никад  не  сме  тежити 
растављању од свога оца, мужа или синова: ако их напусти, она излаже обе породице (и 
своју и мужевљеву) презиру... Она мора да се покорава ономе коме је даду њен отац или 
њен брат по очевој дозволи.“

На другим местима закона Мануа истиче се да жена треба да поштује свога мужа као 
бога. Жена није имала права на наслеђе. Старински верски закон захтевао је да удова после 
мужевљеве смрти пође за њим на ломачу.

Обичај самоубиства удовице помиње се у Атхара-Веди. А у епском спеву „Рамајана“ 
удова  која  себе спаљује после мужевљеве смрти назива се  женом која  се сједињује  са 
својим богом,  тј.  са  својим мужем.  Особито  је  карактеристична  та  околност што се  у 
зборнику закона Апастамбе међу наследницима не спомињу удове, које су, очигледно, биле 
лишене права наслеђа.

Учвршћењу  патријархалне  породице  допринео  је  обичај  примогенитуре,  који  је  у 
старој Индији постојао исто онако као и у другим земљама старог Истока. По том обичају, 
поглавито право на наслеђе имао је најстарији син, који је по закону Мануа могао да „сам 
узме читаво очево имање. Остали морају да живе под његовим туторством, исто онако као 
што су живели под очевим туторством.“ И у једном другом зборнику закона старе Индије, 
у законима Апастамбе, говори се о томе да је најстарији син једини наследник. Нешто 
доцније, у доба слабљења патријархалне породице, право на наслеђе добијају и остали 
синови. Али је најстарији син увек имао право првородства и најпрече право на наслеђе 
већег дела очеве имовине. Тако је закон издвајао за најстаријег сина посебан накнадни део, 
који је износио једну двадесетину и најбољи део читавог имања. Обичај примогенитуре 
допринео је концентрацији имовине у рукама једног човека и самим тим ишао на руку 
јачању патријархалне породице. Та тежња за јачањем патријархалне породице одржала се 
све  до  врло позног  времена.  Још у  V веку н.  е.  сматрало се  највећом несрећом ако у 
породици нема наследника који ће вршити верске обреде у част  предака и бити глава 
породице. Тако у „Шакунтали“, познатој староиндиској драми од песника Калидаса, цару 
јављају да је „трговац-морепловае по имену Дханавридха погинуо у једном бродолому. Он 
нема деце, и читава његова имовина, веома велика, припада по закону царској круни.“ Цар 
одговара: „Страшно је то бити без деце!... Нема ли наследника, богатство ће однети ветар, 
оно ће отићи у туђе руке чим умре глава породице. Тако ћу и ја умрети, и нестаће славе 
рода Пуру.“

У старој Индији, као и у другим староисточним земљама, постојао је обичај продаје 
деце. Барем су се далеки одјеци тога обичаја сачували у старим верским зборницима и 
зборницима  закона.  Постојао  је  чак  специјалан  облик  брака,  који  је  називан  „арша“; 
приликом његовог склапања „женик је морао да невестином оцу да бика и краву“, као што 
о томе сведоче закони Апастамбе. Најзад, сасвим неприкривен облик продаје невесте јесте 



облик брака који је добио име „асура“. О њему се у Апастамбином зборнику закона вели: 
„Ако женик плати новац (за своју невесту) према своме имовинском стању и ако се њоме 
(затим) ожени, онда се такав (брак) назива обредом асура“.

Сеоско-општински земљишни посед води своје порекло од прастарих времена. Земљу 
су  поседовале  како  сеоске  тако  и  породичне  заједнице.  Истовремено  са  учвршћењем 
патријархалне  породице  јавља  се  право  приватног  поседовања  земље;  притом шефови 
патријархалних  породица,  окупљајући  у  својим  рукама  прилично  знатну  имовину, 
поседују такође и земљу. Зато се они називају „урвараса“ („онај који добија оранице“), или 
„кшетраса“ („онај који добија поље“). У књизи „Џатакас“ описан је систем пољопривреде 
заснован на праву приватног земљопоседа. У законима Мануа формулише се право првог 
присвајања земљишта овим речима: „Познаваоци прошлости (мудраци)...  проглашују да 
поље припада ономе ко раскрчи шуму.“ Разуме се, то право на приватно поседовање земље 
простире се само на оранице, док су пашњаци још дуго времена припадали земљишном 
фонду сеоске општине.

Имовинско раслојавање и могућност да се у газдинству користи вишак радне снаге 
довели  су  до  појаве  робовласништва,  у  његовом  специфичном  облику  кућнога 
источњачког  ропства.  Најважнији  извори  ропства  били  су  ратови  и  ропство  за  дуг. 
Заробљеници  ухваћени  у  рату  махом  су  претварани  у  робље.  У  ропство  су  бацани  и 
инсолвентни дужници, који не би били у могућности да о року врате узети зајам. Робови 
за дуг, по речима аутора „Артхашастре“, имали су право да се откупе или да их откупе 
друга лица за извесну суму. Људи који су водили порекло из привилеговане категорије 
слободних (Аријеваца)  могли су се претварати у робове за  дуг само за извесно време. 
Уопште  су  у  робље  претварани  углавном  претставници  урођеничког  покореног 
становништва Индије. Заступајући интересе имућних слојева становништва, законодавци 
су тежили за тим да заштите личну слободу Аријеваца. Тако Каутила у своме трактату 
пише:

„Варварима  се  не  забрањује  да  продају  или  залажу  своје  потомство;  међутим  за 
Аријевце не сме бити ропства“.

У исто време Каутила утврђује строге казне за оне који претворе у робље пунолетне 
Аријевце.  Али је  ропство  претило  и  Аријевцима.  У  истој  расправи  Каутила  подробно 
набраја  разне  случајеве  продаје  или  предаје  путем  залога  у  ропство  људи  који  су 
припадали  Аријевцима;  дакле,  Аријевци  су  у  неким  случајевима  фактички  постајали 
робови.

Робови у пуном смислу те речи, који су на индиском називани „даса“, обично су се 
делили на четири групе: на оне рођене у кући, на купљене, на заробљене у рату и добијене 
у наслеђе. Све то сведочи о прилично знатном развитку ропства.

ГОРТРЕ И КАСТЕ. КАСТИНСКИ СИСТЕМ

Најстарији социјални систем старе Индије био је такозвани систем гортри, који води 
порекло  од  старога  родовског  уређења.  Гортре  су  потсећале  на  родовске  групе  и 
карактерисале се егзогамијом. Тако се у законима Апастамбе говори о томе да „човек не 
треба да даје своју кћер за човека који припада истој гортри“. У доба распадања родовског 
поретка издваја се родовска аристократија, која се састоји од свештеника,  старешина и 
племенских вођа. Та се аристократија у старој верској књизи Риг-Веди ставља насупрот 
простоме народу, уједињеном у општине (виш). Тако у Риг-Веди стоји: „Општине (вишас) 
се клањају пред вођом (раџан), испред кога иде брахман (свештеник)“. С друге стране, 
освајачи-Аријевци  стављају  се  насупрот  покореним  урођеницима,  који  припадају 
аутохтоном становништву Индије тамне боје коже. Пошто су се освајачи истицали „бојом“ 
коже, то се реч „боја“ (варна) почела употребљавати за ознаку оних социјалних група које 
су поникле после поробљавања домородачких даса од стране освајача-Аријеваца. Према 
томе,  услед  ратова,  поробљавања  домородаца  и  унутрашњег  имовинског  раслојавања, 



створени су  предуслови  за  појаву  ропства  и  двеју најстаријих  антагонистичких  класа: 
робовласника и робова. Тежња за учвршћењем робовласничког поретка довела је до појаве 
посебног социјалног система, који је имао за циљ да успостави односе између родовске 
аристократије свештеника и војника,  с једне стране,  и масе слободног становништва,  с 
друге  стране,  као  и  односе  између  освајача  и  покореног  становништва.  Тај  социјални 
систем фиксиран је у зборницима обичајног и свештеничког права (дхармашастра), напосе 
у законима Апастамбе и Мануа.  Тај  систем,  који је делимично био теориски,  никао је 
међутим из реалног социјалног живота и одражавао сасвим реалне социјалноекономске 
услове, извршивши снажан утицај на формирање класног поретка у старој Индији. Он је 
ишао на руку оној стагнантности односа која је била толико типична за читаву историју 
Индије.

Реч  „каста“  је  португалског  порекла  и  значи  „чистоту  племенског  порекла“.  На 
индиском језику касте се означавају речју „џати“ (рођење) или речју „варна“, што значи 
„боја“. Касте су биле старе социјалне групе, које су у одређеним подручјима обухватале 
људе  повезане  заједничким  крвносродним  пореклом,  заједничком  професијом, 
заједничким  верским  обредима,  и  људе  који  стоје  на  истоме  ступњу  на  социјалним 
лествицама. Замеци кастинског система постојали су још у епоси Веда, јер се у једном 
позном тексту Риг-Веде помињу четири основне касте. Ради формирања тога природно 
насталог  кастинског  система,  у  обичајном и  свештеничком  праву појављује  се  систем 
четири основне касте, систем који је имао за циљ да санкционише и учврсти најстарији 
класни  поредак,  заснован  на  робовласничкој  експлоатацији  и  на  угњетавању широких 
слободних маса становништва. У класично доба брахманизма утврђују се називи четири 
основне касте; учење о пореклу, значају, правима и дужностима тих каста сачувало се у 
законима Мануа и законима Апастамбе. Те основне касте били су: брахмани (свештеници), 
кшатрије (војници), ваишија (земљорадници, занатлије и трговци) и најзад шудре (доњи 
друштвени слојеви, састављени од угњетених и бесправних сиромаха, који су готово били 
у  положају  робова).  Верска  идеологија  старе  Индије  изградила  је  специјалан  систем 
религиских веровања, која су заснивала тај кастински систем и привилегије трију виших 
каста. Људи који су припадали првим трима кастама називани су „двапут рођенима“, на 
индиском „двиџати“, или „двапут рођеним Аријевцима“ {„двиџати Ариас“).

Старинска  легенда,  сачувана  у  једном  позном  тексту  Риг-Веде  и  у  Мануовим 
законима,  описује  натприродно  порекло  каста,  а  неке  изреке  у  законима  Мануа  и 
Апастамбе  образлажу  претензије  виших  каста  на  господство  и  на  привилегије,  као  и 
обавезу шудри да  им се  неограничено  покоравају.  У тој  легенди  прича  се  да  су први 
брахмани били створени од уста првог човека Пурушија. Очигледно, зато је њихово главно 
занимање постало проучавање светих књига, обучавање људи и вршење верских обреда, 
јер су само они, по старинској верској традицији, имали права на светост и истину. Даље, 
прве кшатрије створене су од Пурушијевих руку.  Зато кшатрије треба да се боре и да 
управљају, јер њима припадају снага и јунаштво. Људи треће касте, ваишија, створени су 
од Пурушијевих бедара.  Зато је њима писано да се баве пољопривредом, занатством и 
трговином, и према томе, њима су обезбеђени добит и богатства. А претставници четврте, 
најниже  касте,  шудре,  створени  су  од  Пурушијевих  ногу,  огрезлих  у  блато,  и  зато  је 
„шудрама наређено да служе осталим трима кастама“.

Све касте биле су оштро одељене непремостивим преградама. Бракови између људи из 
разних  каста  сматрани  су  за  недопустиве.  У  Апастамбиним  законима  стоји:  „Ако 
мушкарац приступи жени која је раније била удата, или се са њим не налази у законитом 
браку, или припада другој касти, онда они обоје чине грех. Због њиховог греха и њихов 
син постаје грешник“. По Мануовим законима, син брахманке и шудре доспевао је у веома 
ниску социјалну групу чандала и називао се „најнижим међу људима“. Те несрећне људе 
закон је стављао у положај одрода, презираних од сваког. По Мануовим законима, „куће 
чандала морају се налазити изван насеља, они морају имати посебно посуђе,  и њихова 
имовина морају бити пси и магарци. Њихова одећа мора бити одећа мртвих, они морају 



јести своју храну из  разбијеног  суда,  црно гвожђе је  њихов украс,  и морају се стално 
селити с једног места на друго. Човек који се држи верских прописа не сме тражити везу 
са њима; они морају имати посла само са себи равнима и ступати у брак само са себи 
сличнима. Други им морају давати храну у разбијеном суду; они ноћу не смеју ићи по 
селима и градовима.“

Према томе, закони су забрањивали мешање између каста, да би учврстили социјални 
поредак заснован на експлоатацији радних маса. То је нашло свог одраза и у уметничком 
епу старе Индије.  У „Махабхарати“ говори се о томе да је „мешање каста“  последица 
безакоња  које  се  зацарило.  Дакле,  затворене  ендогамне  касте  оштро  се  разликују  од 
старијих егзогамних гортри.

Стари  систем  религиско-животних  традиција,  записан  у  зборницима  брахманских 
закона, гајио је у масама претставу о дубокој провалији која лежи између аристократа и 
робова. Закон је захтевао не само безусловно покоравање, него и дубоко уважавање виших 
каста. Тако у Апастамбиним законима стоји да је „свака претходна (каста) по рођењу изнад 
следеће“ и да се „онима који припадају вишој касти мора указивати поштовање“. Закон је 
строго кажњавао онога ко би ударио или увредио припаднике више касте. „Којим удом 
човек ниже касте озледи (човека трију) виших каста, управо тај уд има му се отсећи. То је 
заповест Мануа. Ономе ко дигне руку или батину, има се отсећи рука; ономе ко се у гњеву 
ритне ногом, има се отсећи нога.“

Особито висок положај заузимали су брахмани, који су сматрани чуварима традиција 
и  верског  откровења.  У  Мануовим  законима  дата  је  оваква  карактеристика  брахмана: 
„Пострижене  косе,  одрезаних  ноктију  и  браде,  обуздавајући  своје  страсти  религиским 
подвизима, носећи бело одело и будући чист, брахман треба да се увек бави проучавањем 
Веде  и  {таквим  пословима)  који  ће  доприносити  његовом  благостању.“  Брахман  је 
упоређиван  са  богом.  Он  је  сматран  највишим  међу  људима.  Зато  се  по  кастинским 
законима сматрало да све на свету припада брахманима, „јер брахман може тражити све 
што зажели.“ Шудре су сматране вечитим робовима брахмана. Брахман је могао да натера 
сваког шудру да му врши робовске радове“, јер је врховно божанство створило шудру да 
служи брахману.“

Разлика између највише касте,  брахмана, и најниже, шудри, особито је видљива из 
казни које су им прописиване. Брахмани су имали врло велике привилегије. Чак ни цар 
није могао да брахмана осуди на особито тешке казне. Брахман се могао осудити само на 
изгнанство и на бријање главе, што је сматрано најтежом казном за брахмана; међутим, 
личност и имовина брахмана увек су сматрани за неприкосновене. Ако би брахман убио 
шудру, изрицана му је најнезнатнија казна — просто очишћење, као после убиства мачке, 
жабе,  пса,  гуштера,  сове  или  вране.  Али  ако  би  шудра  увредио  „двапут  рођене“  или 
њихову касту, онда би му стављали у уста комад зажареног гвожђа дужине десет палаца. 
Ако би шудра судио о понашању свештеника, цар је морао да нареди да се шудри у уста и 
уши саспе врело уље.

Циљ кастинског система био је да учврсти доминантан положај Аријеваца-освајача 
над  покореним  домородачким  становништвом  даса,  а  с  друге  стране  —  да  учврсти 
владајући и привилеговани положај родовске и робовласничке аристократије, у првом реду 
свештеника-брахмана,  а  затим и војника-кшатрија.  То је  било утолико нужније  што су 
знатне  масе  покорених  домородаца  биле  у  извесној  мери  укључене  у  општи  систем 
социјалних односа, тако да су претставници виших каста понекад били фактички у тешком 
економском положају и осећали су потребу за подршком и помоћи од стране обичајног 
права, робовласничких закона и религиске традиције. Тако су, на пример, Мануови закони 
предвиђали могућност претварања инсолвентних дужника у робове за дуг. „Чак и (личним) 
радом може дужник да одради (дуг) своме повериоцу, ако он припада истој или нижој 
касти. Али ако (дужник) припада вишој касти, онда он мора исплатити дуг постепено.“ 
Међутим,  предвиђајући  могућност  бацања  инсолвентног  дужника  у  робље  за  дуг, 



законодавац је у исто време штитио интересе како више касте, тако и кастинског система 
као целине, забрањујући поробљавање човека из више касте.

У најстаријем класном друштву Индије, заснованом на робовласничкој експлоатацији 
рада, брахмански закон штитио је приватну својину. У Мануовим законима садржани су 
чланови (глава 8, чланови 320-322) који кажњавају за крађу; притом су за крађу махом 
прописиване глобе, телесне казне и чак сечење руке.

Постојање класног раслојавања у томе старом робовласничком друштву довело је до 
појаве најстарије робовласничке државе, онога апарата власти који је робовласницима био 
потребан за угушивање робова и сиротиње и за учвршћење своје власти.

