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Увод

Исто ри ја Индијe у на уч ној ли те ра ту ри по сма тра се кроз че ти ри раз вој на пе ри о да: ста ри 
(3000. г. п.н.е. – 1206. г. н.е.), сред њо ве ков ни (1206–1757), бри тан ски (1757–1947) и пе ри-
од не за ви сне Ин ди је, ко ји тра је до да нас. Циљ овог ра да је да бли же пред ста ви од нос пре ма 
књи зи и пи са њу, као и ток осни ва ња би бли о те ка то ком пр вог, нај ста ри јег пе ри о да. Син таг ма 
ста ра Ин ди ја ко ри сти се да озна чи те ри то ри ју да на шње Ре пу бли ке Ин ди је, али се од но си и на 
про сто ре ко ји јој да нас не при па да ју, а то су де ло ви да на шњег Па ки ста на, Бан гла де ша, Не па-
ла, Бу та на и Шри Лан ке.

Си стем пи са ња, ко ји још увек че ка да се де ши фру је, по сто јао је још у 3. ми ле ни ју му пре 
но ве ере, о че му све до че број ни пе ча ти од сте а ти та1 и ба кар не пло чи це са за пи си ма про на ђе-
ним на про сто ри ма се ве ро за пад не Ин ди је и ве ћег де ла Па ки ста на. О ци ви ли за ци ји у до ли ни 
ре ке Инд још увек се не зна мно го и ве ћи део ло ка ли те та још увек ни је ис тра жен, али се ипак 
прет по ста вља да су би бли о те ке мо гле би ти део ње. Ари јев ци2 на ове про сто ре до ла зе сре ди-
ном дру гог ми ле ни ју ма, ка да по чи ње пе ри од ко ји се на зи ва Вед ским3 и тра је до 6. ве ка пре 
но ве ере.

О по сто ја њу ру ко пи сних збир ки на овим про сто ри ма пре но ве ере не ма по да та ка, че му је 
узрок, осим ве ли ке вре мен ске дис тан це, вр ло раз ви је на усме на тра ди ци ја пре но ше ња зна ња. 
Још је дан од раз ло га је прак са пи са ња на ма те ри ја ли ма ко ји ни су пре ви ше трај ни, али и ве ли ка 

1  Сте а тит или талк (на зи ва се још и са пу на сти ка мен јер при до ди ру под се ћа на са пун) је ми не рал ко ји се ла ко мо же об ра ђи ва-
ти. Ра зно вр стан је по бо ји и твр до ћи. Нор диј ски је по го дан за по до ве, зид не пло че и пе ћи, док је за ва јар ство по тре бан мек ши 
ка мен са про сто ра Ки не, Тај лан да, Аустра ли је и Афри ке.

2  На род из цен трал не Ази је ко ји на тло ин диј ског пот кон ти нен та до ла зи пре ко пла ни на Хин ду куш.

3  Ве де су древ ни ин диј ски тек сто ви по ко ји ма је овај пе ри од до био име. Ве да на сан скри ту зна чи зна ње.
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Сажетак
У овом раду учињен је покушај да се домаћој библиотечкој јавности представе улога и значај књиге и библиотека на 
индијском потконтиненту. Приказан је однос према књизи и писању, као и ток оснивања библиотека у најстаријем 
развојном периоду, између 3000. г. п.н.е. и 1206. г. н.е. Систем писања који још увек чека да се дешифрује, постојао је 
у цивилизацији долине реке Инд још у 3. миленијуму пре нове ере, о чему сведоче бројни печати од стеатита и бакарне 
плочице са записима. О постојању рукописних збирки пре нове ере на просторима Индије се најмање зна, чему је узрок, 
осим велике временске дистанце, врло развијена усмена традиција преношења знања. Још један од разлога је пракса 
писања на материјалима који нису превише трајни, а то су најчешће палмин лист и брезина кора. Најпоознатији текстови 
у данашње време су Закони краља Ашоке записани на камену, који потичу из трећег века пре наше ере. Прве библиотеке 
у старој Индији о којима се поуздано може говорити, налазиле су се у склопу махавихара, будистичких монашких 
универзитета. Најпознатија и највећа међу њима је библиотека у Наланди. Поред библиотека при центрима образовања, 
у старој Индији издвајају се дворске библиотеке и библиотеке при религијским центрима.

Кључне речи: стара Индија, књига, писмо, писање, материјали за писање, махавихара, дворске библиотеке, 
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ра за ра ња хра мо ва и би бли о те ка то ком му сли ман ских осва ја ња, ко ја ће, ус по ста вља њем су л-
та на та ши ром Ин ди је 1206. го ди не, отво ри ти дру гу ета пу ин диј ске исто ри је би бли о те ка.

Да су љу ди у Ста рој Ин ди ји би ли по све ће ни при ку пља њу и пре но ше њу зна ња, го во ре де-
ла ко ја су из не дри ли, по пут Ве да, упа ни ша да,4 су три,5 ве ли чан стве них епо ва Ма хаб ха ра те и 
Ра ма ја не, као и фи ло зоф ска де ла ве ли ких му дра ца и зна чај ни обим бу ди стич ких спи са. „При-
мар но ре ли гиј ског ти па, а при ви ле ги ја све ште нич ке ка сте, оби ман део ли те ра ту ре у ста рој 
Ин ди ји одр жа ван је усме ним пре да њем и ни је био до сту пан у пи са ној фор ми.“6

Пр ви по у зда ни из во ри ко ји ука зу ју на по сто ја ње сво је вр сних би бли о те ка на про сто ри ма 
Ин ди је по ти чу из сед мог ве ка на ше ере. Би бли о те ке ко је су се у овом и у ка сни јим ве ко ви ма 
раз ви ја ле нај че шће су се на ла зи ле у окви ру обра зов них цен та ра. По ред њих, у Ста рој Ин ди ји 
по сто ја ле су и двор ске, као и би бли о те ке при ре ли гиј ским цен три ма.

