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Uvod
V času, ko je govorjenje o smrti knjige že stara lajna, obstajajo dobri razlogi, da se
razgledamo po tistem, kar so bile knjige v preteklosti, pa tudi po številnih ugibanjih
o prihodnosti pisnega sporazumevanja.

N

ekateri novinarji in knjižničarji, pa tudi
računalniški navdušenci verjamejo, da
e-knjiga prinaša popolno in celovito
revolucijo. Napovedujejo neizbežno
prihodnost založništva, ki bo povsem
elektronska. Čeprav še kar čakamo na
brezpapirno pisarno (ki so jo tako samozavestno
napovedovali pred dvajsetimi leti), pričakujejo, da
ne bo več papirja in tiska; do vseh podatkov bomo
dostopali prek podob na zaslonu.

Morda je priljubljenost e-knjig v vzponu, morda
bodo tiskane knjige na papirju izginile (tako kot
so že davno šli iz rabe glinene tablice iz Babilonije
in papirusni zvitki iz starega Egipta). Nikakor
nisva prepričana, da bo oblika knjige v
prihodnosti popolnoma elektronska. Gotovo pa je,
da je v preteklih dobrih deset tisoč letih
zgodovine človeštvo razvilo načine ohranjanja in
prenašanja podatkov, ki so se globoko zasidrali v
našo podzavest. Najino čustveno navezanost na
snovne knjige bo razkril najin izbor. S težkim
srcem sva se odločila, da bova v tej knjigi izpustila
knjigoveštvo in ne bova upoštevala časnikov in
revij, pa če so še tako pomembni. Če bi se odločila

za kronološki pristop, bi za vsako stoletje lahko
pokazala le eno knjigo, zato sva morala biti zelo
selektivna pri izboru predstavljenih knjig. Ena ali
dve knjigi, ki bi zastopali dramo? Ena o iznajdbah?
Koliko prepovedanih knjig? Izbor najinih knjig,
ravno sto jih je, je terjal veliko premisleka in
razpravljanja s tistimi, ki so nama svetovali.
Nisva poskušala izbrati samo najboljših knjig
(kakorkoli že opredelimo najboljše). Tudi ne
»zgolj« prvih v tem ali onem pogledu. Ne
najslavnejših, najlepših, najvplivnejših ali
najdragocenejših, čeprav je vse to vplivalo na
najin izbor. Tudi ne najočitnejših, čeprav se ni
dalo ogniti prvim primerkom tiska v Aziji in
Evropi in še nekaterim knjigam.
Najino načelo pri izbiranju je bilo, da zastaviva na
široko, predstaviva knjige z vseh celin razen
Antarktike. Knjige, ki ponazarjajo velikansko paleto
formatov in slogov, od knjig iz vozlanih vrvic
(kipujev) in knjig, pisanih na kost, lubje ali palmove
liste, do bolj znanih glinenih tablic, papirusovih
zvitkov in pergamenta ali papirja, ki nam je bliže v
Evropi in Severni Ameriki. Poskušala sva izbrati

knjige, ki so značilne za določene žanre, ne pa tudi
nujno najbolj izstopajoče.
Kot kažejo slike v tej knjigi, sva prezrla nekatere
knjige, ki so tako znane, da ne potrebujejo
dodatne pozornosti. Raje sva predstavila nekaj
drugih knjig, ki so v svojem okolju enako
pomembne ali vplivne. Namesto Biblije kralja
Jakoba sva raje vključila Biblijo Gustava Vase (ki
je bila zelo pomembna za širjenje luteranstva v
severni Evropi, za oblikovanje sodobnega
švedskega jezika in širjenje nemške tipografije), ki
zastopa vse nacionalne biblije.

res konec obdobja tiskane knjige? Najin odgovor
je lahko samo ne. Gotovo je, da bo prihajalo do
novih napredkov, ki bodo včasih zelo drugačni (in
boljši) od založništva e-knjig. A celo v 21. stoletju,
kot kažejo najini primeri, nekateri ustvarjajo nove
oblike pisanih ali tiskanih knjig s postopki, ki se
zdijo namenoma usmerjeni v preteklost ali
samovoljni in se sploh ne zmenijo za
digitalizacijo. Tradicionalna knjiga bo nastajala še
zelo dolgo.