У старој Индији, као и у осталим староисточним земљама, ниче држава заодевена у 
исто рухо деспотије које  смо већ  имали прилике да видимо у старом Египту,  у  старој 
Асирији и старој Персији. Религија се широко користи за учвршћење ауторитета цара, који 
стоји на челу те државе. Свештеници су учили да је цар божанство и да стога све цареве 
наредбе треба извршавати као да долазе непосредно од бога.  Цар се сматра земаљском 
инкарнацијом бога. О томе јасно сведоче разни чланови закона. Тако у законима Мануа 
стоји:

„Господ је створио цара ради заштите читаве те (творевине), узевши у ту сврху вечите 
честице од Индре,  Ветра,  Јарое,  Сунца,  Огња,  Варуне,  Месеца и  Господара богатстава 
(Кувере). Пошто је цар створен од делића тих господара-богова, то он сјајем надмаша сва 
створена бића, и као сунце жаже очи и срце, те нико на земљи не може да гледа у њ. По 
својој  (натприродној)  моћи  он  је  ватра  и  ветар,  он  је  сунце  и  месец,  он  је  господар 
правосуђа, он је Кувера, он — Варуна, он — Велики Индра. Цак ни као дете цар се не сме 
презирати  (при  помисли)  да  је  он  (само)  смртно  биће,  јер  је  он  велико  божанство  у 
Човечијем лику. Ватра спаљује само оног човека који јој се неопрезно приближи. Ватра 
царевог (гњева) уништава сву породицу, са њеном стоком и стеченом имовином.“

Деификовани  цар  ослањао  се  у  управљању  државом  на  прилично  знатан  и  јак 
бирократски апарат, који се углавном састојао од претставника двеју највиших каста — 
свештеника (брахмана) и војника (кшатрија).

Најприснији саветник индиског цара Чандрагупте Маурија (IV-III век пре н. е.) био је 
чувени  брахман  Каутила  Чанакија,  коме  се  приписује  састављање  зборника  закона 
Артхашастра. У будистичким легендама прича се: када се цару Шудходхану родио син, 
који ће доцније постати оснивач будистичке религије,  брахмани који су чинили цареву 
околину први су видели у њему полубога, коме припада велика будућност. Међутим у доба 
најјасније оформљенога кастинског система прерогатива војне аристократије у државној 
управи особито је снажно наглашена у законима. Тако се у законима Апастамбе истиче да 
се  „законита  занимања кшатрија разликују од законитих занимања брахмана тиме што 
кшатрије  учествују  у  управи  и  војсци.“  А  Мануови  закони захтевају од  цара  да  своје 
министре  поставља  из  редова  храбрих,  опробаних,  у  војним  стварима  искусних  људи 
племенита порекла...“ (глава 7, члан 54).

Највише  чиновнике  постављао  је  цар  из  редова  најстарије  аристократије. 
Неограничена деспотија на диван начин се слагала са старинском кастинском традицијом 
строго затворене наследности. Како стоји у Мануовим законима: „(цар) треба да поставља 
7 или 8 министара, чији су преци били цареве слуге.“

У  периоду  формирања  најстарије  робовласничке  државе  појављују  се  надлештва, 
нарочито војно и судско. Главни ослонац робовласничке државе била је војска,  која  се 
делила на четири главна рода оружја: пешадија, коњица, кола и слонови. Особито широку 
примену у војсци стекли су лук и кола; зато се војна вештина у Индији звала „вештина 
лука“  (Дханур-Веда).  Употреба  кола  била  је  позната  још у  дубокој  старини.  Слонови, 
припитомљени  још  у  периоду  састављања  Веда  (крај  II  миленија  пре  н.  е.),  били  су 
саставни део индиске војске, која је иностранцима уливала особит страх.



По свој прилици, високу технику дресуре борбених слонова и њихово коришћење у 
војсци преузели су потоњи народи од старих Индијаца.

У време мира стајаће војске размештане су „између два, три, пет или сто насеља, ради 
чувања земље“. За време рата класна и освајачка улога војске изражавала се у отвореној 
пљачки; притом су верске традиције и стари закони прописивали посебне принципе за 
расподелу ратног плена: „Кола и коњи, слонови, сунцобрани, новац, жито, стока, жене, 
залихе сваке врсте, драгоцени метали — припадају ономе ко је (свачим од тога) овладао 
одневши победу.“ Текст Веда вели да „(војници) треба да цару дају одабрани део (плена); 
оно  што  није  заплењено  понаособ,  то  цар  треба  да  расподели  између  свих  војника“ 
(Мануови закони, глава 7, чланови 96-97). Цар, који је у својим рукама концентрисао војну 
власт,  командовао  је  војском,  захтевајући  потчињавање  и  лавовски  део  плена  за  себе. 
Религија  и  закон  обезбеђивали  су  аристократама  део  напљачканих  вредности. 
Неограничени господар земље, деспот, који је држао све функције врховне власти, није 
имао само највишу војну него и највишу судску власт. Зато су закони не само дозвољавали 
него и прописивали цару да свирепо кажњава преступнике, јер је по претставама тога доба 
само казна могла да човека задржи од вршења преступа и да очува непоколебљивим стари 
класни  поредак.  Тако  у  законима  Мануа  стоји:  „Из  страха  (од  казне)  сва  жива  бића, 
покретна и непокретна, врше оно што им је својствено, а иначе избегавају (вршење) својих 
обавеза“. Већ у законима дато је својеврсно класно образложење система примене казни. У 
законима истиче се да се те казне имају примењивати ради тога да се постојећи класни 
поредак. не измени.

„Када  цар  не  би  енергично  изрицао  казне  онима  који  казну  заслужују,  онда  би 
најмоћнији испекли најслабије као рибу на ражњу.  Врана би почела да кљује жртвени 
колач, а пас да лиже жртвено јело, и ником не би остала његова својина; нижи би освојили 
место виших. Помоћу казне цео се свет држи у поретку, јер је тешко наћи невина човека... 
Све би се касте исквариле (услед мешања). Све би се преграде срушиле, и сви би људи 
постали кивни (једни на друге) због грешака у погледу казни. Међутим, тамо где казна, 
црне боје и црвена ока, смело иступа, уништавајући преступнике, тамо се поданици не 
буне, само ако владар добро суди.“

Ту се јасно истиче да се кажњавање преступника мора вршити углавном у једном 
одређеном циљу, — да нижи не освоје место виших. Подједнако је јасно истакнуто и то да 
се код кажњавања преступника суд мора руководити углавном интересима свештенства и 
кажњавати оне који му причињавају штету. Најзад, читав тај систем казни био је изграђен 
тако да спречи могућност избијања устанака међу радним масама, незадовољним тешким 
формама експлоатације.

ИНДИЈА У VI-IV ВЕКУ ПРЕ Н. Е.

Политичка историја Индије може се проучавати на основу извора тек од средине првог 
миленија пре н. е. Око VI века пре н. е. у северној Индији постојао је низ држава, међу 
којима се истичу две крупне државе: Магадха и Кошала. Царство Магадха налазило се у 
садашњој  области  Бихар,  његова  престоница  била  је  град  Раџагрха,  данашњи Раџгир. 
Западно  од  државе  Магадха  налазило  се  царство  Кошала,  које  је  лежало  у  данашњој 
провинцији Ауд.  Престоница државе Кошала био је град Шравасти,  данашњи Саватхи. 
Ове две крупне државе водиле су у VI и V веку пре н. е. између себе упорну борбу за 
превласт и владавину над Северном Индијом — на пространој територији у сливу река 
Инда и Ганга. У доба уздизања царства Кошала особито значајну делатност показао је цар 
Камса,  који  је  освојио  кнежевину  Каши,  са  главним  градом  Каши  (доцнији  Бенарес). 
Уздизање  царства  Магадха  пада  у  време  царевања  династије  Шајшунага.  Нарочито  је 
познат пети цар те династије — Бимбисара (519-491 г. пре н. е.), који је покорио државу 



Анга. Он је водио широку политику дипломатских савеза, учвршћујући их династичким 
браковима. У VI веку пре н. е. северне индиске државе ступају у додир са пространом 
Персиском државом Ахајменида. Особито. присне везе успостављају се између Персије и 
северозападне Индије. На персиским натписима истиче се да су Персијанци овде дошли у 
додир са индиским племенима Гандхара и Асвака.

Старајући се о развитку спољне трговине, као и о заштити источних граница Персиске 
државе,  Дарије је упутио ради проучавања источних области Персије једну специјалну 
експедицију, под командом Скилакса. Ова експедиција испитала је ток Инда до његовог 
ушћа.  Широка  освајачка  политика  персиских  царева  довела  је  до  покоравања  области 
Гандхара,  која  је  постала  једна  од  најбогатијих  сатрапија  Персије.  Индиска  сатрапија 
плаћала је персиском цару особито висок данак — 360 таланата златног песка, и осим тога 
давала  трупе.  У  саставу  персиских  трупа  борили  су  се  посебни  одреди  Индуса, 
мобилисани у покореним областима северозападне Индије.

Захваљујући  продирању  Персијанаца  далеко  на  исток,  у  области  северозападне 
Индије, између персиске и индиске културе успостављају се прилично чврсте везе. Ови 
узајамни  односи  постају  приметни  у  области  ликовних  уметности,  као  и  у  религији. 
Између зороастризма и индиских религиских веровања овога доба може се утврдити читав 
низ додирних тачака. У V веку пре н. е. царство Магадха постаје најјача држава северне 
Индије.  На Гангу ниче огроман град Паталипутра (данашња Патна).  У IV веку цареви 
Магадха освајају царство Кошала и присаједињују својој држави области што леже између 
Хималаја и Ганга. То време је доба процвата државе Магадха.

АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ОСВАЈА ИНДИЈУ

Освајање Индије од стране Александра Македонског прилично нам је добро познато 
по  разним  изворима.  Македонски  освајач  је  у  својој  спољној  политици  настављао 
освајачку делатност  асирских  и  персиских  царева,  који  су  тежили да  знатно  прошире 
источне  границе  својих  држава.  Тако  су  на  обелиску  Салманасара  III  претстављени 
слонови  и  носорози,  очигледно  заплењени на  источним границама  Асирске  државе.  У 
персепољском  дворцу  претстављени  су  индиски  заробљеници.  Дарије  I  покорио  је 
племена  која  су  живела  северно  од  реке  Кабула  и  западно  од  Инда.  327  г.  пре  н.  е. 
Александар Македонски кренуо је, на челу једне војске од сто хиљада људи, на исток, са 
циљем да освоји све Грцима познате азиске земље. Његова војска кренула је из Никеје, 
прошла  кроз  Согдијану  и  Бактрију,  даље,  идући  низ  Кабул,  продрла  у  северозападну 
Индију, и стигла до Инда и до области Петиречја. Племе Гандхара, које се раније налазило 
под  влашћу  персиских  царева  и  које  је  у  извесној  мери  било  потпало  под  утицај 
хеленистичке  културе,  придружило  се  Александру.  Особито  упоран  отпор  пружио  је 
Александру Пор, цар државе Пуру. Пор је кренуо против Александра са великом војском, 
која  се  састојала  од  30.000  пешака,  4.000  коњаника,  300  кола  и  200  слонова.  Али  је 
Александар  однео  над  њим  велику  победу  и  до  ногу  потукао  његове  трупе,  које  су 
изгубиле  у  мртвима  око  12.000  људи.  Знатан  отпор  Македонцима  пружила  су  и  нека 
индиска  племена.  Пошто  је  однео  читав  низ  сјајних  победа,  Александар  Македонски 
стигао је са својом војском до реке Хифазиса, али су му трупе одрекле послушност ако 
настави поход, и он је био приморан да се врати. Један део македонске војске, са Неархом 
на челу, послат је натраг морем, а сам Александар, са мањим остацима друге половине 
војске, вратио се преко безводне пустиње Гедрозије и ускоро умро (323 г.).

Али је тај поход био од великог историског значаја. Западни свет ступио је у додир са 
источним светом. Први пут су успостављене директне везе између Грка и племена далеке 
Индије. Тежећи да повеже Индију са својом огромном државом, Александар Македонски 
оставио  је  у  индиским  градовима  грчке  гарнизоне.  Грци  који  су  остали  у  Индији, 
допринели су зближењу Индије са хеленистичким светом. Грчки и делом персиски утицај 
почели  су  да  продиру у  западни део  северне  Индије:  на  територији области  Гандхара 



(данашњи Кандагар), која се раније налазила под влашћу персиских царева из династије 
Ахајменида,  нађена су вајарска дела у специфичном грчко-индиском стилу.  Очигледно, 
грчка уметност је у ово доба извршила известан утицај на развитак уметности северне 
Индије.

ЧАНДРАГУПТА
(321-297 Г. ПРЕ Н. Е.)

Убрзо  после  повлачења  Александра  Македонског  из  северне  Индије  отпочео  је 
ослободилачки покрет, на чије је чело стао Чандрагупта, који је основао нову династију — 
Маурија. Порекло Чандрагупте, оснивача једне од највећих староиндиских династија, губи 
се у мраку противречних легенди. По једним вестима, Чандрагупта је био млади кшатрија, 
по другим, био је незаконити син последњег цара из династије Нанда и чак водио порекло 
из рода шудри.  Веродостојно је  то  да је  био узурпатор,  и веома могуће да су доцније 
легенде имале за циљ да оправдају или објасне насилно освајање власти с његове стране. 
Вероватно да је Чандрагупту избацио на површину крупан народни устанак. У немирна 
времена македонског освајања Чандрагупта је, прогоњен од власти, побегао у Пенџаб и ту 
изучио војну вештину од Грка.

318  г.  Чандрагупта  је  освојио  сву северну Индију,  све  до  Нарбаде,  и  образовао  у 
Индији нову крупну и моћну државу. Свргавши последњег претставника династије Нанда, 
Чандрагупта  је  наставио  делатност  својих  ратоборних  претходника.  После  смрти 
Александра Македонског један од Александрових команданата, Селеук, који се учврстио у 
Сирији, учинио је покушај да поново освоји северну Индију (305 г.). Али упустивши се у 
рат са Чандрагуптом, Селеук је претрпео пораз. Био је принуђен не само да се повуче него 
чак и да Чандрагупти уступи, у замену за 500 борбених слонова, низ области своје државе: 
Арију, Арахозију, источни део Гедрозије и земљу Парапамисада. На тај начин, Хиндукуш 
је  постао граница између Селеуковог  царства и  Чандрагуптине државе.  Чандрагуптина 
држава описана је код грчког писца Мегастена, који је у својству Селеуковог посланика 
провео пет година у Паталипутри, и тако имао прилике да добро упозна живот и обичаје 
Индуса  тога  времена.  У  Мегастеновом  опису  сачуване  су  интересантне  вести  о 
општинском земљопоседу, развитку земљорадничке привреде и систему државне управе у 
Чандрагуптиној држави. Чандрагупта и његов син Биндусара (297-272 г. пре н. е.), после 
више ратова, образовали су велику државу, која је обухватала знатан део Авганистана и 
Белуџистана, северну Индију и готово читав Декан.

АШОКА (272-232 Г. ПРЕ Н. Е.)

Особито крупну историску улогу одиграо је Ашока, син и наследник Биндусарин. Од 
свога оца и деде наследио је велику и моћну државу. Још за Биндусариног живота Ашока 
је  вршио  дужност  царевог  намесника  у  северозападној,  а  затим  у  западној  Индији, 
добивши тако добру спрему за управљање читавом државом. Ашокин боравак у крупним 
градовима  Таксила и  Уџаин оставио  је  особит печат  на  личност  и  на  даљу делатност 
Ашоке.  Ти су градови били  културни центри Индије,  у  њима су цветале  уметности и 
науке, нарочито астрономија. Ту су добијали васпитање синови претставника виших каста, 
особито брахмана. Културни утицаји из Грчке продирали су у северозападну Индију,  у 
област Гандхара и у град Таксилу, и можда оставили трага и на Ашоки.

Као сасвим млад човек ступио је Ашока на престо 272 г. О првим годинама његове 
владе готово се није сачувало вести. Познато је само да је Ашока 261 г. отпочео рат са 
царством Калинга, које је освојио после упорне борбе. Затим је завршио уједињење готово 
читаве Индије у једну државу, које је био започео још Чандрагупта. Земља Андхра, која је 
лежала северозападно од Калинга, између река Годавари и Кришна, стајала је у зависности 
од  Ашоке.  Према  томе,  независност  су  сачувале  само  државе  Чола,  Пандија  и 



Кералапутра,  које  леже  на  крајњем југу.  Ашока  је  учврстио  положај  Индиске  државе. 
Сећање на чувеног и моћног цара Ашоку и на његову огромну државу сачувало се чак у 
Цејлонским  хроникама.  Из  времена  Ашокине  владе  сачувани  су  велики  споменици 
религиског култа (ступе), камени монолитни стубови, пећине издубене у стенама и, најзад, 
преко 30 веома интересантних натписа, који карактеришу Ашокину личност, делатност, 
државну управу и који сведоче о увођењу нове религије с његове стране.

Индиска предања приписују Ашоки широку грађевинску делатност. Тако се о њему 
причало да је у Паталипутри заменио дрвена здања каменим дворцима и да је у Кашмиру 
основао нови велики град Шринагар,  подигавши у њему пет стотина манастира. Даље, 
Ашоки  се  приписује  ширење  иригационе  мреже,  започето  још  под  Чандрагуптом,  и 
грађење по градовима болница и  апотека.  Све  то  сведочи о процвату Индиске државе 
средином III века пре н. е.

Пространа Ашокина држава осећала је потребу за јаким државним апаратом. Ашока је 
спровео низ  мера  у  циљу централизације  државне власти.  Држава је  подељена на  низ 
великих области, на чије чело су постављени чланови царске породице. Све нити управе 
земљом  концентрисале  су  се  у  царском  двору.  Нарочита  пажња  обраћена  је  чувању 
граница. Под Ашоком добио је даљи развитак бирократски систем управе, установљен још 
од Чандрагупте. Великог значаја стекла је трговина — не само унутрашња, него и спољна. 
Огромна Ашокина држава повезана је довољно јаким нитима са читавим низом суседних 
земаља,  са  тамилским државама  јужне  Индије,  са  Бурмом,  Сиријом и  чак  са  далеким 
Египтом.