Та јан стве но пи смо древ не ци ви ли за ци је у до ли ни ре ке Инд

Ка ко је пи смо основ ни пред у слов за по сто ја ње књи га, а за тим и би бли о те ка, овај оде љак 
по све ћен је пр вом по гла вљу у исто ри ји ста ре Ин ди је и јед ном, у на уч ној јав но сти до сад не раз-
ја шње ном си сте му пи са ња, ко ри шће ном пре око 4000 го ди на.

Ци ви ли за ци ја у до ли ни ре ке Инд раз ви ја ла се из ме ђу 2600. и 1900. го ди не пре но ве ере. 
Нај зна чај ни ја сре ди шта би ли су Ха ра па7 и Мо хен џо Да ро,8 док је нај ве ћи број на се ља био 
се о ски. Ви ше од хи ља ду се ла и гра до ва про на ђе но је на про сто ру од 800.000 ква драт них ки-
ло ме та ра ко ји да нас при па да Па ки ста ну и се ве ро за пад ној Ин ди ји.9

За раз ли ку од Ме со по та ми је и Егип та, ко ји су ду го пред мет из у ча ва ња и ди вље ња за пад-
ног све та, ова ком плек сна кул ту ра сме ште на у ју жној Ази ји, са по пу ла ци јом ко ја је на вр хун-
цу раз во ја мо гла до сти ћи 10 про це на та ста нов ни ка све та, по чи ње да се про у ча ва тек 1920. 
го ди не. Од та да је ве ли ки број ар хе о ло шких ис тра жи ва ња от крио развијену ур ба ну кул ту ру 
са број ним тр го вач ким пу те ви ма и по мор ским ве за ма са Ме со по та ми јом,10 стан дар ди ма за 
из град њу обје ка та, са ни тар ним си сте ми ма, раз ви је ном умет но шћу и за на ти ма и још увек 
недeшифрованим пи смом. Јав не гра ђе ви не су би ле од опе ка јед на ке ве ли чи не, ку ће из гра-
ђе не око сре ди шњег дво ри шта. Ов да шњи љу ди улеп ша ва ли су се на ки том од зла та и дра гог 
ка ме ња. Упе ча тљи во је и то да ни су про на ђе ни тра го ви ра то ва ња и вој не опре ме.

Иако ар хе о ло шка ис тра жи ва ња још увек ни су ре зул ти ра ла про на ла ском не ке зна чај ни је 
ор га ни зо ва не збир ке те се не мо же још увек са си гур но шћу твр ди ти, по сто је из во ри ко ји на-
во де да су се у ур ба ним цен три ма мо гле на ла зи ти и гра ђе ви не на ме ње не чу ва њу ис пи са них 
ци лин дрич них пе ча та и та бли ца.11

По ред пе ча та од сте а ти та, за пи си су ове ко ве че ни на гли не ним и ба кар ним та бли ца ма. Нај-
че шће је у пи та њу ред пик то граф ских зна ко ва ис под ко јих су људ ски или жи во тињ ски мо ти ви. 
Ви ше од сто ти ну по ку ша ја де ши фро ва ња ин ду ских зна ко ва об ја вље но је на кон 1920. го ди не. 
Ис тра жи ва чи су из но си ли раз ли чи те ста во ве и те о ри је о овом пи сму, али до са да ни је по стиг-
нут кон сен зус око зна че ња за пи са.

4  Упа ни ша де су хин ду и стич ки тек сто ви, нај че шће у фор ми ди ја ло га, ко ји обра зла жу са др жи ну Ве да.

5  Су тре су по уч ни го во ри Бу де или уче ни ка ко ји су жи ве ли у ње го во вре ме.

6  Jas hu Pa tel and Kris han Ku mar, Li bra ri es and Li bra ri an ship in In dia (West port: Gre en wo od Press, 2001), 2. (Прев. А. С.)

7  Ло ка ли тет не ка да шњег гра да на ла зи се по ред се ла Ха ра па у ис точ ном Па ки ста ну, по ко ме је и до био  име. 

8  Оста ци гра да Мо хен џо Да ро на ла зе се 20km од Лар ка не и 80km од Су ку ра у да на шњем Па ки ста ну. Увр штен је у UNE SCO ли сту 
свет ске ба шти не. На зив гра да је синд ском је зи ку и зна чи „град мр твих“.

9  An drew Ro bin son, “An ci ent ci vi li za tion: Crac king the In dus script”, Na tu re Vol. 526 (22. 10. 2015): 499, pre u ze to 15. 8. 2018, 
https://www.na tu re.com/news/an ci ent-ci vi li za tion-crac king-the-in dus-script-1.18587.