Če hočeš razumeti neko območje ali obdobje,
pravijo, ne glej le tistega, kar je pomembno in
dobro: precej več se boš naučil, če si boš ogledal
tisto manj pomembno in ne zelo dobro. Pričujoča
Zgodovina knjige skozi knjige vsebuje tudi
mešanico takih primerov, ki bodo, kot upava,
toliko spodbudili zanimanje bralca, da bo
raziskoval naprej. Veliko zakladov se da odkriti.
Je v času, ko izhajajo vedno nove »prave« tiskane
knjige in samozaložništvo postaja vse preprostejše
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POGLAVJE

desno Jama El Castillo
Te paleolitske slike iz severne
Španije so stare vsaj 40.800 let
in so najstarejši znani
primerek jamske umetnosti v
Evropi – še deset tisoč let
starejši, kot smo menili prej. V
enajstih jamah so odkrili
petdeset slikarij: odtise dlani in
kroge, ki so jih s pihanjem ali
pljuvanjem barve na skalo
ustvarili prvi ljudje (ali
neandertalci). Glej str. 14–15.

Na začetku …

Izvor knjige je tako težko določiti kot izvor jezika samega. To
poglavje pokriva več sto stoletij (od prazgodovine do približno
leta 1000 pr. n. št.) in prikazuje, kako so znotraj več civilizacij
različne kulture razvile načine, da so zajele in ohranile znanje
in podatke.

12
Na začetku …

Z

ačnimo s priznanjem: skoraj nič ne vemo o
tem, kdaj, kako ali kje je nastala prva
»knjiga«. Besedilo knjige se mora ohraniti,
in verjetnost, da bi se starodavno pisanje
ohranilo, je neznatna. Tam, kjer se je
ohranilo (denimo v Mezopotamiji, Egiptu in
na Kitajskem) in znamo tisto, kar je zapisano, tudi
prebrati, je človeštvo že stopilo iz prazgodovine v
zgodovino. Pred tem pa je bil razvoj govora ena tistih
značilnosti, po katerih smo se razlikovali od vseh
drugih skupin primatov. Govor je bil bistvenega
pomena, odločilen pa je bil tudi razvoj organiziranega
spomina. Poleg tega, da smo si zapomnili besede, smo
se naučili tudi izraziti znanje, in to predvsem z
grafičnimi sredstvi. Med njimi so bili zvečine slike in
simboli, ki so tvorcu omogočili, da je vsebino sporočila
ponovil in prenesel naprej. Prazgodovinska ljudstva po
vsem svetu so tam, kjer so živela, začela risati
znamenja in slike, ki so se pogosto ohranili le na
jamskih stenah. Naj je šlo za abstraktne vzorce ali
opisne risbe, imeli so pomen za ustvarjalca in »bralce«.

Načini sporazumevanja

Nekateri sodobni strokovnjaki menijo, da grafične
prvine v jamskih slikah vsebujejo izdelan in splošno
razumljen pomen, kot da so nekakšen slikovni jezik
(glej str. 14–15). Čeprav teorija še zdaleč ni širše
sprejeta, ti strokovnjaki v jamskih slikah vidijo simbole,
ki so se uporabljali in ponavljali skozi več deset
tisočletij. So to prvi drobni pokazatelji, da so ljudje
napredovali k nekakšnemu sistemu pisave? V tem
primeru se je to morda zgodilo pred dvajset tisoč leti
ali še prej: skozi oči arheologa sploh ne tako davno.
Če pustimo ob strani pomene, ki jih pripisujejo
jamskim slikarijam, so bili morebitni prvi poskusi
beleženja podatkov zelo preprosti. Človeštvo se je zelo
zgodaj naučilo šteti. Med najstarejšimi ohranjenimi
sledovi sta kost iz pogorja Lebombo v Svaziju in kost iz
Išanga v Demokratični republiki Kongo, stari kakih
dvajset tisoč let (iz okrog 18.000 pr. n. št.), na kateri sta
njuna lastnika vrezala znamenja. So bila to
matematična znamenja ali nemara astronomski
izračuni? Merjenje časa je bilo za naše prednike tako
pomembno, kot je za nas (glej str. 16–17). Rovaši so
bili v uporabi še v moderni dobi, to pa kaže, da ima na
videz preprosto orodje zelo praktično korist.