Пораст трговине и развитак зеленаштва појачавају социјално раслојавање. У земљи 
расте број робова, шири се трговина робовима, огромна богатства гомилају се у рукама 
богаташа (сетхи). Заоштравање социјалних противречности доводи до експлозија класне 
борбе. Ослабљена унутрашњом борбом и лишена унутрашње економске спојнице, држава 
коју  је  Ашока  основао  распада  се  убрзо  после  његове  смрти.  Ашокини  наследници 
задржали  су  под  својом  влашћу  само  царство  Магадха.  Царства  Калинга  и  Андхра 
отцепљују се и постају самостална. Индија, поцепана и ослабљена, убрзо постаје плен 
нових освајача. Око 250 г. пре н. е. грчки управљач Бактрије, по имену Диодот, дигао је 
устанак  против  државе  Селеукида,  отцепио  се  од  ње  и  образовао  у  Бактрији  ново, 
такозвано грчко-бактриско царство, које је једним делом лежало на територији совјетске 
Средње Азије. Диодотови наследници проширили су границе те државе, која је достигла 
знатну моћ. Деметрије је око 190 г. пре н. е. предузео поход на Северну Индију и освојио 
долину Кабула, Пенџаб и Синд. Менандар је проширио своју власт све до Ганга, до ушћа 
Инда и чак освојио области источно од њега (око 155 г. пре н е.). Најзад, племена Сака 
(Скита) упала су око 100 г. пре н. е. у Северну Индију и ту образовала индуско-скитску 
државу.

Може се претпостављати да су непомирљиве класне супротности довеле до потреса 
старог социјалног система заодевеног у форму кастинског поретка,  са јасно израженом 
превлашћу  аристократског  свештенства  брахмана.  У  Индију  су  почели  да  продиру 
инострани  утицаји.  Брахманска  рехгија  постепено  уступа  своје  место  будизму.  У доба 
Ашоке пада снажно ширење ове нове религије.  Ашока је будизам признао за државну 
религију  и  допринео  учвршћењу  и  ширењу  овога  новог  верског  система  по  читавој 
Индији.

КУЛТУРА СТАРЕ ИНДИЈЕ

Култура  старе  Индије  претставља  велики  интерес  зато  што  њен  развитак  можемо 
пратити током векова и зато што је извршила прилично јак утицај на културни развитак 
читавог  низа  староисточних  народа.  Особито  смо  добро  обавештени  о  религији 
староиндиских народа, захваљујући великом броју сачуваних религиских зборника.



Најстарија  религија  Индије,  као  год  и  најстарије  религије  осталих  староисточних 
народа, води порекло од тотемизма, од обожавања природе и култа предака.  У верском 
зборнику старе Индије, у Ведама, наћи ћемо живи одраз старинског култа природе. Тако су 
се  Индису у  време  кад  су постале  Веде клањали сунцу (Сурија),  обожавали  небо под 
именом Варуна,  ватру (Агни),  олују (Индра).  Ста  више,  имали су претставу о богињи 
плодности уопште, коју су називали Адити и којој су придавали следеће епитете: „Општа 
мајка“, „суштина свих ствари“, „бесконачност“, „оно што се родило и што ће се родити“. 
Зато  су  богове  називали  „деца  или  синови  Адите“.  Реч  „адитја“,  изведена  од  имена 
„Адити“, почела је значити „богови“.

Овај стари култ природе у пуној је мери одражавао идеологију карактеристичну за оне 
примитивне  сеоске  општине  чији  су  се  унутрашњи  социјалноекономски  односи 
одликовали „једноставношћу продукционог механизма“. На ту чињеницу јасно је указао К. 
Маркс следећим речима:

„Не  треба  да  заборављамо  егоизам  варвара,  који  су,  сконцентрисавши  се  на 
ништавном комадићу земљишта, мирно посматрали како се руше велике империје, како се 
врше неописиве свирепости, како је становништво великих градова у масама масакрирано, 
— који су мирно посматрали све то, не поклањајући томе већу пажњу него природним 
појавама,  и  сами  постајали  беспомоћан  плен  првог  насилника  који  их  удостоји  своје 
пажње. Не треба да заборављамо да је тај недостојни, стагнантни и вегетативни живот, да 
је та пасивна форма егзистенције изазивала, с друге стране, као противтежу себи дивље, 
слепе и необуздане силе разарања и у Индостану претворила и само убиство у верски 
ритуал.  Не  треба  да  заборављамо  да  су  те  ситне  општине  биле  заражене  кастинским 
разликама и ропством, да су човека потчињавале спољашњим околностима, уместо да га 
узвисе до улоге господара тих околности, да су друштвени поредак који се сам развијао — 
претвориле у коб, предодређену од природе, и тиме створиле груби култ природе, чији се 
понижавајући положај манифестује у чињеници да човек, тај господар природе, скрушено 
пада на колена пред мајмуном Гануманом и пред кравом Сабалом.“29

Особито је широко распрострањен био у старој Индији култ ватре,  везан за живот 
патријархалне  породице.  Ватра,  као  год  и  отац,  сматрана  је  светим  старешином куће. 
Домаће  огњиште било  је  центар породичног,  живота.  Постојао  је  посебан  култ  вечите 
ватре,  који  су  одржавали  посебни  свештеници  ватре  (атхарван).  Поред  домаће  ватре 
обожавана је и небеска ватра, која је називана божанским „оцем“ (Диаус-Питар). За култ 
ватре  био  је  тесно  везан  и  култ  предака,  који  је  у  свакој  кући  вршио  шеф  породице, 
патријарх.  Тако  у  Мануовим  законима  стоји  да  су  „преци  —  првобитна  божанства, 
слободна од гњева, савршено чиста, свагда непорочна, којима су мрски спорови и која су 
обдарена великим врлинама.“

Значај култа предака особито је наглашен у Мануовим законима: „Двапут рођенима 
обреди у част предака важнији су од обреда у част богова.“ Овај култ предака води своје 
порекло  из  врло  дубоке  старине,  када  још  није  било  разрађених  форми  религије  ни 
свештенства. Зато у законима Мануа стоји: „Преци се увек умилостивљују жртвама, које 
се приносе на отвореним, по природи чистим пољанама, на обалама река, на забаченим 
местима.“ То је био реални култ предака — оца, деда и прадеда.

Тако у истим тим верским законима стоји:
„Онај коме је умро отац, а дед му је још жив, мора после изговарања имена свога оца 

поменути (име) свога прадеда“. У светим књигама Веда сачуване су старе песме обраћене 
прецима.  Ове  најстарије  верске  химне  воде  порекло  из  доба  старога  патријархалног 
живота. Култ предака сачувао се у стагнантном животу старе Индије веома дуго. Одраз 
тога старинског култа предака наћи ћемо чак у позној индиској драми „Шакунтали“ (V век 
н. е.). Цар Душјанта тугује што нема деце: „Вај, преци Душјанте живе у страху. Ја немам 
деце, и зато они не знају ко ће им после моје смрти приносити жртве, и њихове сузе узрок 
су мојих суза.“

29 К. Маркс. Изабрана дела, т. II. Госполитиздат, 1940, стр. 523, 524.



Старинске  форме  религије  — култ  природе  и  култ  предака,  који  су  били  особито 
распрострањени  у  периоду  сточарства  и  ране  земљорадње,  као  што  о  томе  сведоче 
најстарије химне Риг-Веде, — у доба формирања класног друштва и државе смењују се 
новим религиским веровањима, која имају за циљ да теориски заснују класни поредак. 
Мало помало, старински богови природе претварају се у богове — заштитнике државе, 
цара и царске власти. То се нарочито јасно види у култу бога Индре, који је раније сматран 
богом олује, грома и муње. У верској поезији Индра је приказиван као страшан бог, који 
убија  змаја  својом  секиром  грома  и  ослобађа  небеске  воде.  Он  је  сматран  и  богом 
плодности; доцније пак он се претворио у бога земаљске снаге, у бога-заштитника цара. 
Индра се почео сматрати покровитељем аристократије, државе и царске власти. Сама реч 
„индра“ почела је значити појам „кнез“ или „цар“, „господар“, „господин“ (исто онако као 
у семитским језицима „мелек“ или „адон“).

Паралелно са образовањем крупних централизованих држава појављују се и елементи 
монотеизма.  Једноме  цару  на  земљи морао  је  одговарати  један  бог  на  небу.  Јавља  се 
претстава о једноме богу, који се назива Праџапати. Још у ведским химнама наилазимо на 
живу  карактеристику  тога  бога,  који  је  сматран  јединим  творцем  света.  „Он,  који  је 
створио јасно небо, снажну земљу, сјај света и свод небески, који је измерио светлост кроз 
етарска пространства... Он је једини бог над свима боговима.“

Са компликовањем религиских обреда формира се и свештенство, које се у такозвано 
брахманско  доба  изолује  у  засебну,  чврсту  касту.  Брахмански  закони,  напосе  закони 
Мануа, имају за циљ да учврсте ту аристократску свештеничку касту. Јавља се посебна 
брахманска  идеологија,  ствара  се  и  чврста  организација  брахманске  касте.  Стари 
религиски зборници Веде пуне се тумачењима, која претстављају плод прилично развијене 
религиско-филозофске делатности (Упанишаде). По брахманском учењу, само су чланови 
брахманске касте смели да врше свете верске обреде, да уче људе религији. Постојали су 
поједини степени посвећености унутар те брахманске касте.  Постојала су и специјална 
правила,  којима су се  ученици и  учитељи-брахмани морали руководити.  Сваки ученик 
морао је да прође кроз веома строгу обуку.  Морао је да изучава свете књиге,  молитве, 
приношења  жртви,  обреде  и  законе  брахманског  реда.  Тек  после  те  дуготрајне  обуке 
стицао  је  право  да  постане  свештеник.  Тако  се  формирала  и  јачала  затворена  каста 
свештенства.

Али је љубопитљива људска мисао поткопавала темеље те старе брахманске религије. 
Појављују се религиско-филозофска учења у којима се већ крију призвуци неверовања у 
старинске религиске истине и у свештенство. Постепено се јавља сумња у будући живот, о 
чему јасно сведоче речи једног старог религиско-филозофског трактата:

„Није добро напуштати овај свет, јер ко зна хоћемо ли на оном свету постојати или 
не.“

Чак у делима Јаџнаваинија,  оснивача брахманизма, осећа се горка сумња у будући 
живот.  Такве  су,  на  пример,  следеће  значајне  речи:  „После  смрти  нема  свести“,  јер: 
„сасечено дрво поново израста из свога корена, али из каквог корена може израсти смрћу 
покошени човек? Не реците — из семена, јер њега производи само живо биће. Ко једном 
умре неће се поново родити.“

Тако се постепено распадала стара брахманска религија,  и заједно са њом и стари 
кастински систем.  Против брахманске религије и кастинског система устао је будизам, 
који  је,  по  предању,  поникао  у  VI  веку  пре  н.  е.  и  који  је  био  прилично  широко 
распрострањен већ у III веку пре н. е., као што се то може видети из Ашокиних едиката. 
Будизам настаје у периоду полета економике и у знатној мери трговине у старој Индији, 
као идеолошки протест против брахманизма и фосилираног кастинског система, који су 
кочили развитак социјално-економских односа у Индији. Особито оштро устаје будизам 
против касте брахманâ.  У Будином учењу налазимо протест против признавања сваког 
човека рођеног у касти брахмана — за свештеника.



„Ниједног човека нећу назвати брахманом само зато што је материно крило које га је 
родило — припадало брахманској  касти.  Језиком Брахме говоре многи чији  су срце и 
мисао окренути овоме свету. Зато ћу ја брахманом назвати само онога ко се удаљио од 
света и ко се ослобађа сваке страсти.“

Најстарија дела индиске књижевности омогућују нам да пратимо процес постајања и 
најстаријег  формирања  научних  знања,  почев  од  доба  распадања  родовског  поретка  и 
ницања најстаријих робовласничких држава у северној Индији.

Потребе  свакодневног  живота  нагониле  су  Индусе  још  у  дубокој  старини  да 
систематишу запажања на природним појавама. Тако су се јавила прва знања из области 
медицине, астрономије и математике.

Као  год  код  осталих  староисточних  народа  у  епоси  владавине  религиско-магиског 
погледа на свет, и код старих Индуса ембрионални облици науке још се тесно преплићу са 
религиским веровањима и магиским претставама. Зато најстарије индиције о медицинском 
знању налазимо у верским зборницима Веда, нарочито у химнама Риг-Веде и Атхарва-
Веде.  Али се  временом стари врачар  („бхишаџ“  — „истеривач  бесова“)  постепено све 
више претвара у лекара-исцелитеља, иако и даље задржава, у виду реликта, своје старо 
име. Већ у периоду састављања Веда индиски лекари имали су неких знања из анатомије; 
употребљавали  су  анатомске  термине,  придајући  особиту  важност  мозгу,  кичменој 
мождини и грудноме кошу, као средиштима болести, одакле је лекар имао задатак да их 
истера.  Сусрећу се разни називи болести (жутица,  болест зглобова,  болест главе,  губа, 
царска немоћ, можда плућна туберкулоза), што сведочи о систематизацији медицинских 
запажања и о првим покушајима дијагнозе. Појављују се и неки генерички називи, ко]и су 
служили  за  одређивање  читаве  групе  евентуално  сродних  болести  (јакшма).  Код 
прављениа лекова наичешће су употребљаване лековите траве (ошадхи). У Риг-Веди стоји: 
онај  у  кога  су  „траве  сакупљене  као  цареви  на  сабору,  зове  се  мудрим  лекарем, 
истребљивачем  ракшасâ  (злих  духова),  изгонитељем  невоља.“  Са  развитком  медицине 
појављују  се  поједине  медицинске  специјалности,  на  пример,  лечење  унутрашњих 
болести,  лечење  очних  болести,  хирургија,  анатомија,  токсикологија.  О  постепеном 
процесу  формирања  медицинских  знања  сведочи  појава  медицинских  трактата  још  у 
првим вековима. нове ере. Тако је аутор медицинске расправе Самхита Чарака био можда 
дворски  лекар код цара  Канишке (I  век  н.  е.),  а  један део  Сушрутиних  расправа  води 
порекло  из  V  века  н.  е.  Староиндиска  медицина  имала  је  много  додирних  тачака  са 
античком медицином, што се објашњава прилично знатним узајамним утицајима, који су 
особито  ојачали  после  похода  Александра  Македонског  у  Индију.  Тако  у  Јаџур-Веди 
налазимо учење о четири основна сока  у организму,  које  се готово сасвим поклапа са 
аналогним Хипократовим учењем.  Прописи професионалне лекарске  етике,  сачувани у 
Чаракином трактату, веома су блиски истим мислима оца грчке медицине — Хипократа.

Практична  знања  стекли  су  стари  Индуси  и  у  области  астрономије.  Брижљиво 
проучавање  видљивог  кретања  сунца,  месеца,  планета,  проучавање  звезданог  неба  — 
омогућили су им у дубокој старини, можда још у ведском периоду, да упознају месечеве 
мене,  месечев  зодијак,  да  утврде  специфичан  систем  календара  и  да  пронађу  водени 
часовник. Најстарије астрономске расправе, које спадају у VI век н. е., сведоче о високом 
развитку астрономских знања и о присним узајамним утицајима између староиндиске и 
египатско-хеленистичке науке.

Тако  су  стари  Индуси  напоредо  са  осталим народима  старог  Истока  дали  крупан 
допринос ризници светске културе.



XX. СТАРА КИНА

ИЗВОРИ

Код проучавања најстарије судбине кинеског народа модерни историчар већ може да 
се ослања не само на познију историску традицију него и на старе документе и споменике 
материјалне  културе.  Археолошки  материјал  баца  извесну  светлост  на  ниво  развитка 
економике и технике у старој Кини, али не омогућује да се у пуној мери окарактерише 
најстарији  период  кинеске  историје.  Знатно  већу  историску  вредност  претстављају 
најстарији документи, нарочито натписи сачувани на такозваним костима за гатање, који 
припадају  II  миленију  пре  н.  е.  Ти  кратки  натписи,  који  садрже  питања  упућена 
пророчишту, омогућују нам да у извесној мери оцртамо привредно, друштвено и државно 
уређење  старе  Кине  у  периоду  постојања  државе  Шан-Ин  (XVIII-XII  век  пре  н.  е.). 
Доцнији документи припадају времену постојања царства Чжоу (XII-VIII век пре н. е.). Ти 
натписи, међу којима се наилази и на повеље-даровнице, сачувани су на предметима из 
свакодневног живота, на каменим бубњевима и на бронзаном посуђу.

Историска  традиција  старе  Кине  нашла  је  свог  одраза  у  многобројним  делима 
најстарије  класичне  књижевности,  у  чији  састав  спадају  историска,  религиозно-
филозофска и  чисто књижевна дела.  Али треба  имати на  уму да  је  читав  тај  зборник 
класичне књижевности старе Кине био у времену од V до III века пре н. е. редигован у 
прилично  знатној  мери.  Неке  класичне  књиге  поново  су  прерађене  под  утицајем 
религиско-филозофских теорија које су владале у то време, и знатно су изопачене. Тако, на 
пример,  када  је  састављана  књига  Чун-цуа  о  историској  грађи  царства  Лу,  у  њој  није 
назначено да су четири владара  царства  Лу била убијена,  да  је  један био протеран од 
својих поданика,  а  други убијен од непријатеља.  Према томе,  само мали број  глава,  а 
понекад и само поједини одломци из најстаријих дела класичне кинеске књижевности — 
воде порекло заиста из дубоке старине. Свима пак осталим, познијим деловима, који су 
доцније подвргнути редакционој обради, потребна је строго критична провера. Историчар 
који их проучава, мора им приступати са највећом опрезношћу.

Много фрагмената из дубоке старине сакупљено је у чувеној кинеској „Књизи песама“ 
(Ши-цзин). У „Књизи песама“ сачуване су веома интересантне народне песме, у којима је 
нашао  одраза  живот  кинеског  народа  у  освит  његовог  историског  постојања.  Ту  су 
забележени разни  обичаји,  обреди,  понекад  начин живота  у  широком смислу те  речи. 
Особит интерес претстављају радне песме, у којима се осећају призвуци народног гњева, 
који  сведоче о широким народним покретима и устанцима.  Простота  стила и строгост 
уметничког  облика  сведоче  о  томе  да  су  те  песме  у  пуној  мери  резултат  народног 
уметничког стваралаштва. Али поред народних песама, у тој песничкој збирци старе Кине 
сачувала су се и дела аристократског књижевног стварања, која сведоче о томе да се њих 
дотакла рука искусног редактора-стихотворца. Тај зборник дефинитивно је редигован тек у 
III веку пре н. е.