10  На оста ци ма ме со по там ског гра да Ура на ђе ни су пред ме ти ис пи са ни ин ду ским зна ко ви ма, што ука зу је на са рад њу ме ђу 
за јед ни ца ма.

11  Encyclo pe dia of Li brary and In for ma tion sci en ce, Vol. 39, sup ple ment 4, “In dia, aca de mic li bra ri es in”, 203.
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Пр ви про блем је још увек нео т кри ве но по ре кло овог је зи ка. На у ка ни је утвр ди ла да ли је 
у пи та њу  пре дак сан скр та,12 дра вид ског, или при па да не кој дру гој ин диј ској по ро ди ци је зи ка, 
као нпр. мун да, или је на стао од не ке из у мр ле по ро ди це је зи ка. Дру га оте жа ва ју ћа окол ност 
је то што ни је са чу ва но ни јед но име ин ду ског вла да ра или дру ге лич но сти из ми то ва или исто-
риј ских из во ра, по пут Рам зе са или династије Пто ло ме ја, за ко је су ис тра жи ва чи хи је ро гли фа 
зна ли на осно ву за пи са о ста ром Егип ту на грч ком. Та ко ђе, до са да се ни је до шло ни до ка квог 
ви ше је зич ног спо ме ни ка на лик Ро зе ти13 ко ји би по мо гао у де ши фро ва њу ин ду ског пи сма. Ду-
жи на за пи са је још јед на од пре пре ка. Ни је дан про на ђе ни текст не чи ни ви ше од 26 карак терa.

Упр кос на бро ја ним пре пре ка ма, на уч ни ци су по след њих де це ни ја мно го по сти гли.14 Из-
ван ре дан кор пус фо то гра фи ја ин ду ских за пи са,15 ко ји је уре дио Аско Пар по ла, ин до лог на 
Уни вер зи те ту у Хел син ки ју, об ја вљи ван је из ме ђу 1987. и 2010. го ди не. Ово де ло не за о би ла-
зан је из вор за про у ча ва ње ин ду ског пи сма. За са да је по знат смер пи са ња – зде сна на ле во. 
Иден ти фи ко ва но је ви ше сто ти на раз ли чи тих зна ко ва. Де ли мич но је раз ја шње на сег мен та ци ја 
тек сто ва ко ји са др же по но вље не се квен це ка рак те ра, син так сич ке струк ту ре, као и ну ме рич ки 
и ме трич ки си стем.16

Ми сте ри о зна ци ви ли за ци ја не ста ла је око 1700. го ди не пре но ве ере, као и ње но та јан стве-
но пи смо ко је ни је оста ви ло ни ка квог тра га у пи сми ма ко ја ће се ка сни је раз ви ти у Ин ди ји.17 
Пе ри од ко ји сле ди на зи ва се вед ским, по нај ста ри јим и нај зна чај ни јим све тим спи си ма у Ин-
ди ји, и тра је до 6. ве ка пре на ше ере. Ве де, ко је на ста ју не где из ме ђу 1800. и 1500. го ди не 
п.н.е, ја ко ду го ће по сто ја ти не у фор ми тек ста, већ као зна ње ко је се пре но си ис кљу чи во 
усме ним пу тем, а за пи си ва не су тек од 11. ве ка.18 Да нас се сма тра ју  те ме љем ин диј ске кул ту ре 
и ре ли ги је и чи не осно ву оно га што се зна о овом вре мен ском пе ри о ду.

Ис трај но усме но пре да ње и од нос пре ма пи са њу

Сма тра се да се сан скрт ско пи смо (на га ри, или де ва на га ри) ја вља око 10. ве ка п.н.е. Упр кос 
то ме, фи ло зо фи ја и књи жев ност се у ра ним пе ри о ди ма у Ин ди ји, као и у ве ћи ни ста рих кул ту-
ра, за сни ва ју и пре но се пре те жно усме ним пу тем. Ки не ски хо до ча сник, И-Тсинг, ко ји у Ин ди ји 
бо ра ви у дру гој по ло ви ни 7. ве ка на ше ере, бе ле жи да се „Ве де уче од уста до уста и не за пи су-
ју на па пир. У сва кој ге не ра ци ји има уче них бра ма на ко ји зна ју на и зуст тих 100.000 сти хо ва“.19

Рг-ве да,20 ко ја са др жи збир ку од де сет књи га хим ни упу ће них ра зним бо жан стви ма, са сто-
ји се од 1017 пе са ма, 10.580 сти хо ва или око 153.826 ре чи. По ста вља се пи та ње „ка ко су ове 
пе сме са ста вље не – јер су на пи са не у са вр ше ном ме тру – и ка ко су, на кон што су са чи ње не, 
чу ва не од 1500. го ди не пре Хри ста до 1500. на кон Хри ста, у вре ме ну ко ме ве ћи на нај бо љих 
сан скрт ских ру ко пи са при па да ју?

12  Сан скрт је кла сич ни је зик из гру пе ин до а риј ских је зи ка стар око 3500 го ди на.

13  Ка мен из Ро зе те са др жи текст за ко на из пе ри о да вла да ви не династије Пто ло ме ја у Егип ту. За кон је на ка ме ну на пи сан на три 
пи сма те је ње гов про на ла зак 1799. го ди не био кљу чан за де ши фро ва ње хи је ро гли фа.