Če o »knjigi« razmišljamo kot o zvitku ali zbirki
listov (kodeks) s slikami ali besedami, prenesenimi na
podlago, ki jih nato druga oseba lahko prebere,
predpostavljamo že precejšen napredek v razumevanju
in kulturi. Najprej je potrebna grafična upodobitev
besed: zvokov, ki nekaj pomenijo in se dajo razumeti.
Naši predniki, ki so se naučili pisati, so bili uspešnejši
od drugih skupin, in to so hitro sprevideli. V številnih
kulturah so častili bogove, ki naj bi jim podarili pisavo:
v Egiptu Tota in Sešat, med Babilonci Nabuja, v Grčiji
Kadma, v Mehiki Quetzalcoatla.

Oblike shranjevanja podatkov

Vse družbe so posegale po tistem materialu, ki je bil
lahko dostopen. Morda se nam zdi vtiskovanje
znamenj v glinene plošče mukotrpen način pisanja,
vendar je imelo to prednost, da je bil obstojno – to je
eden od razlogov, da toliko vemo o babilonski
zgodovini. Tisti, ki so uporabljali papirus, so morali
zaradi njegove krhkosti besedila vedno znova
prepisovati. Inki so razvili edini veliki imperij, ki ni
imel sistema pisave, toda njihove vozlane vrvice,
kipuji, so jim pomagale pri pomnjenju in omogočale
shranjevanje in prenašanje nekaterih podatkov. Ta
sistem je preživel več tisoč let, deloma tudi zaradi
dobre obstojnosti gradiva (glej str. 20–21).
Vendar pisanja niso kar povprek imeli za blagoslov.
Dolga stoletja so nazadnjaško misleči obsojali rabo
pisanja, saj so menili, da s tem ljudje izgubljajo
sposobnost pomnjenja. In tako pomnjenje je terjalo
resnično veliko predanost. Julij Cezar, denimo, je v
svojih Komentarjih galskih vojn (Commentarii de Bello
Gallico iz 6. desetletja pr. n. št.) zapisal, da je študij
izobraženega druida v Britaniji lahko trajal tudi dvajset
let. Ker druidi niso zaupali pisavi in so se zanašali le na
ustno posredovanje, smo izgubili vse njihovo izročilo
in znanje. In če skočimo dva tisoč let naprej: izgubili
bomo tudi velike količine napisanih, natisnjenih in
elektronskih podatkov, če jih ne bomo prenašali na
obstoječe in bodoče nosilce.
Za pisno podlago je človeštvo uporabljalo kamen,
glinene tablice, lubje, listje, papirus, kosti, živalsko
kožo, papir in še številne druge nosilce. Odkrili smo,
kako s pomočjo barvil ter palic, trstik, peres ali koscev
grafita prenesti znamenja na te podlage. Izdelali smo
učinkovite sisteme za pisanje, reproduciranje,
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shranjevanje in dostopanje do številnih artefaktov naše
sodobne civilizacije. Zaradi dogovorjene razporeditve
strani, razdelanih oblik črk naših abeced in tehnologije
lahko zdaj beremo osupljivo paleto književnih
stvaritev. Po zaslugi razvoja ločil lahko avtorji natanko
izrazijo svoje sporočilo, da ga lahko razume vsakdo –
ali pa se namenoma odločijo, da bodo kršili pravila
(glej str. 166–167).