Известан број конкретних чињеничких података може се наћи у историским делима из 
најстаријих  периода  кинеске  историје,  нарочито  у  аналима.  Међу  њима  треба  истаћи 
„Бамбусове  анале“,  који,  очигледно,  претстављају  царски  или  кнежевски  летопис 
састављен у XII-VIII веку пре н. е. Лаконски стил и отсуство тенденциозних поука сведоче 
о томе да је  та  хроника старе  Кине била подвргнута  релативно незнатној  редакционој 
обради.

Велики значај за проучавање историје старе Кине имају „Историске белешке“ Сима 
Цана, једног од најстаријих и најпознатијих историчара старе Кине, који је живео у II-I 
веку пре н. е. Ово велико историско дело обухвата период од митске старине све до краја II 
века пре н. е. Оно пружа грађу углавном за политичку и културну историју старе Кине, као 
год и за утврђивање хронологије.



ПРИРОДА ЗЕМЉЕ

Географски услови старе Кине обележени су неким специфичним цртама. Најстарије 
подручје настањено кинеским народом јесте област средњег и доњег тока реке Хоанхо, као 
и равница која се надовезује на Печилијски залив. У долинама и низијама које натапају 
Жута Река и њене притоке — умерена клима и плодно лесно тле допринели су раном 
развитку земљорадничке привреде.  Плодност тога лесног тла у знатној  мери зависи од 
равномерне расподеле воденог талога. Укупна количина воденог талога који падне у тој 
области износи 500-600 mm и довољна је за то да земљи обезбеди богату летину. Али је 
неравномерна  расподељеност  воденог  талога  често  изазивала  неродице.  Зато  је 
становништво старе Кине било принуђено да ствара систем вештачког наводњавања.

У периоду организовања земљорадничке привреде становништво старе Кине морало 
је не само да равномерно расподељује воду реке по читавој земљи, организујући систем 
вештачког  наводњавања,  него  и  да  води сталну и  организовану борбу са  џиновским и 
катастрофалним  поплавама  Хоанхоа,  који  се  често  изливао  из  свога  корита  и  плавио 
читаву  земљу.  Огромна  изливања  Хоанхоа  у  знатној  се  мери  објашњавају  сталним 
повишавањем нивоа речног дна. Лес који река собом доноси, таложи се на дну, повишава 
речни ниво и доводи до тога да се река излива из свог старог корита, стихиски плавећи сву 
околину. Те поплаве имале су за последицу катастрофалне невоље за читаву земљу. Зато је 
становништво морало да предузима разне мере да би сачувало своје домове и поља од 
речних излива.

У старим легендама и  митовима нашла је  одраза борба старих Кинеза са воденом 
стихијом и  њихово  старање  за  организовање земљорадње.  У козмичком миту о  борби 
Жутог цара Хоан Ди са чудовиштем Че Ју описује се како је стари цар довео са неба 
богињу суше,  ради борбе против водене стихије.  У једној  легенди прича се  како се  у 
старини  неки  министар  особито  старао  о  грађењу  брана,  да  би  тако  заштитио 
становништво  од  речног  разливања.  Али  је  ова  министрова  делатност  изазвала 
незадовољство вара, који га је оптужио да је нарушио „слободни ток природних сила“. 
Корисну министрову делатност наставио је његов син Јуј, који је продубио речно корито, 
настојао да побољша њен ток пробијајући у ту сврху стене и чак учвршћивао њене обале 
помоћу митске „живе земље“. Народ је по заслузи оценио Јујов рад. Он је изабран за цара 
и основао је династију Сја. Тако се у старинским легендама одразио огромни значај воде за 
земљорадњу старе Кине и стална борба коју су Кинези морали водити против изливања и 
поплава Жуте Реке.

НАЈСТАРИЈЕ СТАНОВНИШТВО
 

Простране степе, висоравни и планинске области који се надовезују на плодне долине 
реке — биле су још од дубоке старине насељене многобројним племенима, која су живела 
скитачким сточарским животом. Кинески земљорадници, који су становали по плодним 
равницама, морали су стално да одбијају пљачкашке препаде тих ратоборних степских 
номада и планинских племена.  Са своје стране,  у доба образовања најстаријих држава 
Кинези  су постепено колонизовали  те  области,  насељене заосталим номадима.  Али су 
природни услови тих области и низак културни ниво старога домородачког становништва 
допринели трајном очувању скитачког сточарског начина живота. О великој раширености 
сточарства у то старо доба сведочи читав низ кинеских хијероглифа. Хијероглифски знак 
„ован“ (јан)  служио је  за  ознаку појмова „успех,  срећа“.  Хијероглифски знаци који  су 
означавали  речи  „овца“  и  „кнез“  дају,  скупа  узети,  нов  хијероглифски  знак  — за  реч 
„стадо“. Хијероглифски знак „јелен“ (лу) коришћен је за ознаку појмова „успех, срећа“. 
Број ових примера лако је повећати. Сви они сведоче о великој важности коју је сточарство 
имало за привредни живот старе Кине.



Етнички састав Кине ванредно је сложен. На огромној територији Кине и суседних 
делова Источне Азије живи око једна четвртина становништва земљине кугле. Само се по 
себи  разуме  да  то  становништво  није  било  ни  у  старини  једнородно.  На  северу  и 
северозападу  Кинези  су  се  граничили  са  Тунгузима,  Манџурцима  и  Монголима,  на 
југозападу — са тибетским племенима,  чији се преци — племена „Ман“ — помињу у 
старокинеским изворима, на југу — са племенима Бурме и Индокине, блиским по језику 
Кинезима.

Значајна археолошка ископавања у Кини, предузета тек у XX веку, убрзо су дала битне 
резултате. Тако је 1915 г. Мацумото нашао у Хенани кости животиња из плеистоценске 
епохе,  нарочито слона блиског  мамуту,  коња,  дивљег вепра,  јелена и,  што је  нарочито 
важно, крстине преисториског човека, блиског Неандерталцу. Даља ископавања вршио је 
шведски археолог Андерсен. Наласци из 1927 г. већ су омогућавали да се говори о томе да 
су  у  северној  Кини  у  плеистоцену  живели  људи  старији  од  Неандерталца,  по  своме 
антрополошком типу блиски старим Монголима и чак Кинезима. Ископавања из 1927-29 г. 
показала су да је долина реке Хоанхоа између Шенсија и Шансија била настањена у доба 
палеолита.  Најинтересантнији  наласци  остатака  скелета  примитивног  човека  из  доба 
палеолита потичу са места ископавања које је удаљено 50 km јужно од Пекинга (Бејпина); 
зато је преисториски човек старе Кине и добио име пекиншки синантроп. Најзад, 1933-34 
г. у Кини су нађени скелети примитивног човека из горњег палеолита.

Археолошка ископавања вршена последњих година открила су читав низ неолитских 
насеља,  углавном у  северној  Кини.  Сва  та  насеља показују типичне  облике  најстарије 
земљорадничке  привреде.  Ту  нађена  неолитска  култура  окарактерисана  је  употребом 
треница  за  жито,  оруђа  од  глачаног  камена  (ножеви  и  секире),  лука  и  стреле  и 
припитомљењем најстаријих домаћих животиња — пса  и свиње.  Појављује  се  техника 
плетења корпи, израде тканина и шивења одеће помоћу игала од кости. Особит интерес 
претставља  специфично  глинено  посуђе,  напосе  — троноги  суд,  специфичан  за  стару 
Кину, и посебан суд за кување помоћу паре. Врло много материјала дала су за проучавање 
овог доба ископавања вршена у Јан-шао, где су нађене камене секире, тесла, перорези и 
врхови стрела, секире, од јелењег рога, камене и глинене преслице, коштана шила, камене 
тренице за жито, јаме за чување жита и ванредно разноврсна и богата керамика, нарочито 
полихромна, што омогућује да се говори о врло високом развитку грнчарске вештине у ово 
доба. Најзад, у најпознијим неолитским насељима нађене су кости домаћих говеда и коња, 
бела каолинска керамика и градишта, опкољена моћним земљаним бедемима.

ДРЖАВА ШАН-ИН

Најстарији  период  кинеске  историје  који  се  данас  може  проучавати  на  основу 
докумената  и  археолошких  података  —  јесте  период  постојања  државе  Шан-Ин.  По 
традиционалној кинеској хронологији, ова епоха обично се ставља у време од XVIII до XII 
века пре н. е. Историска традиција старе Кине прича да је око 1400 г. вођа Пан Ген довео 
своје племе у Анјан и на реци Хоанхоу подигао „велики град Шан“, који је дао своје име 
како читавој држави тако и царској династији. Племена Чжоу, која су живела у сливу реке 
Веј и која су у XII веку пре н. е. освојила државу Шан, дала су јој нов назив — „Ин“. 
Легенда казује да тај вођа није био страшни завојевач, већ да је мирно владао племенима 
која су била под његовом влашћу.

До недавно, то се доба могло проучавати само на основу познијих предања. Сада пак 
науци  стоји  на  расположењу  огромна  количина  споменика  материјалне  културе, 
уметничких дела  и  око  100.000 костију за  гатање са  натписима,  који  су нађени  после 
бројних и замашних археолошких радова, започетих 1928 и широко разгранатих 1934-35 г. 
Особито велики научни значај имају ископавања рушевина једног старог града, откривеног 
у  округу  Анјан,  у  северном  делу  Хенана,  130  km северно  од  Хоанхоа.  Ту  је  нађено 
мноштво споменика из периода Ина, напосе — 300 гробница, 4 огромне царске гробнице, 



много ритуалних предмета од бронзе, мраморни кипови, велики број натписа на костима 
за  гатање,  остаци  великих  зграда,  двора,  радионица,  ризница  и,  најзад,  преко  хиљаду 
скелета. Откривена је нова епоха у историји најстарије Кине.

Проучавање  тих  споменика  поставило  је  пред  историску  науку  читав  низ  нових 
проблема, напосе — питање о пореклу кинеске културе. Многи европски и чак кинески 
научници испрва су сматрали становништво Инског периода за племе освајача,  који су 
дошли са запада и населили се дуж средњег и доњег тока реке Хоанхоа. Али то није тачно. 
Доба неолита најтешње је везано за доба Ина.  Специфични облик судова на три ноге, 
земљани зидови градишта, (каструмâ), домаћи коњ и во, бела керамика од каолина, најзад, 
кости за гатање — типични су за доба неолита и наставили су да постоје и током периода 
Ина.  Теорија  досељења  кинеских  племена  са  запада  не  налази  потврде  чак  ни  у 
полулегендарној историској традицији. Тако се у старокинеској књижевности и још више 
на  натписима  нису сачувале  алузије  на  досељење Кинеза  са  запада.  Једина  легенда  о 
досељењу Жутог  цара  плод је  прилично  позног  стварања митова;  уз  то,  та  је  легенда 
заодевена у религиско-филозофско рухо. Према томе, постоје све основе за претпоставку 
да је становништво старе Кине које је створило културу Ина — било локално домородачко 
становништво,  које  је  ту  живело  од  дубоке  старине  и  које  је  континуелно  сачувало 
културне тековине неолитског доба на територији северне Кине.

Споменици  материјалне  културе,  уметничка  дела,  најстарији  натписи,  нарочито 
натписи на костима за гатање, најзад, најстарије партије дела класичне књижевности старе 
Кине — омогућују нам, премда само у општим цртама, да окарактеришемо привредно, 
друштвено и државно уређење доба државе Ин.

РАЗВИТАК ПРИВРЕДЕ И ДРУШТВА

Дуго времена економика чува веома примитивне облике. Лов има велики привредни 
значај. На натписима на костима за гатање понекад се спомињу велики колективни ловови, 
на чијем је челу у претходном периоду родовско-племенског поретка стајао племенски 
поглавица. Натписи често садрже гатања о времену. На једном натпису јасно се види да 
питање поставља сам цар. „Питање: „Данас цар иде у лов: неће ли му сметати јак ветар?“ 
Одговор: „Биће јак ветар.“ О размерама тих ловова сведочи један други сличан натпис, у 
коме се  помињу 348  звери  убијених  за  време  једне  ловачке  експедиције.  Ако натписе 
сачуване на костима за гатање поделимо по садржају на неколико група, видећемо да је у 
њима особито важно место посвећено питањима која се тичу лова и риболова. Из тога се 
може извући закључак да су ове примитивне врсте привреде дуго времена задржале свој 
актуелни значај у економици старе Кине.

Постојање великих ливада и пространих степских подручја у суседству речних долина 
— омогућавало је становништву да у масама гаји стоку. Хенански натписи на костима 
сведоче  о  великој  важности  сточарске  привреде  за  земљу.  Још  у  најстарија  времена 
припитомљене  су  разне  врсте  крупне  и  ситне  рогате  стоке,  као  и  свиње.  О  великој 
раширености сточарства сведоче цифре које се односе на приношење жртава. Приликом 
свечаних верских церемонија приношено је на жртву по 10 белих свиња, по 10 бикова, 10 
или 30 овнова одједном, понекад по 40 бикова или чак по 100 свиња. Само се по себи 
разуме да је такве крупне жртве приносио махом цар, и то углавном духовима предака.

Приликом ископавања у Анјану нађене су кости домаћих животиња,  нарочито пса, 
свиње,  овце,  козе,  бика  и  бивола.  Ископавања  вршена  последњих  година  сведоче  о 
употреби припитомљеног коња. У доба Ина појављује се и живина. На натписима костију 
за  гатање  сачувани  су  интересантни  хијероглифи,  који  карактеришу  процес 
припитомљавања домаћих животиња. На једном таквом натпису из времена цара У Дина 
(XIV-XIII век пре н. е.) стоји: „Јављају: племе Ту напаса стоку на нашим пашњацима — 
десет људи“. Могуће је да су у то време цар и његови великодостојници поседовали велика 
стада стоке. Тако на натписима стоји да је „цар лично прегледао бикове“, предвиђене за 



жртву; у другим случајевима цар поставља пророчишту питања која се тичу разних детаља 
из сточарске привреде.

Али је најпрогресивнија врста привреде у доба Ина била земљорадња. Од житарица 
особито је био раширен просо, који је главна житарица северне Кине. Захтевајући мало 
влаге, просо је широко гајен код старих Кинеза. Одмах иза проса појављују се у Кини и 
пшеница, сорго и пиринач.

На  натписима-пророчанствима  особито  се  често  наилази  на  питања  о  летини.  Та 
питања, која су махом задавана у пролеће, изгледају овако: (Цар) пита: „Хоћу ли убрати 
добру летину проса?“  И поред  знатног  развитка  земљорадње,  аграрна  техника била  је 
крајње ниска. Земљорадничке алатке биле су веома примитивне. За орање употребљаван је 
примитиван плуг, који је Маркс називао плугом старокинеске конструкције.30 Сличан тип 
плуга видели смо код осталих народа старог Истока који су се налазили на истом ступњу 
друштвеног развитка. У то време вештачко ђубрење још није било у употреби. Особито је 
био  раширен  систем  земљорадње  путем  крчења  шума.  Шуме  и  шипражја,  који  су 
покривали многе области у сливу реке Хоанхоа, постепено су уништавани. У легендама и 
доцнијим песничким  митовима  описује  се  како  су  стари  хероји  земљорадње орали  та 
пространа земљишта-ледине, како су људе учили да ору земљу и праве рала и како су 
људима донели на дар жито.

Летина је у знатној мери зависила од количине влаге. На натписима-пророчанствима 
из периода Ина често се сусреће питање о томе „хоће ли бити довољно кише за летину“. У 
књизи „Ши-цзин“ спомиње се резервоар из кога се узима вода за наводњавање пшеничног 
поља.  Из дубоке старине води порекло хијероглиф који  означава реч „поље“ и који је 
претстављан  у  облику парцеле  земљишта  подељене  иригационим  каналима  на  четири 
дела. На натписима костију за гатање сусреће се хијерогхф који се састоји од знакова поља 
и текуће воде и који по свој прилици означује реч „наводњавање“. У легендама сачувала се 
успомена на једног чиновника који се старао о наводњавању поља и који је стога сматран 
за народног добротвора. Постоје све основе за претпоставку да су већ у ово време знали у 
Кини за неке културне биљке и да су почели да гаје свиларство.

Поред  земљорадње  постојали  су  и  разни  занати.  Од  неолита  задржала  се  у  виду 
реликта  техника  израде  разних  предмета  од  камена:  ножева,  глачаних  секира,  посуђа, 
врхова копаља и стрела,  статуета и накита.  На метал,  углавном бронзу,  наилази се још 
релативно ретко. Од бронзе се израђују оружје и посуђе за церемонијал. Велики значај 
стекла је занатска обрада дрвета. Како су показала ископавања, дрво је употребљавано у 
великим количинама.  Оно је  употребљавано за грађење кућа  и гробница,  за  прављење 
лукова, стрела, копаља, дршки секира, тестера и сврдала, бубњева, лађа и кола.

Подједнак значај имало је и грнчарство. За израду глиненог посуђа употребљавана је 
глина разне врсте, нарочито бела каолинска глина високог квалитета. У то време први пут 
се  појављује  витло.  Посуђе израђено од  глине  печено  је  на  специјалан начин и  затим 
покривано  глазуром.  Разноврсност  облика  и  димензија  тог  посуђа  сведочи  о  високом 
развитку керамике. Отисци тканина на керамици омогућује претпоставку да је у ово доба 
постојало текстилно занатство.