14  На пре дак тех но ло ги је под сти че на ду да је де ши фро ва ње све бли же. Нај ве ћи део на ла зи шта још увек че ка да бу де ис тра жен, 
за са да је об ра ђе но тек око 10% ло ка ли те та. Не мир но по гра нич но под руч је оте жа ва на пре дак ис тра жи ва ња те мно ги обе ћа-
ва ју ћи ло ка ли те ти че ка ју да от кри ју сво ју исто ри ју. Та кав је нпр. град Ган ве ри ва ла, от кри вен се дам де се тих го ди на 20. ве ка, по 
ве ли чи ни у ран гу са Мо хен џо Да ром и Ха ра пом.

15  Фо то гра фи је су је дан од ре зул та та Ха ра па ар хе о ло шког ис тра жи вач ког про јек та (HARP), за по че тог 1986. го ди не.

16  Ro bin son, “An ci ent ci vi li za tion: Crac king the In dus script...”: 500.

17  Не зна се по у здан раз лог иш че за ва ња ове ци ви ли за ци је. У ли те ра ту ри се спо ми њу два – зна чај на кли мат ска про ме на и на ле ти 
Ари је ва ца. Мо гу ће је и то да су и је дан и дру ги узрок има ли свој удео.

18  Du šan Pa jin, „Sta ro in dij sko na ra tiv no na sle đe – bu di stič ka i hin du i stič ka tra di ci ja“, Ис ток: ра до ви са на уч ног ску па одр жа ног у Но-
вом Са ду 6 ју на 2014. го ди не, ур. Ни ко ла Гр ди нић (Но ви Сад: За вод за кул ту ру Вој во ди не, 2015), 128.

19  I-Tsing, A re cord of Bud dhist Re li gion as Prac ti sed in In dia and Ma lay Ar chi pe la go A.D., 671–695 (Del hi: Mun shi ram Ma no hor lal Pu blis-
hers, 1966), 182, ci ti ra no u Du šan Pa jin, Nav. de lo, 127.

20  Рг-ве да је нај ста ри ја збир ка. По ред ње по сто је још и Са ма-ве да, Јад жур-ве да и Ат хар ва-ве да.
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Са мо пам ће њем... да је сва ки ру ко пис Рг-ве де из гу бљен, мо гли би смо да по вра ти мо ње ну це-
ло куп ност из пам ће ња Сро три ја у Ин ди ји. Ови до мо ро дач ки уче ни ци уче Ве ду на па мет и уче 
је из уста њи хо вог Гу руа, ни ка да из ру ко пи са...“21

Уче ње Ве да на па мет прак са је ко ја не ва жи са мо за ста ри век. Макс Ми лер, на кра ју 19. 
ве ка, го во ри о исто вет ној по ја ви као и И-Тсинг у сед мом – у вре ме ње го вог бо рав ка у Ин ди ји 
по сто јао је ве ли ки број уче ња ка „ко ји би, ако би же ле ли, мо гли да за пи шу сва ко сло во, сва ки 
ак це нат, упра во она ко ка квим их на ла зи мо у на шим ста рим ру ко пи си ма“. Ми лер ове љу де 
на зи ва „жи вим би бли о те ка ма“ те сма тра да ње го ви при ја те љи ко ји од ла зе у Ин ди ју има ју ду-
жност да по ку ша ју да на у че све што се још увек мо же на у чи ти од њих.22

При ча о Ве да ма под се ћа да су љу ди, узда ју ћи се у нај савршенији ме диј за скла ди ште ње – 
чо ве ков ум, ус пе ли да одр же текст, ко ји је, пре ма ре чи ма Ду ша на Па ји на, за хва љу ју ћи то ме 
остао је дин ствен на нај ра зли чи ти јим кра је ви ма ин диј ског пот кон ти нен та.

Усме ним пу тем су се пре но си ли и ју нач ки епо ви, Ма хаб ха ра та23 и Ра ма ја на,24 као и дру га 
слав на де ла ста ро ин диј ске књи жев но сти и фи ло зо фи је, исто риј ска де ла, би о гра фи је и, на-
рав но, све те књи ге број них ин диј ских ре ли ги ја. Ипак, по сто је из во ри ко ји ука зу ју да, у еп ском 
до бу (од око 1000. г. п.н.е. до 600. г. п.н.е.), чи та ње и про у ча ва ње ру ко пи са ни је би ла не по зна-
та ак тив ност. Као илу стра ци ја мо же по слу жи ти два на е ста књи га Ма хаб ха ра те (Śān ti par va25: 
„Књи га ми ра“) где се на ла зи обра ћа ње Ма ха ра џи Ја на ку (краљ Ви де хе) ко је гла си:

„Ва ше Ви со чан ство, Ви сте про у ча ва ли Ве де и дру ге ша стре26 али ни сте раз у ме ли су шти ну 
њи хо ву. Ва ше уче ње Ве да и дру гих ша стри ни је уро ди ло пло дом. Они ко ји мо гу да из у ча-
ва ју Књи ге а не мо гу да раз у ме ју њи хо во уну тра шње зна че ње, уче уза луд. Та кви са мо но се 
те рет књи га. Уче ње по ста је пло до но сно са мо за оне ко ји истин ски раз у ме ју зна че ње и мо гу 
ва ља но да од го во ре на пи та ња из књи га.“

Овај од ло мак ја сно го во ри о по сто је ћој прак си чи та ња ру ко пи са, али и ука зу је на ње не не-
до стат ке и по тре бу за усме ним пре но ше њем зна ња и ис прав ним ту ма че њем за пи са.27

Пре крет ни цу у од но су пре ма пи са њу до не ће бу ди зам, ко ји се у Ин ди ји ра ђа у дру гој по ло-
ви на 6. ве ка пре но ве ере,28 а са њим се ја вља и иде ја о ширењу зна ња. Већ то ком Бу ди ног29 
жи во та осни ва ју се пр ве сан ге, мо на шке за јед ни це. Мно ги Бу ди ни уче ни ци би ли  су бра ма ни и 

21  Фри дрих Макс Ми лер, Ве де: че му нас Ин ди ја мо же на у чи ти (Бе о град: Пе шић и си но ви, 2005), 158. 