Ena potreba, številne rešitve

Skoraj nezavedno prepoznavamo vzajemno delovanje
nosilca in sporočila na njem. Knjiga se skozi zgodovino
ni razvijala premočrtno iz enega samega vira. Številne
družbe so razvile samosvoje sisteme pisanja.
Dostopnost ilovice v Mezopotamiji, papirusa v Egiptu
ali listov palme lontar v Indiji in Indoneziji – ter
številnih pisnih podlag, ki so bile na voljo na Kitajskem
in v jugovzhodni Aziji – je tem območjem omogočila,
da so razvila svoje sisteme pisanja in izdelave knjig
(glej str. 22–23).
Ta razvoj je potekal na različnih krajih in ob
različnih časih, deloma zaradi neustavljive iznajdljivosti
in domiselnosti človeštva, kot bodo pokazala poznejša
poglavja te knjige. Nekatera ljudstva so razvila svoje
lokalne postopke, namesto da bi prevzela naprednejše
načine: prihodnost knjig in e-knjig po svetu bo
verjetno pokazala prav tako raznolikost, kakršna je bila
na začetku.
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Jamske slikarije
Že na samem začetku človeštva so ljudje po votlinah slikali
utrinke svojega časa. Naj so bile podobe abstraktne ali stvarne,
imele so pomen za umetnika. Kaj so pripovedovale?
Po vsem svetu so ljudje, ki so si poiskali zatočišče v
votlinah, za seboj puščali sledove svoje navzočnosti.
Včasih so bile to kosti in lupine živali, ki so jih lovili, ali
odlomki orodja, s katerim so ubijali plen, ali ognjišča,
na katerih so kuhali, se ob njih greli in si z njimi svetili.
Ko so umrli, so tudi njihovi skeleti postali del
zapuščine, ki jo preučujejo arheologi, da bi spoznali
naše davne prednike.
Jamske slikarije v toplejših in hladnejših predelih se
razlikujejo med seboj: prve prikazujejo bizone, leve in
žirafe, druge pa medvede, mamute in lose, ki so tedaj
poseljevali svet. Med jamskimi slikarijami z najdišč po
svetu pa najdemo tudi izrazite podobnosti, denimo pri
uporabljenih sredstvih: barvilih, izdelanih iz zemlje, ali
oglju, ki so ga pobrali z ognjišča. Pogosto izražajo
krajevno omejeno izkušnjo, čustva in verovanja tistih,
ki so jih ustvarili.

desno Tukaj smo! Kar čutiš lahko veselje ob
ustvarjanju te kopice odtisov dlani v Cueva de
los Manos v argentinski provinci Santa Cruz.
Narejeni so v negativu – silhuete so nastale s
pihanjem mineralnih barvil (železovih oksidov)
skozi cevko prek rok, ki so tiščale ob skalo.

Povezave
Za drugačno rabo barvil glej
bataška pustaha, str. 38–39
garimski evangeliji, str. 50–51
evangeliji Torosa Roslina, str. 66–67

Po številnih jamskih najdiščih naletimo na slike
dlani – včasih je le ena, pogosteje jih je več. Po navadi
so narejene s tehniko pršenja: umetnik je pljuval ali
pihal raztopljeno okro prek dlani, ki jo je tiščal ob
steno kot šablono. V nekaterih votlinah so arheologi
našli drobne, votle koščene cevke, zamazane z
barvilom, ki so ga pihali skoznje.
Na slikah so pogosto dlani otrok in celo odraslih, ki
so si v kakšni nesreči pohabili roko. Vidimo jih lahko
na upodobitvi v El Castillu v Španiji, ki naj bi bila stara
kakih 18.000 let (na sosednji strani). Nekaj mlajše slike
iz Cueva de los Manos iz osrednje Patagonije v
Argentini, stare 11.500 let, in še precej mlajši
indonezijski primerki iz votline Leangleang pri Morosu
na jugu Sulavezija, stari 5.000 let, so si vsi zelo
podobni. Govorijo »Tukaj smo bili!« – toda kakšne
druge pomene ali sporočila so še vsebovali?