Појава  вишкова  пољопривредних  и  занатских  продуката  изазвала  је  развитак 
трговине. Трговина је, као у осталим земљама старог Истока, у овом периоду још носила 
примитивни карактер трампе. Стари и за Кину специфични облик новца била је скупоцена 
шкољка  каури.  Хијероглифско  писмо  одражава  процес  заметања  и  развитка  трговине. 
Појављују се посебни знаци за ознаку речи: „ниска ракова“, „гомилати“, „драгоценост“. 
Ископавања у Анјану открила су кости кита, довезене издалека, даље, специјалне врсте 
увезених  шкољки — лампротула,  каури  и  бакарну руду,  што  сведоеи  о  успостављању 
трговачких веза са суседним земљама. Али је привреда, узета у целини, и даље чувала свој 
примитивни  натурални  карактер,  што  се  објашњава  трајним  постојањем  старинских 
изолованих сеоских општина.

30 К. Маркс, Капитал, т. I, 1935, 135 (на руском).



Извесни подаци дозвољавају нам да говоримо о постојању општинског земљопоседа у 
ово време.  Сеоска општина,  као реликат поретка првобитне заједнице,  наставила је  да 
постоји током читаве историје старе Кине, као год и у осталим земљама старог Истока.

Тако у књизи „Ши-цзин“ стоји: „Нека киша роси наша општинска поља {гун-тјан), па 
онда и наша лична (си)“. У објашњењу уз овај цитат аутор доцнијег летописа, говорећи 
веома похвално о мерама старих царева, пише: „Тако се навикавао на рад читав народ, и он 
се радовао најпре својој друштвеној својини, а затим и својој приватној.“

Остаци родовског поретка постојали су у Кини врло дуго. Кинески историчари говоре 
да  су  родовске  групе  постојале  у  Кини  миленијима  и  да  су  својеврсне  „дужности“ 
старешина родова прелазиле у наслеђе у одређеним родовским групама.

Обичај  крвне  освете  задржао  се  у  Кини  све  до  краја  Конфуцијевог  доба.  Тако 
Конфуције вели да се син увек мора светити за убиство оца или матере.  „Онај коме је 
убијен отац или мати, нека спава на слами, са штитом уместо јастука. Нека се чврсто реши 
да не живи под истим небом са убицом. Ако се с њим сретне на пијаци или на двору, нека 
не иде по оружје, већ нека се сместа са њим ухвати у коштац!“

Од велике важности била је у периоду Ина велика патријархална породица. Још у ово 
време појављује се посебна реч „ци“,  која у исто време значи и робињу и наложницу. 
Господство мужа и оца,  поробљеност жене,  удвостручена многоженством, најзад,  јасно 
изражени култ предака — јесу типичне црте старокинеске патријархалне породице.

Из дубоке старине, која је сачувала знатне реликте родовског поретка, води порекло и 
савет стараца, који је постојао и у доба Ина, као што се то може претпостављати на основу 
натписа на костима за гатање. Веће стараца постојало је покрај цара и састојало се од 
старешина  родова  и  племенских  главара.  Веома  је  могуће  да  је  то  веће  донекле 
ограничавало цареву власт. Тако на једном таквом натпису стоји: „Питање: „Цар (жели) да 
предузме поход на земљу... (?) Савет није сагласан са тим. Хоћу ли имати успеха?“ Веома 
је  могуће да  је  та  стара  организација,  која  води порекло из  доба племенског  поретка, 
сачувана  доцније  у  облику  веома  архаичне  државне  установе.  Стара  родовска 
аристократија имала је у периоду Ина велики политички значај. Ослањајући се на крупна 
богатства и на знатну политичку власт, та аристократија је временом образовала владајућу 
класу робовласника.

О  појави  ропства  у  ово  доба  сведочи  посебан  хијероглиф,  на  који  се  наилази  на 
хенјанским костима за гатање. Тај хијероглиф, који се чита „чен“, претставља око и значи 
реч  „око“,  „глава“,  „заробљеник“,  „роб“.  Очигледно,  у  старој  Кини,  као  и  у  осталим 
староисточним земљама, заробљенике су претварали у робове и бројали их, као и стоку, по 
главама. Отуда је хијероглиф који је означавао „око-глава“ почео значити и „заробљеник-
роб“.  Процес  класног  раслојавања,  који  се  вршио у  крилу сеоских  општина,  развитак 
трговине и ратови довели су до јачања ропства и до заоштравања класних супротности. 
Према  томе,  доба  Ина  треба  сматрати  временом  постанка  најстаријег  робовласничког 
класног друштва.

То  налази  потврде  у  резултатима  ископавања  вршених  у  Анјану,  где  су  нађене 
рушевине једног великог града, можда престонице државе Ин. На великом комплексу од 
неких 6 ха нађени су темељи великих зграда, можда царског дворца, царске радионице, у 
којима су радили металурзи,  мајстори у резању камена и кости.  Ту је нађена и царска 
ризница, из чијих је подрума на свод извучено око 6.000 драгоцених предмета, и најзад 
просторија  за  страже  или  павиљон  за  царску  ловину.  Нарочито  је  карактеристична 
околност да се на натписима на костима сусреће хијероглиф „цзин“, који претставља врата 
у градском зиду, са кулом, и који означује реч „град-престоница“. Тај хијероглиф сачувао 
се и у модерном кинеском писму, и улази у састав речи „Пекинг“ и „Нанкинг“. Својеврсни 
тип градске капије, који је претстављен у старокинеском хијероглифу „цзин“, сачувао се 
све до данас, на пример на градским зидовима Бејпина.

ПОСТАНАК НАЈСТАРИЈЕ ДРЖАВЕ



Нажалост, веома фрагментарне вести које можемо извући из најстаријих натписа доба 
Ина омогућују нам да само у најопштијим цртама говоримо о систему државног уређења 
овога времена. По свој прилици, у Кини овога доба већ се формирала деспотска државна 
власт, која се ослања на земљишни фонд централизован у рукама државе.

У „Књизи песама“ (Ши-цзин) говори се о томе да сва земљишта припадају цару. „Под 
широким небом нема земљишта које не би било царско.“ Може се претпостављати да је на 
тим крупним земљиштима која су припадала држави и њеном врховном претставнику — 
цару организована земљорадња у великим размерама. На веома многим кратким, готово 
шематским  натписима,  сачуваним  на  костима  за  гатање,  говори  се  да  је  цар  питао 
пророчиште:  „Хоће  ли  ми  просо  добро  родити?“  или  „Хоћу  ли  убрати  добру  летину 
проса?“ Ослањајући се на основно богатство земље, на главни привредни фонд — земљу, 
држава је добијала облик централизоване бирократске деспотије. Религија је коришћена за 
јачање  царевог  ауторитета.  Цар  је  претстављан  у  облику  натприродног  бића,  он  је 
упоређиван са богом, понекад је и директно називан божанством. У легендама прича се о 
божанском пореклу цара,  углавном оснивача династије.  Тако се у једној старој легенди 
прича о томе како је мати претка родовске групе „це“, по имену Цзја Ди, док је са шестром 
ишла да принесе жртву, прогутала јаје, које је у лету испустила једна ласта. Отуда је она 
зачела дете,  коме је приликом рођења дато име Цио (јаје). Потомак тога рода Цен Тан 
основао је династију Ин, свргавши последњег цара из династије Сја.

У доба образовања најстаријег робовласничког друштва цар је у знатној мери био и 
првосвештеник. Знамо да је цар у старој Кини вршио важне верске церемоније у култу 
предака и култу богова. У престоници Таи царев дворац био је окружен храмом предака и 
јужним храмом за свечане царске аудијенције.

Постепено се формира чиновничка бирократија, коју су чинили претставници старе 
родовске,  а  затим робовласничке аристократије.  Постојале су посебне дужности виших 
чиновника, царевих помоћника у управљању земљом. Међу њима истичу се: велики писар, 
благајник, церемонијал-мајстор двора и други великодостојници.

Према томе, најстарија држава која је поникла на територији северне Кине у доба прве 
поделе друштва на класе — на класу робовласника и класу робова, у циљу поробљавања и 
тлачења  широких  радних  маса,  — добија  црте  староисточњачке  деспотије.  Најстарија 
држава дуго и чврсто чува многобројне реликте родовског уређења. Покрај цара постојао 
је аристократски савет, у који су улазили претставници родовске аристократије и потомци 
племенских поглавара.  На натписима на костима тај  се  савет назива „већем великих и 
малих“. Царски род претстављао је, као и у старом Египту, велики царски клан, чији су 
чланови  заузимали највише положаје  у  државној  и  војној  управи.  Сам термин који  је 
служио  за  ознаку  речи  „цар“  (ван)  већ  се  сусреће  на  натписима  из  Ина.  У  периоду 
постојања државе Шан царска је власт сачувала реликте из времена када је племенски 
вођа, који је некада стајао на челу племена или савеза племена, држао у својим рукама 
најстарије функције руководиоца ловова, војног старешине и првосвештеника.

Како истиче кинески филолог Го Можо, архаични облици данашњих знакова „ван“ 
(цар) и „цзу“ (предак), на које се наилази на натписима за гатање, идентични су један са 
другим.

Политичка историја овога доба готово је непозната. На неким натписима говори се о 
ратовима, које су кинески цареви стално водили са номадским, планинским и степским 
племенима, бранећи од њих цватуће равнице и богате земљорадничке области старе Кине. 
Особито упорне ратове водили су кинески цареви са западним брђанима, који су вршили 
нападе на села и поља државе Ин. Цар је питао пророчиште да ли да зарати на та немирна 
планинска  племена  и  хоће  ли  се  тај  рат  успешно  завршити.  На  натписима  за  гатање 
сачуване су жалбе на то што туђини узнемиравају границе земље. Молећи божанство за 
савет и помоћ, цар указује  на неопходност вођења рата са тим номадима.  Средином и 
крајем  царевања  династије  Ин  Кинези  постепено  колонизују  и  освајају  планинска 



подручја,  насељена  варварима,  као  и  долине  Веј  и  Фен,  тј.  централни део  провинције 
Шенси и југозападни део провинције Шанси. Прека потреба за заштитом граница земље 
од номада и политика освајања суседних земаља,  робова и разнога плена захтевали су 
одговарајућу организацију војске.  Од најстаријих времена кинеска  се  војска  делила на 
основне родове: на пешадију, коњицу и кола. На широким степским просторима Средње и 
Источне  Азије  појавила  су се  кола  и  домаћи  коњ још у  дубокој  старини.  Кола  и  коњ 
помињу се  и  у  инским натписима.  Приликом ископавања  у  Анјану нађено  је  око  400 
бронзаних  украса  за  кола  и  скелети  коња,  Кинеска  војска  била  је  наоружана  веома 
примитивно — махом бронзаним оружјем, сабљама од бронзе, бојним секирама и широко 
употребљаваном алебардом, као и луком и стрелама. Бројност војске достизала је до 5.000 
људи. Коњички одреди обично су се састојали од 300 коњаника. Неки натписи омогућују 
нам  да  претпостављамо  да  су  стари  Кинези  знали  за  одређене  облике  борбеног 
постројавања.  Веома  је  могуће  да  су  примењивани  методи  бочног  напада,  бочног 
окружења и ноћних препада.

По  свој  прилици  у  ово  време  ниче  најстарији  пиктографски  (сликовни)  и 
хијероглифски систем писма. Поједине речи означаване су очигледним цртежима, који су 
престављали  сунце,  месец,  земљу,  шуму,  мушкарца,  жену,  животиње  итд.  Затим  се 
појављују  сложени  знаци,  који  означују  апстрактне  појмове  (идеограми).  Тако  је  реч 
„исток“ претстављана цртежом дрвета иза којег излази сунце. Од момента кад поједини 
идеограми почињу да означују хомофоне речи, старо сликовно писмо већ се комбинује са 
сложенијим принципом фонетског писма. Али та ванредно сложена хијероглифика, која је 
имала  на  1.500  знакова,  није  могла  да  изгради  више  или  мање  јасне  форме  не  само 
хијероглифског писма него чак ни најпримитивнијих облика гласовног писма.

Дуготрајна борба са номадима ослабила је државу Шан-Ин. Племена Чжоу, која су се 
настанила у сливу реке Веј, после низа великих победа сломила су старо царство Ин и на 
његовим рушевинама основала нову државу, која је добила име по племену Чжоу.

ДРЖАВА ЧЖОУ
(XII-VIII ВЕК ПРЕ Н. Е.)

Кинеска  племена  која  су образовала  државу Чжоу још од неолита  настањивала су 
прилично пространа подручја северне Кине, у провинцији Шенси, у сливу реке Веј.

Током времена та су племена стекла превласт над свима осталим племенима која су 
живела  у  сливу  реке  Веј,  и  образовала  прилично  велики  савез  племена.  Судећи  по 
изворима из овога времена, она су стајала у прилично блиским односима са државом Ин. 
Сама реч Чжоу сусреће се на инским натписима на костима за гатање. Племићке породице 
и чак цареви државе Ин удавали су своје кћери за вође племена Чжоу. Веома је могуће да 
су та племена чак била сродна са племенима која су настањивала Инску државу. Племена 
Чжоу  широко  су  искористила  многе  елементе  старе  културе  Шан-Ина.  Племена  Чжоу 
преузела су од Инаца писмо, хронолошки систем, архитектонски стил, обичај својеврсних 
гатања и неке облике религије. Племена Чжоу признавала су културне тековине доба Шан 
и сматрала себе његовим наследницима и настављачима. По свој прилици, управо у ово 
доба спада изрека: „Проучавајте велике људе Шана, да бисте учврстили своје срце и умели 
да учите народ!“

Класична уметност старе Кине сачувала је низ легенди које описују освајање царства 
Ин од стране племена Чжоу и образовање у северној Кини велике и јаке државе Чжоу. 
Чжоушки цар Вен Ван, судећи по тим легендама, предузео је један велики освајачки поход 
на  запад,  проширио  границе  земље  Чжоу  и  израдио  план  за  освајање  царства  Ин. 
Очигледно, у овом периоду држава Чжоу почиње претендовати на владавину над северном 
Кином, у сливу реке Хоанхо. У том погледу карактеристичне су речи једног од чжоушких 
владара, сачуване у познијем предању: „Ми морамо наставити дело цара Вен Вана, одрећи 
се сваке лењости, све док наша држава не постане светском државом и док од крајњих 



кутова мора и сунца на истоку до овога места не буде ниједног човека који се не покорава 
нашем закону.“

Користећи се унутрашњим слабљењем царства Ин, чжоушки цар У Ван, у једанаестој 
години своје владе, кренуо је са великом војском на исток и, одневши пуну победу над 
непријатељским трупама, потукао и освојио Инску државу. Тако доцније легенде описују 
образовање државе Чжоу у северној Кини у XII веку пре н. е.

ПРИВРЕДА И ДРУШТВЕНО УРЕЂЕЊЕ

Извори из овога времена омогућују нам да реконструишемо привредно и друштвено 
уређење  Кине.  У  периоду  постојања  државе  Чжоу  основна  грана  привреде  била  је 
земљорадња, која је достигла знатан развитак. У доцнијим легендама обоготворени преци 
династије Чжоу називају се „херојима земљорадње“. Тако се родоначелником династије 
сматра  „кнез  проса“  —  Хоу-Чзу.  У  „Књизи  песама“.  прилично  се  сликовито  описује 
земљораднички живот тога времена:

Очистивши коров,
Посејао је жуто жито,
Гајио пшеницу све док није сазрела,
Употребио је као семе,
Раздао народу чудесно зрно:
Црни просо са дуплим зрном,
Висок, црвен, бео,
И народ је почео у маси
Да сеје те житарице.

Плодно  шумско  тле  северне  Кине  пружало  је  становништву  могућност  да  убира 
богату летину и допринело је знатном развитку земљорадње. О томе сведочи постојање 
система  озимих  и  јарих усева,  појава  воћарства,  повртарства,  гајење  дудовог  дрвета  и 
конопље.

Поред  пољопривреде,  даље  се  развијају  и  занати,  нарочито  ткачки  занат,  који  је 
постојао  на  бази  развијене  земљорадње.  Али нарочит  значај  стиче  металургија,  јер  се 
управо  у  тој  грани  занатства  запажају  крупне  технолошке  промене.  И  даље  је  међу 
металима најраширенија била бронза, од које је прављено мноштво разних предмета. Али 
се поред бронзе појављује и нов метал — гвожђе, које је у старој Кини било познато од XII 
века пре н. е. Иако се у ово време још не може говорити о некој знатној раширености 
гвожђа, ипак неки кинески историчари сматрају могућом претпоставку да је гвожђе већ 
употребљавано за израду оних нарочито оштрих и добрих плугова (тан-си) који се описују 
у „Књизи песама“. У овом књижевном делу говори се и о добијању гвожђа.

Друштвено уређење доба Чжоу задржало је многе црте типичне за претходни период. 
Тако и даље чврсто постоји патријархална породица.  Очева власт у тој  патријархалној 
породици била је неограничена. Њему су се морали покоравати деца. њихове жене и млађи 
сродници. Државна власт санкционисала је очев ауторитет. Тако у указу цара Сјуана стоји: 
„Поданик ни у ком случају нема права да се жали на одлуке свог непосредног старешине, 
јер  кад  би  то  било  дозвољено,  синови  би  се  почели  судити  са  очевима  и  не  би  било 
потребне разлике између старијих и млађих.“ Шта више, жена је била осуђена на вечито и 
тешко заточеништво у посебној половини куће. Закон и религија осуђивали су смеле жене 
и  опомињали  мушкарце  да  се  не  жене  таквим  женама.  Ако  би  жена  напустила  кућу, 
сматрана јер великом грешницом.“ У коментарима за књигу „Чун-цју“, под насловом „Цзо-
чжуан“, стоји: „Ако жена није умрла у својој соби, таблицу њеног духа не треба стављати 
покрај  таблице  њеног  мужа.“  Према  жени  друштво  је  почело  да  гаји  презрив, 



ниподаштавајући однос. Најтежи прекор за мушкарца био је прекор да „слуша савете своје 
жене“.