22  Исто, 159.

23  Ма хаб ха ра та пред ста вља нај ве ћи ин диј ски, али и свет ски еп. Име му је скра ће ни ца од пу ног на зи ва ко ји се у са мом тек сту на-
ла зи у две ва ри јан те: „Ве ли ки еп о пле ме ну Бха ра та“ и „Еп о ве ли кој би ци Бха ра та“. По сто је и две вер зи је тек ста – се вер на, са 
пре ко 80.000, и ју жна, са ско ро 95.000 шло ка (32 сло га). Сма тра се да је по ла зно је згро има ло око 8000 шло ка, а да је ка сни је 
уве ћа ва но. Са сто ји од 18 књи га, где су не ки де ло ви у сти ху, али има и про зних де о ни ца. Исто ри ча ри оквир но од ре ђу ју да је 
Ма хаб ха ра та нај ве ћим де лом уоб ли че на у ра спо ну од око 800 го ди на – од 400. г. п.н.е. до 400. г. н.е. – али да еп ска око сни ца 
по ти че из да ље ста ри не. Ви де ти: Pa jin, Nav. de lo, 135–136.

24  Ра ма ја на је дру ги ве ли ки еп ин диј ске тра ди ци је ко ји се са сто ји од око 24.000 шло ка, а на ста ја ла је по не ким схва та њи ма у исто 
вре ме кад и Ма хаб ха ра та, а по дру ги ма не што ка сни је (из ме ђу 3. ве ка ста ре и 3. ве ка но ве ере). Има три ре цен зи је: се вер ну, 
за пад ну и бен гал ску. По пре да њу, аутор је Вал ми ки (4–3. век ста ре ере) и ње го ва по ла зна вер зи ја знат но је кра ћа. Вре ме ном 
Ра ма ја на сти че ста тус вер ског спи са до да ва њем пр вог и сед мог по гла вља, у ко ји ма се Ра ма при ка зу је као оте ло тво ре ње бо га 
Ви шнуа. На по чет ку је еп био ви ше по ве зан са двор ском сре ди ном, а ка сни је сти че по пу лар ност у целом дру штву.

25  Санк скрт ски тер мин „пар ван“ ко јим су озна че ни де ло ви овог епа пре во ди се реч ју „оде љак“, ме ђу тим, због оби ма ових оде-
ља ка при клад ни је је ре ћи да се Ма хаб ха ра та са сто ји од 18 књи га или то мо ва. Њи ма се у не ким ва ри јан та ма при дру жу је и 19. 
књи га – Ха ри вам ша ко ја је са мо оквир но по ве за на са оста лим тек стом, али се ка зи ва ла у ис тој при ли ци кад и Ма хаб ха ра та.

26  Ша стра (Śāstra) – сан скрт ска реч ко ја озна ча ва пра ви ло, упут ство, књи гу или трак тат. У ши рем сми слу мо же би ти зна ње о не кој 
те ми или ужој обла сти на у ке. (Прим. А. С.)

27  Bi mal Ku mar Dat ta, Li bra ri es and Li bra ri an ship of An ci ent and Me di e val In dia (Del hi: AT MA RAM & SONS, 1960), 15.

28  Иако је, пре ма зва нич но при зна тој исто риј ској пе ри о ди за ци ји, реч о ста ром ве ку, Алек сан дар Пе тро вић сма тра да се, упра во у 
бу ди зму, чо век по ста вља у сре ди ште ко смич ког зби ва ња и да је због то га ов де тач ка од ко је по чи ње мо дер на исто ри ја Ин ди је. 
Ви де ти: Алек сан дар Пе тро вић, Од На лан де до Хи лан да ра (Но ви Сад: Ма ти ца срп ска; Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи-
те та, 2017), 23.

29  Си дар та Га у та ма (560. г. п.н.е. – 486. г. п.н.е.).
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већ су вла да ли пам ће њем тек сто ва, па је нај пре та ве шти на ко ри шће на да се са чу ва ју Бу ди не 
про по ве ди, раз го во ри и из ре ке.30

Пи сме ност је у пр вим ве ко вим бу ди зма би ла це ње но умеће, пре све га за ад ми ни стра то ра 
или хро ни ча ра, док је за раз ме ну и одр жа ва ње ду хов них вред но сти ма ње бит на или чак дру-
го ра зред на.31 Тр гов ци су се та ко ђе слу жи ли пи смом, о че му се за кљу чу је на осно ву за пи са Не-
ар ха, офи ци ра Алек сан дра Ве ли ког. Ме га стен,32 пак, све до чи да за ко ни Ин ди ја ца ни су би ли 
пи са ни, већ да су спро во ди ли прав ду по се ћа њу.33

Бу ди зам се зна чај но раз ви ја и до би ја но ве след бе ни ке за вре ме ди на сти је Ма у ри ја, тач ни је 
то ком вла да ви не кра ља Ашо ке (273–236).34 Краљ је нај пре сам пре шао у бу ди зам, а за тим је 
ути цао да га при хва те и ње го ви по да ни ци. Упра во из овог пе ри о да по ти чу нај ста ри ји са чу ва ни 
спо ме ни ци пи са ни ин диј ским пи сми ма35 – За ко ни кра ља Ашо ке укле са ни у ка ме ну.