desno Prve podobe
Skalna stena v El Castillu z
obrisom bizona in dlani.
Statična informacija,
namenjena ozkemu krogu
prejemnikov, je za cel svet
oddaljena od sodobnih
načinov prenašanja podatkov,
a jo še vedno vsakdo pri priči
prepozna. Odtis dlani ostaja
prvo izrazno sredstvo
marsikaterega otroka.
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Prvi sledovi
matematičnega znanja
Številne ostanke prazgodovine odkrijejo arheološka
izkopavanja. Ena najstarejših »knjig« je ta pavijanova kost, ki
jo je prazgodovinski človek uporabljal za beleženje podatkov.
spodaj Rovaši Te leskove palice iz 13. stoletja
so blagajniška potrdila, na katerih je z zarezami
označena plačana vsota. Palica je bila razklana
po dolgem in je imela na obeh polovicah enake
zareze. Eno je dobil plačnik, drugo prejemnik.
Ko so preverjali račune, so polovici staknili in
pogledali, ali se ujemata.

Ko arheologi raziskujejo votline, jih tako kot oznake in
slike na stenah ali stropih zanima tisto, kar odkrijejo
pod nogami, pa tudi (na območjih, kot so Pompeji, ki
jih je pokopal ognjeniški izbruh) sledovi vsega, kar so
ljudje jedli, nosili in obdelovali ali vrgli proč.
Pri raziskovanju votlin po svetu so že večkrat
naleteli na kosti, ki so bile namenoma označene:
radiokarbonska analiza je pokazala, da so nekatere
med njimi resnično zelo stare. Eno takih kosti,
datirano v obdobje med 25.000 in 20.000 pr. n. št., je
leta 1960 neki belgijski arheolog odkril pod ognjeniško
lavo v Išangu v bližini Edvardovega jezera v
Demokratični republiki Kongo. Ta pavijanova mečnica,
ki ji pravijo kost iz Išanga, ima na enem koncu
vstavljen kos kremena, zato je bila očitno nekakšno
orodje. Ob straneh ima vpraskane oznake.
Najprej so menili, da je palica rovaš – ki so ga v
Evropi redno uporabljali vse do moderne dobe –, toda
raziskave kažejo, da gre morda za šestmesečni Lunin
koledar. Nekateri raziskovalci trdijo, da so oznake
naredile ženske in da so bile povezane z njihovim
menstrualnim ciklom. Drugi menijo, da je tako
sklepanje pretirano in da gre morda le za
mnemotehnični pripomoček, ki so ga uporabljali kot v
Južni Ameriki kipu (glej str. 20–21). Skeptiki trdijo, da
so kosti spraskali le zato, da so orodje laže prijeli.
Poznamo več drugih prazgodovinskih Luninih
koledarjev, denimo kost iz pogorja Lebombo v Svaziju,
ki so v marsičem podobni koledarskim palicam,
kakršne zdaj uporabljajo Bušmani (Sani) v južni Afriki.
Take vrste je bila volčja kost, ki so jo leta 1937 našli v
kraju Dolní Vĕstonice na Češkem. Toda kost iz Išanga
imajo pogosto za pomembnejšo od vseh teh, ker kaže
na začetke razvoja matematičnih izračunov.
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kost iz Išanga

Povezave
Za druge (zelo drugačne) astronomske izračune glej
Ali Sufijeva Knjiga zvezd stalnic, str. 86–87
Brahejeva Astronomija, str. 136–137
Bannekerjeva Pratika, str. 170–171

Za druge knjige na podlagi iz kosti glej
bataška pustaha, str. 38–39

spodaj Kost iz Išanga v Kongu Trije stolpci
168 v skupine razvrščenih zarez na pavijanovi
mečnici se na videz ujemajo, vendar njihovega
pomena ne poznamo. Ne vemo, kdo je obdelal
kost ali za kaj so jo v resnici uporabljali; ker je
stara več kot 20.000 let, pogosto velja za
najstarejše pričevanje o matematičnem znanju.
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Klinopisne TaBLICE
Ep o Gilgamešu