У периоду државе Чжоу и даље је велику улогу играла стара сеоска општина, која се 
вековима стагнантно одржавала.

Стари кинески филозоф Мен-цзи описује специјалан „бунарски“ систем земљорадње, 
такозвани „цзин-тјан“, који се темељио на старинском општинском земљопоседу.

Тај систем састојао се у томе што се „у селима удаљеним од града (земља делила) на 
девет подједнаких квадратних парцела, од којих је један (средњи) обрађиван заједнички, 
ради снабдевања друштвених чиновника путем специјалне обавезе — „самопомоћи“. Ни 
смрта, ни пут не могу да одвоје те сељаке од њихових села. Ако се сеоска насеља буду 
делила  на  квадратне  делове,  једнаке  споља  и  изнутра,  онда  ће  она  ступити  у  присне 
пријатељске везе. Она ће бранити једна друга и помагати се у невољи и болести. Онда ће 
све породице живети у савршеном јединству... осам породица заједнички ће обрађивати 
друштвено или општинско поље. Када општински радови буду готови, породице се могу 
латити свога личног посла.“

Овде је нарочито типичан податак о колективној обавези, која обично чврсто повезује 
све чланове сеоске општине, што, несумњиво, израста из општинског поретка.

Општински  поредак,  као  што  је  истицао  Енгелс,  дуго  је  био  ослонац  најгрубљих 
форми  источњачког  деспотизма.  У  доба  формирања  најстарије  робовласничке  државе 
читав земљишни фонд дате земље, укључујући ту и земљишта која се налазе у поседу 
сеоских општина, сматран је номинално за припадност државе, на чијем се челу уздизало 
„повезујуће  јединство“  у  личности  деификованог  деспота-цара.  То  налази  потврде  и  у 
својеврсним  терминима  старокинеског  језика.  Тако  реч  „гун-тјан“  (општинско  поље) 
означава у исто време и „поље вође“. Али када се старокинески гун (вођа) претворио у 
вана  (цара),  онда  су  се  и  сва  земљишта  општина,  којима  је  некада  вођа  располагао, 
претворила у земљишни фонд који је номинално припадао деспотској држави. Поред тога, 
у процесу освајања и присвајања земљишта сеоских општина образује се и земљишни 
фонд који припада непосредно цару и који је централизован у рукама државе. У једној од 
песама књиге „Ши-цзин“ стоји како је чжоушки владар Љу пре похода „сакупио залихе са 
поља и из амбара, и ставио жито у огромне џакове“. Ти владари, најстарији цареви државе 
Чжоу,  како  се  то  сликовито  описује  у  песмама,  „расељавали  су  народ,  одређивали 
парцеле“,  очигледно,  организујући  на  својим  поседима  земљорадничку  привреду  у 
крупним  размерама.  Чжоушки  цареви  раздавали  су  аристократама  прилично  велике 
земљишне поседе. На бронзаном посуђу тога доба врло често се записују документи о 
предаји земље овом или оном царевом човеку. Тако у тексту једне такве својеврсне повеље 
стоји: „Дарујем ти слуге и робиње... драгоцености; дарујем ти коње, тканине... бикове... 
Дарујем ти једно поље у...(?), једно поље у Ши, једно поље у Бан, једно поље у Ли.“

Документи из старокинеске историје,  као год и извори за историју осталих народа 
старог  Истока,  потврђују  Марксову  мисао,  коју  је  он  јасно  изразио  следећим  речима: 
„Овде (у Азији.  —  В. А.) држава је врховни сопственик земље. Суверенитет је овде — 
земљишна својина сконцентрисана у националним размерама. Али зато у том случају нема 
никакве  приватне  земљишне  својине,  иако  постоји  како  приватно  тако  и  општинско 
поседовање и коришћење земље.“31

Дељење царских земљишта крупним аристократама довело је до образовања знатног 
слоја  земљопоседничке  аристократије,  која  је  живела  старим  патријархалним  начином 
живота. У „Књизи песама“ описује се земљишни посед који припада богатом човеку:

Ту су господар и његов најстарији син,
Његова млађа браћа и сва његова деца,

31 К. Маркс, Капитал, т. III, 1938, 696 (на руском).



Њихови снажни радници и њихови помагачи.
Како громко одјекује галама њихове трпезе кад једу месо!
(Мужеви) с љубављу мисле на своје жене, (које су им донеле храну).

Жене остају крај својих мужева.
Затим оштрим лемешима својих плугова
Они почињу да ору земљу што лежи на југу.
Они сеју разне врсте житарица.

Даље се описују убирање богате жетве и жртве које се приносе у част предака, што 
има за циљ да „велича славу државе“.

У тој привреди у знатној се мери користио рад робова. Робовласништво, поникло још 
у доба државе Ин, ширило се и јачало. О постојању робовласништва сведоче натписи, у 
којима  се  помиње  реч  „заробљеник“  („фу“).  Одговарајући  хијероглиф  обично  је 
претстављао  човека  који  вади  шкољке.  Сасвим  је  могуће  да  су  за  вађење  шкољки 
употребљавани углавном ратни заробљеници. Један други хијероглифски знак, „чен“, по 
тумачењу  најстаријих  кинеских  речника,  означује  реч  „вући“  или  „служити  цару“,  и 
претставља  потчињеност  и  покорност.  Зато  кинески  историчари  сматрају  могућим  да 
тврде да тај знак „чен“ означава реч „слуга“ или „роб“.

За  доба  Чжоу  карактеристична  је  употреба  једног  другог  термина  —  „нун-фу“ 
(робови). У изворима из тога времена, када се описује рад тих „нун-фу“, јасно се говори о 
томе да ти људи немају својих оруђа за производњу. То су били робови у пуном смислу те 
речи,  који  су  помоћу  пољопривредног  инвентара  својих  господара  обрађивали  поља 
робовласничке  аристократије.  Тако  у  оди  „Да-Тјан“  надзорник  вели  робовима:  „На 
пространим пољима родиће богата  жетва.  Када  завршите  са  израдом аграрних алатки, 
узмите моја рала и плугове, којима обрађујемо јужне њиве, да засејемо 100 врста жита“.

За. историју старе Кине ванредно је типично непрестано узајамно деловање између 
сталне настањених земљорадничких племена и номадских брђана и становника степе, који 
су  окружавали  културне  аграрне  државе  у  сливу  реке  Хоанхоа.  То  узајамно  деловање 
ставило је свој печат и на историју старе Кине.

„Код свих источних  народа  може се  утврдити,  одонда  откако  се  тај  процес  врши, 
опште узајамно деловање између сталне настањености једног дела тих племена и трајног 
номадства другог дела.“32

У старој Кини то узајамно деловање између стално настањених и номадских народа 
било је дуго и чврсто. У доба државе Чжоу, када су се границе Кинеске државе знатно 
прошириле, многа племена која су се налазила на релативно ниском ступњу развитка — 
потпала су под власт те централизоване државе. Кинези су номадска племена називали 
презривим  именом,  које  по  свом  смислу  одговара  грчкој  речи  „варвари“.  Они  су  их 
покоравали снагом оружја и читаве велике родовске групе претварали у робље. Постоје 
подаци који нам омогућују да говоримо да су робови употребљавани у пољопривредним 
радовима и војној служби. Њихов рад експлоатисали су цар или робовласници; притом се 
при помену тих робова сваки пут назначује из кога  су племена.  Тако су се робови из 
јужних  племена  (Ман-ди)  специјално  бавили  гајењем  коња.  Свака  поједина  крупна 
родовска група радила је у посебној грани привреде. Државним установама и појединим 
чиновницима стајале су на расположењу прилично знатне групе робова. Тако је старешина 
чинова имао 120 робова, начелник просвете — 120 робова, управа стоком — 200 робова, 
одељак  земљорадње  — 120  робова,  одељење  лукова  и  стрела  — 80  робова  итд.  Ови 
подаци, узети из књиге „Чжоу-ли“, карактеришу постојање у доба државе Чжоу крупнога 
дворског газдинства, заснованог на експлоатацији робовског рада.

Са развитком ропства појављује се и трговина робовима. О томе сведоче сачувани 
натписи на бронзаном посуђу. На једном натпису из; X-IX века пре н. е. говори се, на 

32 К. Маркс и Фр. Енгелс, Дела, т. XXI, 488 (на руском).



пример,  о  размени пет  робова за  једног  коња и клупче свиле.  Пораст  робовласништва 
продубио  је  провалију  између  робовласника-аристократа  и  широких  маса  сељака-
општинара. У X-IX веку запажају се симптоми социјалне подвојености.

Протест масовних општинара нашао је одраза у песничким делима овога времена, у 
народним песмама које су одразиле реалне чињенице из свакидашњег народног живота.

„Ви не сејете, ви не жањете: како ви онда добијате доходак са три газдинства? Ви се не 
мучите у лову: откуд вам онда на дворишту висе коже јазаваца?“

Са негодовањем описују се у песмама богатства аристократије, стечена помоћу туђег 
рада. Духовита народна прича упоређује богаташе са пацовима који прождиру сиромаху 
жито:  „Велики пацови,  велики пацови,  не ждерите наше просо!  Три године се  ми већ 
мучимо за вас, а ви, немилосрдни, нећете да помислите на наш мучни рад. Ми ћемо вас 
оставити и отићи у срећније земље. Тамо ћемо наћи себи места.“

Социјални  термини  овога  времена  карактеришу  оштро  класно  раслојавање: 
„племенитим  очевима“,  „родитељима  народним“  стављају  се  насупрот  „ситни  људи“, 
трудбеници,  који  се  на  натписима  називају  „бу“  и  „чен“.  Радне  масе  народа  биле  су 
осуђене на живот пун немаштине. Немајући могућности да изиђу из тога тешког положаја, 
сиромаси су видели пред собом неминовно ропство. „Моје срце је жалосно. Мислим на 
свој несрећни положај. Сви ћемо се ми претворити у слуге и робове. Тешко мени! Где да 
нађем подршке?“ (Ши-цзин, II, 4-8).

Оштро класно раслојавање старокинеског друштва забележено је у низу религиско-
политичких трактата овога доба. У „Летопису церемонија“ („Ли-цзи“) стоји: „Ритуал се не 
протеже на прости народ, казне се не протежу на високе чиновнике“.

ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ

На основу расправе Чжоу-лија може се проучити систем државног уређења периода 
династије Чжоу.

У  пространој  старокинеској  држави  овога  периода  постепено  се  образује  сложен 
бирократски апарат, који у име цара управља читавом земљом. Око цара израста прилично 
знатна  група  аристократског  чиновништва,  које  заузима  највише  положаје  у  државној 
управи. На челу читаве државе, одмах после цара, стоји његов најближи помоћник, чије су 
функције  биле  широке.  Понекад  је  та  дужност  постајала  наследном,  што  је  уопште 
типично за најстарију источњачку деспотију.

Поред  тога  првог  чиновника,  који  је  по  својој  власти  био  раван  арапском везиру, 
постојао је специјалан колегиј од три лица („три старца“). Један од њих звао се начелник 
земљорадње,  „начелник  мноштва,  који  чува  народ.“  У  његове  дужности  спадали  су 
организовање  пољопривредних  радова  (сетва,  жетва,  вршидба)  и  управа  аграрним 
становништвом земље. Друго место међу та „три старца“ заузимао је начелник коња и 
трупа на царским поседима, „који укроћује бунтовнике“. То је био у неку руку министар 
војске; он је концентрисао у својим рукама сву војну управу земљом. Он је мобилисао 
војску,  руководио  војном обуком,  стајао  на  челу војне  инспекције  и  водио  надзор  над 
снабдевањем војске. Најзад, важну улогу играо је и начелник друштвених радова, који је 
управљао свим земљишним фондом и руководио читавим снабдевањем државе водом. У 
његовим рукама налазила се врховна контрола над читавом иригационом мрежом. Према 
томе,  имамо  три  најважнија  надлештва:  привредно,  војно  и  надлештво  друштвених 
(јавних) радова. Велики значај тих трију надлештава на Истоку истицао је Маркс у своје 
време:

„У Азији су од давнина постојале само три гране управе: финансиско надлештво, или 
надлештво  за  пљачкање  свога  сопственог  народа,  војно  надлештво,  или  надлештво  за 
пљачкање других народа, и најзад надлештво друштвених радова“.33

33 К. Маркс, Изабрана дела, т. II. Госполитиздат, 1940, 520 (на руском).



Доцније су се појавили и други чиновници, који су у својим рукама окупили управу 
царским  поседима  и  двором,  судство  и  организацију  верског  култа.  Особито  је 
карактеристично  издвајање  врховног  кривичног  судије  и  врховног  свештеника  култа 
царских предака. Судство се постепено уобличује, појављују се писани закони и најстарије 
кодифицирано право. Ти закони имају за циљ да јуридички гарантују непоколебљивост 
класног поретка и неприкосновеност личности деификованог цара. Тако је постојао закон 
о увреди величанства, по коме је свако ко макар чиме увреди цара, подвргаван свирепом 
погубљењу.  Кривични  законик  предвиђао  је  прилично  резрађен  систем  казни,  које  су 
изрицане  за  најважније  преступе.  Међу тим казнама  предвиђало  се:  смрт,  ушкопљење 
мушкараца или заточење жена у дворцу, ампутација ногу, сечење носа и стављање срамног 
жига у виду црне тетовиране мрље на лицу.  Овај  кривични законик, који се приписује 
легендарном цару Му, садржавао је 3.000 чланова, тачније речено, сакупљених судских 
одлука  (казуса),  који  чине  најстарији  зборник  кривичног  права.  О  извесном  развитку 
правне мисли у ово доба сведочи предвиђање у законима олакшавајућих околности,  за 
случај  нехотичног  и  случајног  преступа,  и  отежавајућих  —  за  преступе  са 
предумишљајем. Суд највише инстанције, у личности врховног судије, претресао је дела 
која имају за последицу смртну казну. Суд ниже инстанције, у личности локалних судија, 
разматрао је остала дела.

У доба Чжоу формира се учење о томе да цар није само божји намесник на земљи већ 
и божје земаљско оваплоћење.

Тако се у једној легенди прича о томе како је цар Му рођен на тајанствен начин — од 
везе царице, жене цара Чжао, са духом претка Чу. Цар Му описује се у тој легенди као див-
јунак, обдарен натприродним својствима. Он предузима походе на „четири краја света“, на 
својим колима која вуку чудотворни коњи. Једном га је радозналост довела до извора Жуте 
Реке.  Посетио  је  дворац  Жутог  цара,  а  затим  је  стигао  на  планину  сунчевог  заласка, 
посетивши  богињу  запада  и  смртних  болести.  Тако  лик  цара  добија  црте  митског 
божанства, које живи у сасвим другој сфери од осталих људи.

Идеологија обожавања царске власти, типична за староисточну деспотију, налази свог 
спољашњег  израза  у  велелепним  формама  дворске  етикеције.  Царева  резиденција  је 
престоница државе. Историска традиција сачувала је имена главних центара и престоница 
државе Чжоу — градова Фен и Хао. Нажалост, остаци тих градова још нису пронађени. 
Њихова  имена  сачувала  су  се  само  у  именима  данашњих  кинеских  села.  И  само  у 
књижевним делима, нарочито у дворској поезији тога доба, сачувани су живописни описи 
дворског  и  аристократског  живота.  Раскошне  израђевине  од  бронзе,  посуђе,  оружје  — 
сведоче  о  високом  процвату  материјалне  културе  и  о  богатствима  која  су  била 
концентрисана у рукама робовласничке аристократије, која је експлоатисала рад робова и 
сиротиње.

ПОЛИТИЧКА ИСТОРИЈА ДОБА ЧЖОУ

Политичка  историја  Кине  у  доба  Чжоу може  се  реконструисати  на  основу старих 
легенди  и  познијих,  али  зато  веродостојнијих,  извора.  Цареви  из  династије  Чжоу, 
освојивши  државу  Ин,  образовали  су  једно  велико  и  јако  царство.  Из  времена  ране 
династије  Чжоу  позната  је  само  серија  имена  царева.  У  „Историји  сина  неба  Му“, 
написаној у V-IV веку пре н. е., сачуване су старе легенде које припадају овом периоду. У 
тим старим предањима претстављени су цареви Чао и Му као велики освајачи, који су 
далеко  померили  границе  своје  државе.  Кинези  продиру  у  слив  Јанкценкјанга 
(Јанцзицзјан) и покоравају племена која су живела на обалама реке Хан и у области Хубеј. 
Тачнији подаци из политичког живота Кине потичу тек из IX-VIII века пре н. е. Цар Сјуан 
(827-782 г. пре н. е.) већ се може сматрати реалном историском личношћу. Његови ратови 



описани су у књижевним делима тога времена, у свечаним песмама које су певане у храму 
предака.  Тако се  у песмама описују ратови који је  Сјуан предузимао у циљу угушења 
устанка подвласних племена, као и ради освајања и умиривања суседних туђих земаља, 
насељених углавном номадима. Међу тим номадским племенима помиње се племе Сјуну, 
које неки истраживачи доводе у везу са Хунима. По свој прилици, та су племена живела на 
обалама Жуте Реке, на територији Шенсија и Шансија. У једној оди описује се упад тога 
номадског племена Сјуну у царство Чжоу и заузеће престонице, које се десило 822 г.