Усме на тра ди ци ја је и да ље до ми ни ра ла те се ве ли ки бу ди стич ки спис Три пи та ка за пи су је 
тек при са мом кра ју ста ре ере у Шри Лан ки, а Сид хан та, све ти спис џа и ни зма, још ка сни је – у 
5. ве ку но ве ере, иако је џа и ни зам у то вре ме већ стар око хи ља ду го ди на.36

Ма те ри ја ли за пи са ње

При ро да је ин диј ским на ро ди ма ну ди ла нај ра зли чи ти је под ло ге за пи са ње, од ко јих су 
се мно ге упо тре бља ва ле и у но ви јим ве ко ви ма, иако је па пир ушао у упо тре бу у 12. ве ку, 
а Ки на, као ње го ва по стој би на, би ла ве о ма бли зу. Број ни су ма те ри ја ли ко ји су се у ста рој 
Ин ди ји ко ри сти ли за за пи си ва ње и они су се у ве ли кој ме ри раз ли ко ва ли од оних на про-
сто ру Евро пе и за пад не Ази је. Из бор ма те ри ја ла на ко ме ће не што би ти за пи са но за ви сио 
је од ње го ве до ступ но сти у при ро ди, али и од са др жа ја за пи са. Нат пи си на ка ме ну би ли су 
уоби ча је ни за тек сто ве ко ме мо ра тив не са др жи не и по све те, док су се ре ли гиј ски и се ку лар-
ни са др жа ји на ла зи ли пре те жно на брон зи. За књи жев ност су, пак, би ли по доб ни ји пал ми-
но ли шће, бре зи на ко ра и па муч на оде ћа. Тра го ви ко ри шће ња па пи ру са ни су са чу ва ни до 
да нас, ма да се зна да је упо тре бља ван у 4. ве ку пре но ве ере. „Нај ста ри ји текст на пи сан на 
пал ми ном ли сту по ти че из 4. ве ка на ше ере, ме ђу тим, он ни је на ђен у Ин ди ји јер су кли-
мат ски усло ви би ли не по вољ ни за чу ва ње та ко крх ког ма те ри ја ла, не го у сре ди шњој Ази ји. 
Рет ки фраг мен ти на бре зи ној ко ри су не што ста ри ји, а че шћи на ла зи тог ма те ри ја ла по ти чу 
тек из 12. ве ка и да ље.“37

Пал мин лист ис ти че се као најчешћи ма те ри јал за пи са ње у ста рој Ин ди ји. Пал ми но др во 
ра сло је пре те жно у ју жној Ин ди ји и у при мор ским де ло ви ма. Ли шће се за пи са ње при пре ма-
ло су ше њем на сун цу, да би се за тим про ку ва ло у во ди, а он да опет су ши ло. То ме је сле дио 
по сту пак гла ча ња ка ме ном или шкољ ком. Лист се се као на ма ње де ло ве по по тре би и био је 
спре ман за пи са ње.38 Пи са ло се на два на чи на. У ју жној Ин ди ји и Ори си39 сло ва су се уцр та-
ва ла оштрим пе ром или сти лу сом. У се вер ној Ин ди ји пи са ло се ма сти лом. Ра ди по ве зи ва ња, 

30  Pa jin, Nav. de lo, 128.

31  Isto, 127.

32  Ме га стен (око 350–290. г. п.н.е.), ста ро грч ки исто ри чар, опи сао је Ин ди ју у свом де лу Ин ди ка, ко је ни је са чу ва но, али се о ње-
го вој са др жи ни по не што зна из текстова ауто ра који су после њега писали.

33  Ми лер, Нав. де ло, 157.

34  Не по сто је пре ци зни подаци о то ме ка да је краљ Ашо ка био на пре сто лу. Го ди не у тек сту на ве де не су пре ма Alek san dar Stip-
če vić, Po vi jest knji ge (Za greb: Na klad ni za vod Ma ti ce Hr vat ske, 1985), 50. Макс Ми лер на во ди да је краљ Ашо ка вла дао од 259. 
до 222.

35  У нат пи си ма из вре ме на кра ља Ашо ке у упо тре би су два пи сма – кха рошт хи и брах ми.

36  Stip če vić, Po vi jest knji ge, 50.

37  Isto.

38  Ku mar Dat ta, Nav. de lo, 105.

39  Др жа ва у ис точ ној Ин ди ји.
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ли сто ви су се ре ђа ли је дан на дру ги и бу ши ли на сре ди ни или са стра не, ка ко би се про ву као 
ка нап. Ру ко пи си од пал ми ног ли шћа ни су тра ја ли ду го на про сто ру ју жне Ин ди је, на су прот 
то ме, кли ма на се ве ру Ин ди је и Не па лу им је од го ва ра ла.