Klinopisne tablice
Klinopisna pisava na glinenih tablicah je imela zelo dolgo življenje. Številne najstarejše
knjige – medicinske, pravne, matematične in druge – so bile zapisane v klinopisu, tudi
najstarejša poznana epska pesnitev, zgodba o Gilgamešu in vesoljnem potopu.
Težko bi verjeli, da bi vrezovanje simbolov na površino
vlažne gline lahko bilo uspešno sredstvo za zapisovanje
velike književnosti. Toda na plodnih ravnicah ob rekah
Tigris in Evfrat je bilo gline na pretek – in imela je
nekaj izrazitih prednosti pred večino pisnih podlag. Do
tablic za klinopis ni bilo težko priti, zlahka si jih izdelal
in pisal nanje, ko pa si jih žgal, so postale skoraj
neuničljive. (Zdržale so veliko dlje kot druge podlage,
denimo papirus, ki so ga uporabljali v Egiptu in
pozneje v Grčiji in Rimu.)
Raba glinenih kolutov za štetje se je prvič pojavila
okoli leta 8000 pr. n. št. Okrog leta 3100 pr. n. št. so v
Uruku v sumerskem kraljestvu že uporabljali eno
starejših oblik klinopisa. Klinopisni dokumenti so bili
zapisani v vrsti regionalnih jezikov, denimo v
akadščini, sumerščini in babilonščini. Bili so tako
razširjeni, da so jih uporabljali za diplomatske stike z
egiptovskimi faraoni (pisma iz Amarne iz okoli leta
1340 pr. n. št.). Na njih so bili zapisani prvi znani
zakoni, prvi medicinski priročniki, matematična
besedila, astronomske študije, slovarji in celo kuharski

priročnik (ki opisuje načine kuhanja). Ohranili so se
številni administrativni, trgovinski in finančni zapisi, ki
so jih potrebovali v razvoju mestnih držav. Najmlajša
znana klinopisna tablica je astronomska pratika iz leta
75 n. št.
Sumerski in babilonski zapisi so pogosto vsebovali
pregovore, ko pa je viktorijanski ljubiteljski
raziskovalec raztolmačil tablico z zgodbo o kralju
Gilgamešu, je zaradi podobnosti z zgodbo o Noetu in
vesoljnem potopu dvignila veliko prahu. Zdaj velja za
enega vrhuncev književnosti. Njenega avtorja ne
poznamo, poznamo pa ime pisarja, ki je besedilo zbral
in vrezal v glinene tablice: to je bil Sin-leki-unini,
svečenik (mašmašu), ki je živel v Mezopotamiji nekoč
med letoma 1300 in 1000 pr. n. št.
Naše razumevanje klinopisnih besedil hitro
napreduje. Digitalizacija besedil in slovarji, ki so jih
pripravile univerze Oxford, Chicago, UCLA in druge,
so močno olajšali preučevanje starodavne
Mezopotamije – čeprav je malo verjetno, da bomo
odkrili še kakšnega Gilgameša.

levo Ep o Gilgamešu: tablica o potopu
Ta novoasirska tablica je bila del knjižnice kralja
Asurbanipala (vladal je v letih 669–631 pr. n.
št.), ki je v svoji palači v Ninivah zbral na tisoče
klinopisnih tablic. Opisuje, kako je Gilgameš
srečal Utnapištima, nekakšen noetovski lik, ki je
zgradil ladjo in nanjo vkrcal ljudi in živali.

Povezave
desno Asirska pisarja Na tej dovršeni
novoasirski alabastrski plošči, izklesani v
Ninivah za jugozahodno Senaheribovo palačo,
640–620 pr. n. št., dvorna pisarja, vsak s svojim
stilusom v roki, delata popis po bitki. Pisar z
brado piše na preklopno tablico, verjetno
premazano z voskom.