„У шестом месецу — каква збрка! Борбена кола стоје спремна, у свака су упрегнута по 
четири снажна коња. Она су опремљена како се то обично чини. Сјуну су помамно упали, 
зато смо морали да хитно предузмемо мере. Цар је наредио да се крене у поход, да би се 
ослободила  престоница.  Победили  смо  Сјуну,  показавши  велику  храброст.  Сјуну  су 
направили  погрешан  рачун  заузевши  Циао  и  Ху,  освојивши  Хао  и  Фен,  дошавши  до 
северног дела реке Цзин.“

У другој оди описује се рат цара Сјуан са варварским племеном Сјуи, које је живело 
југоисточно од државе Чжоу. Сам цар на челу шест армија креће у поход против земље 
Сјуи. Кинези односе велику победу захваљујући својим знатним војним снагама, које се 
„не крећу у гомилама, него у разбијеним линијама“. Рат се завршио стицањем „мноштва 
заробљеника“. Ода садржи типично величање цара.

Ослабљена дуготрајном борбом са многобројним и јаким племенима номада, која су 
стално упадала у богате и плодне долине реке Хоанхоа и њених притока, држава Чжоу, 
раздирана класним супротностима и лишена унутрашње економске спојнице, распала се 
на низ појединих независних кнежевина, на чијем су челу стајали моћни претставници 
робовласничке аристократије, који више нису зависили од централне власти.

ПЕРИОД РАСПАДАЊА ЈЕДИНСТВЕНЕ ДРЖАВЕ
(VIII-III ВЕК ПРЕ Н. Е.)

Следећи период у историји Кине јесте доба крупних немира, нестајања јединствене 
државе и ницања појединих ситних кнежевина, које су у току дужег периода од VIII до III 
века водиле између себе упорну борбу.

Неки  подаци,  сачувани  у  књизи  Мен-цзија,  карактеришу  привредно  и  друштвено 
уређење тога времена. Упорни ратови, које су поједине кнежевине водиле између себе у 
борби за превласт и владавину, падали су као тешко бреме на плећа радног народа.

„Многобројне војске крећу на пут заједно са владарем (служећи му као заштита) и 
прождиру све продукте.  Гладни не налазе себи хране; они који могу да раде не налазе 
више мира ни одмора. Сад постоје само злобни погледи, хор проклети! И онда се у срцима 
народа рађа само дубока мржња. Он се супротставља (царевим) наредбама, које прописују 
да се народ угњетава.“

У филозофским делима VI века пре н.  е.  формулишу се чврсти принципи државне 
деспотске управе, које треба обновити после периода нереда и унутрашње борбе.

Развитак трговине захтевао је  обнову централизоване државе и стварање државног 
апарата. У књизи филозофа Мен-цзија дата је карактеристика јаке деспотске власти. Он је 
препоручивао  да  се  заведе  државна  контрола  над  земљорадњом,  а  царевима  је  напосе 
саветовао да реализују крупну иригациону изградњу ради уздизања пољопривреде.

У III веку пре н. е. у Кини је поново образована једна јака држава — држава династије 
Цин. Отприлике у ово време спадају крупни радови на изградњи великог Кинеског зида, 
започетог  нешто  раније.  Најистакнутији  политичар  овог  доба  јесте  кинески  цар  Ши 
Хуанди, под којим се особито широко развила градња великог Кинеског зида — читавог 



једног система одбранбених утврђења око порасле Кинеске државе. Очигледно, ова крупна 
држава још није била довољно чврста. Њој су претили стални напади брђана и становника 
степе, номадских племена, .која су непрестано упадала у богате равнице Кинеске државе.

О заоштреној класној борби, која се водила у самој Кинеској држави, сведочи позната 
чињеница спаљивања књига у којима су садржане мисли опасне по опстанак државе. У 
легендама полуисториског карактера описује се како је Ши Хуанда наредио да се живи 
сахране 400 научника који су сакрили књиге и осуђивали цара. На савет једног министра 
Ши Хуанди је наредио да се спале све историске хронике и класичне књиге, са малим 
изузетком, а они који их сакрију — да се жигошу срамним печатом и пошљу на изградњу 
великог  зида.  Тако  се  владајућа  робовласничка  аристократија  разрачунавала  са  свим 
покушајима измене постојећег поретка, који су чињени у то доба.

ПЕРИОД ДИНАСТИЈА ХАН
(206 Г. ПРЕ Н. Е. — 220 Г. Н. Е.)

Постепено распадање сеоских општина доводило је до пропадања широких слојева 
радних маса и до образовања крупнога робовласничког земљопоседа.  Под царевима из 
династија Хан богати аристократи-земљопоседници концентришу у својим рукама крупне 
земљишне поседе.

Тако  се  у  историји прве  династије  Хан говори о  томе  како  је  „министар Чжан Ју 
поседовао  40.000,  (акара)  земље,  а  други,  који  су  гомилали  земљишта,  поседовали  су 
простране земљишне комплексе; због тога је народ живео у мизерним условима... Пошто 
је царство проживело у миру неколико поколења, утицајни...  богати људи и чиновници 
често  су  поседовали  огромну имовину,  док  су  сиротиња  и  немоћни  све  више  и  више 
страдали.“

Само се  по  себи разуме да  је  то  пропадање широких слојева  радних маса  морало 
имати за последицу пораст робовласништва и повећање броја робова у земљи. Доведени 
до просјачког штапа, сиромаси су често били принуђени да продају у ропство своју децу. 
Такви случајеви описују се у историји прве династије Хан:

„Становништво газдинства Цин имало је сиромашне породице, а јаку и снажну децу; 
зато су и њу давали у залог... када би се десило да неколико година узастопце буде неродна 
година, становништво је било принуђено да имућним људима продаје своју дјецу, да би 
добило одело и храну“.

Као у осталим земљама старог Истока, и у Кини су постојали средњи облици ропства 
за дуг, који су постепено доводили до правог ропства. У изворима за период Хана говори 
се о томе да су „деца и одрасли, који су по обичају продавани у робље, најпре сматрани 
таоцима; ако се по истеку три године не би откупили, постајали су дефинитивно робови.“ 
Главни извор ропства били су ратови, који су били праћени стицањем велике количине 
заробљеника. Поред тога, тешко бреме падало је на плећа слободног радног становништва 
за време ратова, када је сиротиња пропадала од пореза и када су многи из њених редова 
остајали на бојним пољима. Све је то доводило до беде и пропадања широких слојева 
радних маса. У кинеским изворима често се истиче какав су тежак бич били ратови за 
најшире слојеве становништва:

„За  владе  У  Дија  влада  се  много  бавила  војним  експедицијама  и  цивилним 
грађевинарством и зато јој је за извршење тих пројеката била потребна толика количина 
радне  снаге  да  су  многи  били  приморани  да  одбаце  основно  своје  занимање  — 
земљорадњу... Цар У Ди из династије Хан послао је војне снаге против варвара у четири 



правца и разрезао народу тешке порезе. Људи који су имали трогодишње синове морали су 
да  за  њих  плаћају  главарину.  То  је  причињавало  много  невоља.  Неки  су  чак  убијали 
сопствене синове, чим би се родили.“

За време рата, када је нарушаван нормални привредни живот земље, робовласничка 
аристократија, ослањајући се на апарат државне власти, наметала је становништву разне 
порезе. Тако су у доба Хана, поред редовних пореза, заведени и порези на со и гвожђе. 
Трговина робовима достигла је у ово доба ванредно широке размере, што такође сведочи о 
великом броју робова у земљи. Стварају се специјална тржишта робова и појављују се 
трговци који се специјализују за продају робова и који предузимају све мере за то да из те 
трговине извуку што више зараде. У историји прве династије Хан истиче се да „они који 
се сада баве продајом робова, одевају ове у парадна одела... па их онда износе на видно 
место на пијаци.“

Пропадање  радних  маса,  постепено  распадање  сеоских  општина,  пораст  крупног 
земљишног  поседа,  трговина  робовима  —  све  је  то  изазвало  заоштрење  класних 
супротности и јачање класне борбе.  У изворима из овог периода истиче се да су неки 
државници покушавали да предузму мере за ублажење класних супротности. У ту сврху 
чињени су покушаји да се ограничи земљишни посед и робовски посед. За владе цара Ај 
Ди јавио се интересантан пројекат, по коме претставници аристократије, чиновници, не 
могу имати више од 5.000 јединица земље (му).  По том пројекту,  број  робова имао се 
ограничити. У зависности од свог социјалног положаја, овај или онај робовласник могао је 
имати од 30 до 200 робова. Али тај пројекат није био остварен.

Политичка  историја  доба  Хана  позната  је  знатно  боље  од  историје  претходних 
периода. У изворима сачувало се много вести о заоштреним облицима класне борбе, која 
је вођена за владе разних царева династије Хан. Традиција казује да су неки цареви, као на 
пример Лју Бан, водили порекло из редова сеоских општинара. Има вести о томе да су 
експлоатисане масе становништва често дизале устанке против цара.

СПОЉНА ТРГОВИНА

Веома  битан  факат,  који  карактерише  стање  Кине  у  ово  доба,  претставља  знатан 
пораст спољне трговине и у вези са тим широки развитак освајачке политике. Крајем II в. 
пре н. е. под царем У Ди (140-87 г. пре н. е.) Кинези продиру прилично далеко на запад, 
све до Средње Азије. Кинески каравани крећу преко Источног Туркестана у област јужних 
оаза  Таримског  базена  и  у  области  између  Окса  и  Јаксарта  (Аму-Дарја  и  Сир-Дарја). 
Особито живе трговачке везе успостављају Кинези са Ферганом. Казна кинеска роба увози 
се  у  Бактрију,  одакле  је  персиски  трговци  возе  даље  на  запад,  у  Сирију.  Кинези  су 
извозили свилу, а увозили разне тканине, шарене ћилиме, стакло, метале, драгоцености, 
јаспис и корале, лекове, а нарочито из Бактрије — коње и камиле. Преко Персије и Сирије 
кинеска  роба продирала је  у  Римско Царство.  Тежња за  освајањем важних трговачких 
путева и тржишта довела је до развитка освајачке политике. Кинески цареви из династије 
Хан  освајају  Источни  Туркестан  (Синцзјан),  узимају  у  своје  руке  Кореју  и  чак  неке 
области Индокине, тежећи за тим да себи прокрче пут у Индију. Кинеска влада ступа у 
дипломатске  и  трговачке  односе  са  многобројним  државама  (набрајају  их  на  36).  У 
кинеским текстовима из овога времена наилази се на имена у којима неки виде имена 
Партије  и  Сирије.  Са овим земљама Кинези успостављају трговачке  везе.  Ова широко 
развијена трговина и освајачка политика доводила је до још већег богаћења робовласничке 
аристократије, што је стварало спољашњи, привидан ефекат благостања земље и државе.

РЕФОРМЕ ВАН МАНА



Развитак  моћи  кинеске  државе  нашао  је  одраза  и  у  порасту културе.  У  изворима 
истиче се да се у ово време оснивају академије, библиотеке, да држава пружа подршку 
писцима, да се стара о повишењу квалификација чмовништва, заводећи јавне испите. Али 
је све то носило спољашњи карактер. Широке масе радног становништва налазиле су се у 
тешком положају. О томе јасно сведоче реформе узурпатора Ван Мана, кога су на среду 
избациле, по свој прилици, прилично знатне групе средњих слободних слојева сеоског и 
градског становништва, које су тежиле ублажењу класних супротности. У ово време све се 
више шире теорије које  имају за  циљ да  ослабе  форме класне експлоатације.  Чине се 
покушаји да се унеколико ублаже оштре социјалне противречности и самим тим да се 
угуши класна борба. У том погледу карактеристичне су теорије Дун Чжун-шу и Ван Чуна 
и реформе Ван Мана. Ван Ман је настојао да конфискује крупне земљишне поседе, да 
изврши  нову  расподелу  земљишног  фонда,  да  забрани  купопродају  робова  и  чак  да 
законима  регулише  цене,  истовремено  препоручујући  људима  да  се  активно  мешају  у 
трговачки живот земље. Тако се државна власт користи за завођење најмоћније контроле 
над привредним животом земље. Али су се те реформе завршиле неуспехом (9 г. н. е.). Већ 
после три године Ван Ман је морао да опет дозволи купопродају робова.

НАРОДНИ УСТАНЦИ

Ове полумере,  које је робовласничка држава предузимала у циљу ублажења класне 
борбе, нису могле довести ни до каквог резултата. Устанци због глади, широки социјални 
покрети и  даље су трајали и чак  се  појачавали.  Веома крупан  устанак био је  познати 
устанак „људи са црвеним обрвама“, на чијем је челу стајао Фан Чун; он је дигао знатне 
масе становништва у Шантунгу (Шандуну),  18 г.  н. е. Устаницима су се придружиле и 
реакционарне аристократске групе, које су биле незадовољне мерама Ван Мана. 23 г. трупе 
Ван Мана биле су потучене, а 25 г. аристократи који су приступили „људима са црвеним 
обрвама“  успели  су  да  над  овима  однесу  превагу,  да  потуку  устанике  и  успоставе 
пређашњи робовласнички поредак. Други један крупни устанак избио је 184 г. То је био 
устанак „жутих турбана“, који је организовао крупни политичар тога времена — Чжан 
Цзиао.  Група  устаника  добила  је  назив:  „пут  ка  општем  миру“.  Руководиоци  устанка 
проглашени су за народне хероје. Они су били популарни у масама и уживали су велики 
ауторитет. Један од њих био је чак проглашен за „бога рата“. Вођама устанка пошло је за 
руком да сакупе огромну војску од 100.000 људи. И поред широког замаха овога масовног 
народног покрета, устанак је био угушен. Али династија Хан није могла да власт задржи у 
својим  рукама.  Многобројни  устанци  подлокали  су  државу  Хан,  а  напади  номада 
довршили њен слом.

КУЛТУРА СТАРЕ КИНЕ

Кинеска култура потиче из веома дубоке старине. Сачувани књижевни извори, махом 
дела  такозване  класичне  књижевности  старе  Кине,  омогућују  нам  да  пратимо  процес 
развитка  кинеске  религије,  филозофије,  права  и  ницање  веома  старих  социјално-
политичких система. Тај процес можемо ми посматрати током читавог једног миленија. 
Кинеска  религија,  као  и  религиски  назори  свих  старих  народа,  води  порекло  од 
старинских облика култа природе, култа предака и тотемизма, тесно везаног за магију. У 
историским изворима сачувала се успомена на време када су још биле веома раширене 
тотемистичке  претставе  везане  за  обожавање природе.  Тако  Чжан Шоуцзе,  коментатор 
Сима Цјана,  пише: „Хуанди је био цар државе Медведа.  Његова мати била је једном у 
пољу и зачела је од тога што је видела велику муњу која је окружила поларну звезду. 24 
месеца после тога родила је она Хуандија“. Може се претпостављати да је Хуанди сматран 
родоначелником једне од тотемских група Медведа.



У старој Кини култ природе био је широко развијен, нарочито култ земље и брда. Овај 
старински  култ  планина  везан  је  за  рељеф  самог  терена  и  за  привредни  живот  онога 
времена  када  су  најстарији  преци  Кинеза  лутали  као  сточари  између планина  и  река, 
проводећи лето на планинама, а зиму у степи. У Кини је дуго времена постојао облик 
специјалних гатања помоћу земље (геомантија). Поред тога, Кинези су обожавали сунце. 
месец, планете и звезде, реке и дрвеће. Као многи други стари народи, и они су обожавали 
претке, и овај култ, тесно везан за чврсти патријархални начин живота, сачувао се у својим 
фосилираним облицима све до врло позног времена.

Религиска веровања добила су у Кини писани облик још у дубокој старини. У делима 
класичне књижевности сачуване су вести о старим светим текстовима, који су .уживали 
особито поштовање верника. Али су највећи значај стекли у Кини религиско-филозофски 
системи, који су се формирали у VI-V веку пре н. е. и који су узети за основу доцнијих 
религија. Огромног значаја имао је за културни живот Кине религиско-филозофски систем 
Конфуција, који се темељио на старим школама писара и гатара. Сачуване су нам веома 
оскудне вести о Конфуцијевој личности: свега неколико имена, датум и податак о месту 
његове смрти. Али оно што знамо о Конфуцијевом животу, толико је везано за реални 
живот  да  нагони  на  претпоставку  да  је  постојао  одређени  писац,  који  је  руководио 
прилично знатном и специфичном верско-филозофском школом.

Основни принцип конфуцијанства јесте традиција. Конфуције је често истицао да он 
не тежи никаквим новотаријама. „Ја преносим, ја не измишљам“ — вели он, очигледно, 
изражавајући тим речима основу свога традиционализма. Зато је Конфуције,  како су то 
говорили његови следбеници, сматрао могућим да само тумачи старе текстове, градећи на 
њима посебан религиско-филозофски, социјално-политички и етички систем. Елементима 
васпитања  придаје  се  у  Конфуцијевом  систему  огроман  значај.  Робовласничка 
аристократија  настојала  је  да  помоћу  тог  религиско-филозофског  система  васпита  у 
човечијем  карактеру  сталну  смиреност,  потчињеност,  спремност  на  покоравање. 
Конфуције  је  сматрао  да  васпитање  игра  огромну  улогу  у  човековом  животу.  Зато 
конфуцијанска  филозофија  поставља  тезу  о  неопходности  и  пуној  могућности  измене 
човека.  Конфуцијанство  је  на  тој  тези  заснивало  идеју  неизбежности  и  нужности 
усавршавања сваког човека, са класног становишта.