О пи са њу на пал ми ном ли шћу го во ри се још у Ђа та ка ма.40 Три пи та ка,41 бу ди стич ки ка нон-
ски текст, пр ви пут је за пи са на упра во на овом ма те ри ја лу. Пал ми но ли шће ко ри сти ло се и 
то ком сред њег ве ка, а у 18. и 19. ве ку, у се о ским шко ла ма, де ца су на ње му учи ла да пи шу.42 
Са чу ва ни ру ко пи си по ти чу из дру гог, че твр тог и ка сни јих ве ко ва.43

Бре зова ко ра је дру ги зна чај ни ма те ри јал за пи са ње у ста рој, али и у сред њо ве ков ној Ин ди-
ји. Нај ра ни ја по твр да о ње ном ко ри шће њу на ла зи се у де лу Исто ри ја Алек сан дра Ве ли ког (Hi sto-
ri ae Ale xan dri Mag ni) Квин та Кур ци ја Ру фа, ко ји на во ди да су у вре ме Алек сан дро вих осва ја ња 
Хин ду си пи са ли на бре зовој ко ри.44 За пи са ње се при пре ма ла та ко што се нај пре одва ја ла од 
др ве та и де ли ла на пло че раз ли чи тих ве ли чи на. Ко ра се за тим пре ма зи ва ла уљем и гла ча ла. 
Та ко при пре мље ни ли сто ви ре ђа ни су је дан на дру ги и бу ше ни су  ра ди по ве зи ва ња. Ру ко пис се 
на кра ју ко ри чи др ве ним да шчи ца ма. Про сеч не ди мен зи је ли сто ва при бли жно из но се 90x20 
цен ти ме та ра.

Овај ма те ри јал ко ри стио се и у сред њем ве ку, али и дан-да нас за по не ке све те тек сто ве или 
ре ли ги о зне пе сме.45

Де ло ви па муч не оде ће та ко ђе су ко ри шће ни за пи са ње у ста рој Ин ди ји, ма да не ко ли ко 
пал ми но ли шће и бре зова ко ра. Ка ко би се на чи ни ла по год ном за пи са ње, нај пре се на њу на-
но сио де бљи слој пи рин ча не или пше нич не ка ше. Ка да се осу ши, по вр ши на је гла ча на шкољ-
ком или ка ме ном ка ко би по ста ла сјај на и спрем на за пи са ње. Нај ста ри ја са чу ва на до ку мен та 
су из 15. ве ка, али се овај ма те ри јал спо ми ње у тек сто ви ма Не ар ха.

Осим пал ми ног, ли сто ви ба на не, ло то са и дру гих ло кал них би ља ка би ли су та ко ђе ин те ре-
сант ни. Не што чвр шћа под ло га, по ред бре зове, би ла је и ко ра ду да (Mo rus In di ca). Гли не не 
та бли це и на овим про сто ри ма би ле су не из о став не, док су се др ве не та бли це пра ви ле од 
шкриљ ца и бам бу са. Пи са ло се: ма сти лом, пи саљ ка ма од ме та ла, бам бу са, др ве ним гран чи-
ца ма, слам чи ца ма, тр ска ма.46 Пи са ње на др ве ним та бла ма прак ти ко ва но је у Ин ди ји од нај-
ра ни јег до ба па све до да нас. По сто ји текст о прав ном по ступ ку ко ји пре по ру чу је да би жал бе 
тре ба ло пи са ти кре дом на та бла ма.47

Би бли о те ке

У пе ри о ду ста ре Ин ди је за бе ле же но је по сто ја ње три ти па би бли о те ка: при па ла та ма/дво-
ро ви ма, при цен три ма бо го слу же ња и оне при цен три ма уче ња. Да на шње зна ње о овим би-
бли о те ка ма је оскуд но, а ве ћи на по да та ка по зна та је на осно ву за пи са хо до ча сни ка, пре те жно 
из Ки не, ко ји су, у пе ри о ду из ме ђу 4. и 11. ве ка, об ла зи ли бу ди стич ка све та ме ста и ма на сти ре 
про у ча ва ју ћи и пре пи су ју ћи ру ко пи се.

По да ци о двор ским би бли о те ка ма вр ло су фраг мен тар ни. Као и у дру гим де ло ви ма све-
та, кра љев ске би бли о те ке че сто су би ле део пле на, оти ма не су или уни шта ва не. Исто ри ји су 

40  Ђа та ка је збир ка 547 при ча о до га ђа ји ма из Бу ди них пре ђа шњих жи во та. Сма тра се да по ти че из 4. или 3. ве ка ста ре ере у 
об ли ку усме ног пре да ња, док је пи са на вер зи ја на ста ла не ки век ка сни је. Ауто ри су ано ним ни, а сма тра се да су то ком ве ко ва 
до да ва не при че по ла зној збир ци и да је ко нач на фор ми ра на по чет ком на ше ере.

41  На зив по ти че из сан скр та и зна чи три кор пе. Кор пе пред ста вља ју уче ња од ко јих се Три пи та ка са сто ји (су тре, ви на ја и аби-
дар ма), а са ма реч pi ta ka озна ча ва кор пу или ку ти ју од др ве та или бам бу са у ко јој су се др жа ли ру ко пи си од пал ми ног ли шћа.