Za zelo drugačne pisne podlage
in postopke glej
lontar s Sulavezija, str. 252–253

Drugi prav tako slavni evropski epi so
Homerjeva Iliada, str. 48–49
Roman o roži iz Brugga, str. 72–73
Vergil tiskarne Aldine, str. 108–109
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Andski misterij
Večina civilizacij je razvila sisteme za pomnjenje z označevanjem te ali one
površine. Španski zavojevalci v Peruju pa so odkrili, da so Inki uporabljali
drugačno metodo sporazumevanja – barvne vrvice z vozlički.

Povezave
Za zgodnjo rabo vozlanih vrvic v Aziji glej
bambusovi trakovi iz Gvodjana, str. 28–29

Za druge zelo redke knjige ameriških Indijancev glej
Popolna knjiga psalmov, str. 128–129
Kodeks Mendoza, str. 130–131

Pred približno pet tisoč leti, davno preden se je rodila
sumerska kultura v Mezopotamiji in preden so gradili
egipčanske piramide, je bil Caral-Supe s svojimi
piramidami, kakih dvesto kilometrov severno od Lime
v Peruju, prvo znano središče civilizacije obeh Amerik.
V marsičem je šlo za zelo osnovne razvojne korake –
toda čeprav ljudstvo v Caral-Supeju očitno še ni
izdelovalo lončenine, je razvijalo sistem barvnih
vozlanih vrvic za vodenje evidenc ali za
sporazumevanje. Imenovale so se kipuji.
Najdišče je znano že od štiridesetih let
prejšnjega stoletja in nedavna izkopavanja so
dognala, kdaj so zgradili piramide in marsikaj
o poteku razvoja v Caralu, še vedno pa vemo
malo o prebivalcih in njihovem jeziku.
Zelo star kipu je bil ena najpomembnejših
najdb v Caral-Supeju. V uporabi so bili štiri tisoč
let, še v začetku španskega osvajanja inkovskega
imperija v tridesetih letih 16. stoletja. Kipuji so
Špance prevzeli. Potem ko so dobili v roke nekaj
predmetov, ki so jih imeli pri sebi inkovski
kečujski uradniki, kar niso mogli razumeti, kako so ti s
prevozlanjem nekaj vrvic zabeležili, kaj je umanjkalo –
zanje tako razvidno, kot bi danes vnesli popravek v
razpredelnico.
»Jezika« kipujev še vedno ne razumemo povsem,
toda nedavne raziskave ameriških strokovnjakov
kažejo na to, da so vozlane vrvice morda uporabljali
kot mnemotehnično sredstvo. Ugibajo, da so njihovi
izumitelji pri izračunih začeli uporabljati binarni
sistem.
V inkovskih časih je bilo več opisov kipujev,
denimo v Zgodovini Inkov (Historia de los Incas)
galicijskega raziskovalca Pedra Sarmienta de Gamboe
iz leta 1572. Več risb je naredil Guamán Poma,
kečujski plemič, ki je okrog leta 1615 napisal delo
Nova kronika in dobro vladanje (Nueva Corónica y
Buen Gobierno). Rokopis od 18. stoletja hranijo v
Kraljevi knjižnici v Köbenhavnu in je tako prhek, da
znanstvenikom skoraj ni bil dostopen. Kraljeva
knjižnica je v devetdesetih letih 20. stoletja njegovo
vsebino digitalizirala, da ga zdaj lahko berejo vsi.
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kipu iz Carala

desno Inkovsko skladišče
Nova kronika in dobro vladanje
kečujskega plemiča Guamána
Pome iz leta 1615 je najdaljša
obtožnica španske kolonialne
oblasti izpod peresa domačina
in vsebuje 398 celostranskih
risb. Prikazuje rabo kipuja v
skladišču, torej očitno za
knjigovodske namene.

levo Kipu iz Carala Najdišče
Caral-Supe je najstarejše
znano središče civilizacije na
ameriških celinah. Ta
najstarejši znani kipu, ki šteje
4.600 let in je predhodnik
inkovske »pripovedne vrvice«,
je narejen iz vozlanega
bombaža, navitega okrog
paličic.
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desno Anijeva knjiga mrtvih
Ta papirus, ki se bere od leve
proti desni, upodablja sodbo
mrtvim pred Ozirisom. Ani in
njegova žena sta v navzočnosti
Anubisa, boga balzamiranja. V
sredini je Anijevo srce na
tehtnici s peresom, ki
simbolizira maat, načelo reda.