„По  својим  урођеним  својствима  сви  су  људи  блиски  једни  другима.  По  својим 
стеченим својствима они се разликују једни од других.“ — „Само се највећи научник и 
најгори идиот никад не мењају“ — стоји у конфуцијанским књигама. Конфуцијанство је 
тежило  за  тим да  човека  васпита  у  пуној  унутрашњој,  духовној  поробљености.  Сваки 
човек треба да је задовољан својим социјалним положајем и не треба да тежи бољем. Са 
гледишта Конфуција:

„Увек се прилагођујући своме положају,  мудрац не жели спољашње величине.  Ако 
буде имао богатство и положај у друштву, он ће живети као богат и човек ха положају; ако 
се налази у беди, он ће онда и живети као сиромах... Налази ли се у ниском положају, неће 
вређати власти... Иако је строг према себи, не захтева он ништа од других... Зато, када је 
лоше среће, покорава се он вазда судбини...“

У  Конфуцијевом  учењу  отворено  се  испољава  класно  становиште  кинеских 
робовласника,  које  полази  од  основне  поставке  о  нужности  потлачивања радних  маса. 
„Непросвећени  људи  морају  се  покоравати  аристократама  и  мудрацима“.  —  „Ако 
непросвећени људи престану да се покоравају вишима и просвећеним, онда у земљи неће 
бити  мира.“  Особито  јасно  спроводи  се  та  мисао  у  познатој  конфуцијанској  књизи 
„Средина и постојаност“, следећим речима: „Непокоравање простог човека вишим од себе 
— почетак је  нереда“.  У истој  књизи „мудрац“ се ставља насупрот гомили.  Под речју 
„мудрац“ треба подразумевати аристократу. Конфуције учи: „Мудрац се увек држи средине 
и постојаности, а обични смртници чине оно што је противно средини и постојаности. 



Мудрац, који се држи принципа средине и постојаности, чини само оно што је морално и 
добро, а обични смртници, који се не држе тога принципа, све чине без разума.“ Према 
томе, у тој „средини и постојаности“ крије се идеја класне равнотеже, хармоније класних 
снага,  коју  аристократски  настројени  старокинески  филозоф  узалуд  покушава  да 
успостави.  Овај  систем  „класне  хармоније“  брижљиво  је  разрађен  у  конфуцијанским 
књигама. Конфуције утврђује посебне односе између господара и слуге, између родитеља 
и деце, између супружника, између старијих и млађих и између пријатеља. Једино на бази 
те  сталне  „равнотеже“,  по  мишљењу конфуцијанства,  могу опстати  друштво  и  класна 
робовласничка држава.

У  исто  време,  у  конфуцијанској  верској  филозофији  истиче  се  веома  стара 
робовласничка теорија, везана за источњачки деспотизам. То је теорија божанског порекла 
и божанског значаја царске власти. Цар се код Конфуција претставља у виду божанства. На 
неким местима конфуцијанских књига, понекад у песничком, понекад у реторском облику, 
пробија оваква мисао: „Ако цар буде узвишен као небо и море, онда ће га народ уважавати, 
слушати његове речи и симпатисати његовим делима.“ У коментарима за конфуцијанске 
анале „Пролеће и јесен“ цар се директно назива „божанством“. „Цар је син Неба, његова 
физичка личност је персонификација неба. Земља у средини (тј. копно) има свој центар у 
Сину  Неба.  Народи  су  у  својим  границама  потчињени  кнежевима.  Син  Неба  добија 
заповести с неба; потчињени кнежеви добијају их од Сина Неба.“

У старој Кини веома је био раширен и један други религиско-филозофски систем, који 
припада  Лао-Цзију;  он  се  јако  разликовао  од  конфуцијанства  својим  јасно  израженим 
контемплативним  и  мистичким  карактером.  Доцније  је  из  тога  система  религиско-
мистичких веровања поникла читава једна сложена религија, такозвани даосизам, која је у 
Кини постојала две хиљаде година. Сама реч „даосизам“ долази од речи „дао“ (или „тао“), 
што  значи  „пут“  или  „основа  мира“.  Доцнија  даоска  религија  окружила  је  стари  лик 
оснивача овога религиско-филозофског система маглом древних легенди. Само име Лао-
Цзи значи „веома стари филозоф“. Сачувале су се неке вести о животу Лао-цзија, али су 
оне у знатној мери испреплетане са мноштвом легенди. Тако се доцније причало како је 
Лао-цзи, путујући на колима у која је био упрегнут црни бик, за време једног од својих 
путовања „оплодио мајку Шакја Муни, док је спавала, која је онда родила Буду, у години 
постанка  Дао-Де-цзина  (најстарије  дело  даоске  верске  филозофије).“  Даље  се  у  истој 
легенди прича како је Лао-цзи посетио Индију и Тибет. Сматрали су да је он свевидећи; 
говорило се да је ту моћ стекао подвигом ћутања, усамљености и контемплације.

И  поред  тога  што  је  најстарија  филозофија  даосизма  била  у  извесном  погледу 
прогресивнија од конфуцијанства, у религиско-филозофском систему Лао-цзија наћи ћемо 
многе  од  идеја  конфуцијанства.  Тако  је  Лао-цзи  проповедао  смиреност,  очигледно,  са 
истом класном сврхом као и Конфуције. Човек, по мишљењу даоске филозофије, треба да 
се држи „велике послушности“. Даље, у систему Лао-цзија постоје мисли о обожавању 
царске  власти.  Та  је  идеја  код  Лао-цзија  довољно  јасно  изражена.  „Ко  је  цар,  тај  се 
сједињује са небом; ко је сједињен са небом, тај ће бити сличан са дао, које постоји од 
вечности. Његово ће тело пропасти (умрети, када дође време), али (његов дух) никад неће 
пропасти.“

Карактеристичну црту религиско-филозофског и социјално-политичког система Лао-
цзија претставља јасно изражена реакционарна теорија тлачења радних маса и очувања 
културне  заосталости  народа.  Ванредно  цинички  и  отворено  изриче  се  мисао  о 
неопходности да се народ држи у непросвећености: „Они који су у старини исповедали 
„дао“ нису се старали за то да просвећују народ: они су га држали у незнању. Узрок тога 
што је тешко управљати народом — лежи у томе што се народ просвећује и што у њему 
има много паметних. Када се земљом управља без икаквог умовања, онда ће у њој владати 
срећа.“

Али се у исто време у трактима Лао-цзија чују и призвуци узнемирења, који указују на 
опасност  која  се  приближава  класном  робовласничком  друштву  и  држави.  Зато  се  у 



социјално-политичком систему Лао-цзија дају својеврсни рецепти — како да се излечи та 
„социјална невоља“ која се изражава у оштрим класним супротностима. Теорија класне 
хармоније  и  измирења социјалних противречности налази свог  одраза  и  у учењу Лао-
цзија.  Лао-цзи се изјашњава против богатства;  он истиче да државни намети и порези 
тешко падају на народна плећа, да се управо у њима крије „узрок народних невоља“. Лао-
цзи устаје и против рата, говорећи: „Пошто у рату гину врло многи, то рат треба жалити.“

Највећи интерес претставља прогресивна, али ипак, с обзиром на развитак научних 
знања тога времена стихиски-примитивна, материјалистичка филозофија која се у Кини 
јавила у I веку н. е. Међу претставницима те материјалистичке филозофије треба истаћи 
Ван  Чуна,  који  је  тврдио  да  је  „небо  —  тело,  као  и  земља“,  устајући  тако  против 
традиционалне религиске филозофије и истичући да „међу бићима која у својим венама 
носе крв — нема таквих која не би умирала“. Ова материјалистичка филозофија Ван Чуна 
нашла је свој даљи развитак у делима филозофа III-V века н. е., који су истицали смртност 
духа и устајали против идеје небића. Али та материјалистичка филозофија није могла да 
стекне велику распрострањеност у старој Кини, због тога што је класна робовласничка 
идеологија,  тесно  везана  за  стару  религију,  доминирала  у  земљи.  О  стагнантости 
најстарије  кинеске  културе  сведочи  чињеница  да  је  миленијима  постојао  веома  стари 
систем кинеског хијероглифског писма, оне фамозне кинеске писмености која је „древну 
мудрост“  претварала  у  монопол  свештеника  и  аристократа,  која  је  постала  традиција 
везана за патријархални начин живота. Конфуцијанство и даоска религија ставили су свој 
тешки печат на кинеску културу и сачували неизмењеним многе форме старе културе, — 
не само вековима него и миленијима.

Али су потребе свакодневног живота још у дубокој старини довеле до појаве заметака 
читавог низа наука. Потреба за рачунањем времена и састављањем календара била је узрок 
појаве најстаријих облика астрономије.  Почетак астрономских запажања потиче још из 
доба Шан-Ина. Кинески астрономи умели су да посматрају кретање небеских тела и чак 
да  претсказују  помрачења  сунца  и  месеца,  као  и  појаву  комета.  Кинески  астрономи 
поделили  су  сазвежђа  око  Поларне  звезде  на  „месечеве  куће“  и  тако  утврдили  карту 
звезданог неба. Полазећи од положаја тих сазвежђа према сунцу и према полу, служећи се 
притом воденим часовником, кинески астрономи су рачунали време.

Астрономска запажања омогућила су да  се  конструише посебан систем календара, 
који се дуго времена сачувао непромењен. Основу тог календара чинило је бројање година 
према месецу, које је вршено по циклусима од 60 година.

Ширење кинеске државе и потреба за административном поделом земље довели су до 
ране појаве и развитка географије. Још у доба Чжоу чиновници су састављали извештаје о 
стању појединих области, углавном са гледишта уносности земљишта и убирања пореза. 
Један  од  тих  извештаја  ушао  је  као  једно  поглавље  у  књигу  Ши-цзина.  У  тој  глави, 
састављеној око VIII века пре н. е., дат је географски опис кинеске државе, подељене на 
девет  области.  У  њој  се  описују  планине,  реке,  покрајине  и  порези  сваке  области. 
Аналоган, нешто доцнији географски опис Кине сачуван је у књизи Чжоу-лија.

Широки  развитак  земљорадње  довео  је  прилично  рано  до  стицања  и  чак  извесне 
систематизације агрономских запажања и знања, која су у доба Хана записана у облику 
најстаријих агрономских расправа. У тим расправама сачувале су се најстарије кинеске 
теорије  о  земљорадњи,  о  вишепољном  систему,  о  систему  гајења  биља  по  лејама,  о 
плодореду, о употреби ђубрива итд.

Култура старе Кине извршила је велики утицај на развитак културе суседних бројних 
народа који су настањивали простране територије доцније Монголије, Манџурије, Тибета, 
Индокине, Кореје и нарочито Јапана.

* *
*

Староисточне  деспотије  само  су  споља  узев  остављале  утисак  моћних  и  чврстих 
држава. У ствари, оне су изнутра биле веома нестабилне државне творевине. Египатски, 



асирски и персиски цареви стално су морали да оружјем успостављају јединство државе, 
која  би  се  после  освајачеве  смрти  распала  на  своје  саставне  делове.  Узроци  те 
нестабилности староисточних робовласничких деспотија крију се у њиховој племенској и 
социјалној структури. Велике разноплеменске робовласничке државе старог Истока нису 
биле, нити су могле бити, националне државе.  Поникле на бази крупних освајања, оне 
нису  могле  бити  чврсте  политичке  организације,  јер  су  им  недостајале  унутрашње 
економске  спојнице.  Државе  старог  Истока  раздирале  су  унутрашње  супротности: 
покорени  народи  стално  су  се  дизали  против  освајача;  између  робовласника,  с  једне 
стране, и робова и економски упропашћених чланова сеоских општина, с друге стране, 
вођена  је  непрестана  класна  борба.  Зато  су  државе  старог  Истока  биле  изнутра 
нестабилне, и често су се распадале при ударцима споља. Ј. В. Стаљин истиче да се „... 
велике државе Кира или Александра нису могле назвати нацијама, иако су се формирале 
историски, — формирале од разних племена и раса. То нису биле нације већ случајни и 
слабо повезани конгломерати група, који су се распадали или уједињавали у зависности од 
успеха или пораза овог или оног освајача.“34

34 Ј. В. Стаљин, Дела, т. II, 293 (на руском).
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ХРОНОЛОГИЈА

ЕГИПАТ
IV милениј Образовање Северног и Јужног царства
Око 3200 Менес уједињује Египат
Око 3200-3000 I и II династија
Око 3000 III династија. Џосер
Око 2900 IV династија. Хуфу. Хафра. Менкаура
Око 2700 V династија. Сахура. Нофериркара. Неусера
Око 2500-2400 VI династија. Пепи II 
Око 2400 Распадање Египта на номе
Око 2200 Борба између Хераклеопоља и Тебе
2151-1991 XI династија
2000-1980 XII династија. Аменемхет I
1980-1934 XII династија. Сенусерт I
1934-1896 XII династија. Аменемхет II
1896-1887 XII династија. Сенусерт II
1887-1849 XII династија. Сенусерт III
1849-1801 XII династија. Аменемхет III
Око 1740-1729 XIII династија. Ноферхотеп
Око 1700-1570 Египат под влашћу Хикса
1584-1559 Ахмос
1559-1538 Аменхотеп I
око 736 Пианхи осваја Египат
732-726 Бокхорис
726-686 XXV династија
686-525 XXVI династија
665-611 Псаметих I
611-595 Нехо
569-525 Амазис (Ахмос II)
526 Камбизов поход на Египат
525 Смрт Амазиса

Псаметих III
Камбиз осваја Египат

СУМЕР И АКАД
Око 3200 Период Урука
Око 3000 Период Џемет-Насре
2600-2493 II династија Ура



2540-2370 Уздизање Лагаша. Урнанше. Еанатум
2373-2349 III династија Урука
2369-2189 Акадско царство. Саргон и његови наследници
2228-2104 Гути освајају Месопотамију
2118-2007 III династија Ура
2024-1799 Династија Исина
2024-1762 Династија Ларсе
1894-1595 I вавилонска династија
1792-1750 Хамураби
1741-1165 Каситска династија

ВАВИЛОНИЈА
1455-1431 Кадашман-Енлил
око 1415 Бурнабуриаш
1146 Навуходоносор I
689 Асирци руше Вавилон
668-653 Шамашумукин
626-604 Набополасар
604-562 Навуходоносор II
555-538 Набонид

ХЕТИ
XIX век Колоније Ашура у Кападокији
Око 1640 Табарна
Око 1595 Муршилиш I. Његово освојење Вавилона
XV век Шупилулиума
1312 Рат са Египтом. Муватал
1296 Хатушилиш III
Око 1200 Напад »поморских народа« и Газгејаца на Хете
VII век Распадање Хетског царства

МИТАНИ И АСИРИЈА
Око 1530 Шутарна I
Око 1500 Шаушатар
Око 1430 Тушрата
Око 1400 Асурубалит
XIII век Салманасар I
1115-1077 Тиглатпаласар I



XI век Почетак опадања Асирије
884-859 Ново уздизање Асирије. Асурназирпал II
859-825 Салманасар III
854 Битка код Каркара
835 Први сукота са Медијом
Крај IX в. Опадање Асирије
745-727 Тиглатпаласар III
732 Заузеће Дамаска
729 Освајање Вавилона
727-722 Салманасар V
722-705 Саргон II
714 Заузеће Мусасира
710 Покорење Вавилона
705-681 Сенахериб
689 Разорење Вавилона
681-668 Асархадон
671 Освајање Египта
668-626 Асурбанипал
664 Поход на Египат
612 Заузеће Ниниве
605 Битка код Кархемиша

УРАРТУ
XIII век Походи Салманасара I на Урарту
XII век Походи Тиглапаласара I на Урарту
834 Поход Салманасара III на Сардура I
810-781 Менуа
781-760 Аргишти I
760-730 Сардур II
730-714 Руса I
714-685 Аргишти II
Почетак VII в. Инвазија Скита
685-645 Руса II
645-625 Сардур III
585 Међани руше Тушпу

СТАРА ПАЛЕСТИНА
Пре XII в. Под влашћу Египта



XI век Уједињење израелских племена. Саул. Борба са Филистејцима
X век Образовање Јудејске државе. Давид
Око 950 г. Соломон. Савез са Хирамом, феничанским царем
Крај X в. Распадање уједињеног царства
876-869 Омри
Средина IX века Меша, цар Моава
725-722 Опсада Самарије од стране Салманасара V
722 Саргон II заузима Самарију
715-687 Хискија
690 Сенахериб опседа Јерусалим
622 Јосија. Деутерономион
602 Навуходоносор II покорава Јудеју
597 Навуходоносор II заузима Јерусалим
586 Навуходоносор II руши Јерусалим. Пад Јудеје

МЕДИЈА И ПЕРСИЈА
835 Походи Асираца на Медију
Крај VIII в. Савез медских племена. Дејока
Средина VII в. Фраорт
Око 625 г. Киаксар
Почетак VI в. Астиаг
558-529 Кир
550 Покорење Медије
546 Покорење Лидије
538 Заузеће Вавилона
529 Поход против Масагета
529-523 Камбиз
525 Освојење Египта
523 Устанак мага. Гаумата
521-486 Дарије I

ИНДИЈА
IV-III милениј Најстарији градови у Мохенџо-Даро и Харапи
Крај II мил. Аријевска племена насељују Северну Индију
Почетак I мил. Постанак држава Магадха и Кошала у долини Ганга
600-361 Династија Шајшунага



519-491 Бимбисара. Освајање државе Анга
Око 500 Скилаксова експедиција
491-459 Аџатасатру
434-401 Удаја
430 Оснивање града Паталипутра
361-321 Династија Нанда
326 Поход Александра Македонског на Индију
321-297 Чандрагупта
297-272 Биндусара
305 Рат између Чандрагупте и Селеука Никатора
272-232 Ашока
261 Ашокин поход на Калинга
184 Крај династије Маурија

КИНА
1765-1123 Држава Шан-Ин
1122-770 Држава Чжоу
827-782 Сјуан
722-221 Западна држава Чжоу
680 Хегемонија кнежевина, Образовање Лиге
632-628 Стварање кнежевине Цин
371 Мен-цзи
Око 350 Реформе Шан Јана
256-206 Династија Цин
246-209 Цин Ши-Хуанди
206 Устанак Ши-Хуанди
206-9 н. е. И династија Хан
9-25 н. е Ван Ман
18 Устанак „људи са црвеним обрвама“
25-220 II династија Хан
184 Устанак „жутих турбана“
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