Egipčanske knjige na papirusu
Po zaslugi svoje domiselnosti so stari Egipčani iz papirusa
oblikovali pisno podlago, ki se je kot standard v
egipčanskem in grškem svetu ohranila dolga stoletja. Ta
Knjiga mrtvih je eden njihovih najpomembnejših
rokopisov.

Glinene tablice za mezopotamski klinopis so bile
precej obstojne, vendar nepraktične. Okrog leta 2900
pr. n. št. so Egipčani iznašli način za izdelovanje
prenosne in razmeroma poceni pisne podlage, ki je
bila za pisarje in slikarje preprosta za uporabo.
Strženasta stebla papirusa (Cyperus papyrus), trsa, ki
je pogost v delti Nila, so uporabljali za izdelovanje
čolnov, pohištva, škatel, košar in za pisno podlago.
Kot pisna podlaga se je zelo uveljavil. Na veliko so ga
izvažali tudi v druge sredozemske države, čeprav je
vlažnejše podnebje zunaj Egipta okrnilo življenjsko
dobo grških in rimskih rokopisov na papirusu.
Papirusa se ni dalo preganiti: izdelovali so ga v listih,
ki so bili po navadi visoki do 30 centimetrov, in jih
lepili v zvitke, na katere so nato pisali besedilo (le po
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Anijeva knjiga mrtvih

zgoraj Egipčanski pisar Obstaja veliko kipov
pisarjev, ki pišejo na papirus, bodisi v
stiliziranem ali presenetljivo realističnem slogu.
Ta pobarvana apnenčasta podoba Ptašepsesa,
uglednega pisarja iz 5. dinastije, prihaja iz
grobnice v Sakkari in je datirana okoli leta 2450
pr. n. št.

eni strani). Zvitki so bili različnih dolžin, dolgi tudi 30
metrov in več.
Suho egipčansko podnebje je bilo ugodno za
preživetje papirusovih zvitkov. Tisoči ohranjenih
dokumentov kažejo na to, da so Egipčane zanimali
pravo, medicina, matematika in astronomija. In smrt.
Najsijajnejši so bili tisti, napisani za pogrebne namene
– zvitki, ki so mrtve spremljali v njihove grobnice.
Njihov namen je bil voditi egipčansko dušo v posmrtno
življenje, da »vstane v dan«, in so vsebovali molitve,
zaklinjanja in uroke, ki naj bi ohranili mumificirano
telo in mu pomagali, da se znajde v posmrtnem
življenju (denimo pri nabavi služabnikov za fizično
delo). Ohranilo se je več kot sto takih zvitkov. Veliko je
bilo treba plačati, da je pisar pripravil tak zvitek – tudi
celoletno plačo.
Anijevo knjigo mrtvih, zapisano v kurzivni
hieroglifni pisavi okoli leta 1275 pr. n. št., so v Egiptu

za Britanski muzej kupili v osemdesetih letih 19.
stoletja, še pred sodobnim razumevanjem konservacije.
Za varen transport so jo razrezali na sedemintrideset
delov, ki so jih nato uokvirili. Nedavna konservacija in
digitalizacija omogočata javnosti, da si jo lahko ogleda
v obliki, ki je bliže izvirni.

Povezave
Za alternativne rastlinske podlage glej
sutra Izpopolnitev modrosti iz Nalande, str. 34–35
bataška pustaha, str. 38–39
Bonangova knjiga, str. 92–93

Za še eno knjigo pogrebnih obredov glej
Diamantna sutra iz Dunhuanga, str. 80–81