42  Ku mar Dat ta, Nav. de lo 106.

43  Ibid., 107.

44  Ibid., 109.

45  Ibid., 108–109.

46  Ibid., 104.

47  Ibid., 112.
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по зна та име на тек не ко ли ко кра ље ва ко ји су има ли би бли о те ке на сво јим дво ро ви ма.Краљ 
Хар ша Вард ха на (7. век)48 имао је ве ли ку би бли о те ку у Ка на у џу.49 Ово се мо же са зна ти из из-
ве шта ја пре ма ко ме је краљ дао не ко ли ко то ва ра књи га Шен Зон гу.50 Де та љи о уре ђе но сти или 
об у хва ту ове би бли о те ке ни су по зна ти, али се за кљу чу је да је би ла ве ли ка и у ква ли та тив ном 
и у кван ти та тив ном сми слу.51 Из за пи са Шен Зон га зна се и за по сто ја ње двор ске би бли о те ке у 
Ганд ха ри за вре ме кра ља Ка ни шке52 (1. век н.е.). За вре ме свог бо рав ка на овим про сто ри ма 
у 7. ве ку, Шен Зонг све до чи о ле пом го сто прим ству на дво ру, где је имао при ступ ко лек ци ји 
спи са, као и обез бе ђе не пре пи си ва че.

Зна се и да је ди на сти ја Ча лу ки ја53 по се до ва ла на дво ру ве ли ку збир ку књи га ко ја је но си ла 
на зив „Bha ra ti Bhan da ga ra”, што би зна чи ло Бха ра ти но54 скла ди ште.55

Хин ду вла да ри по пут Бхо џе (1010–1055) и цен три бра ма ни стич ке кул ту ре, као што је Ми-
ти ла, пред у зи ма ли су ини ци ја ти ве у осни ва њу би бли о те ка.56

Бу ди сти у Ин ди ји, по пут бе не дик ти на ца у Евро пи, да ва ли су по се бан зна чај пре пи си ва њу 
ру ко пи са и њи хо вом при ку пља њу. По ред њих, ђа и ни и хин ду си су та ко ђе да ли зна чај ни до-
при нос на по љу уче ња. Би ли су по кро ви те љи обра зо ва ња, осно ва ли су број не хра мо ве и шко ле 
у окви ру њих.57 Та ко су бу ди стич ки и ђа и ни стич ки ма на сти ри би ли сво је вр сни ре по зи то ри ју ми 
зна ња, би ло да су у пи та њу ре ли гиј ски тек сто ви, или не ке дру ге обла сти.

Бу ди стич ки ма на сти ри или ма ха ви ха ре вре ме ном су се раз ви ле у ин сти ту ци је ви со ког 
обра зо ва ња и сте кле ви со ку ре пу та ци ју и ван гра ни ца Ин ди је.58 По ред уче ња, под сти ца ле су 
пре пи си ва ње, ис пра вља ње и пре во ђе ње ру ко пи са, про мо ви са ле су ин диј ску кул ту ру ме ђу дру-
гим зе мља ма. Свакa је ималa при год ну би бли о те ку ко ја је слу жи ла хи ља да ма сту де на та из 
Ин ди је и дру гих зе ма ља.

У би бли о те ке при цен три ма обра зо ва ња ма хом су свр ста не збир ке ру ко пи са ко је су се чу-
ва ле у окви ру ма ха ви ха ра, бу ди стич ких ма на стир ских ком плек са, ко је се у ве ли ком бро ју 
осни ва ју од 8. ве ка у ис точ ној Ин ди ји. Ма ха ви ха ре под сво јим окри љем раз ви ја ју мо на шке 
уни вер зи те те. У ма на сти ри ма је обич но би ло сме ште но на хи ља де мо на ха, ко је су об у ча ва ли 
еми нент ни учи те љи бу ди стич ке фи ло зо фи је и прак се. На став ни план сред њо ве ков них ин диј-
ских уни вер зи те та укљу чи вао је те о ри ју религије и гра ма ти ку, лин гви сти ку, де ба ту, ре то ри ку, 
астро ло ги ју, ма те ма ти ку, си стем ајур вед ске ме ди ци не, му зи ку и сли кар ство. Све ово зах те ва ло 
је ли те ра ту ру ко ја се чу ва ла и умно жа ва ла у при год ним би бли о те ка ма.59

48  Ро ђен око 590. го ди не, вла дао од 606. до 647. го ди не, ка да уми ре. Упам ћен је као пр ви вла дар ко ји је ус по ста вио ди пло мат ске 
од но се из ме ђу Ин ди је и Ки не. Краљ Хар ша је, као ве ли ки ме це на, фи нан си рао хро ни ча ра Ба наб ха ту и лир ског пе сни ка Ма ју-
ру. И сам је био пе сник, аутор три пред ста ве на сан скр ту: На га нан да, Рат на ва ли и При ја дар ши ка. Ви де ти: Encyclo pa e dia Bri tan ni-
ca, s.v. “Har sha: In dian Em pe ror”, pre u ze to 17.9.2018, https://www.bri tan ni ca.com/bi o graphy/Har sha. 

49  Град у Утар Пра де шу, на ла зи се 80km од ре ке Ганг. Ка на уџ је у 7. ве ку био пре сто ни ца кра љев ства ко је је об у хва та ло ве ли ки део 
се вер не Ин ди је. Зна чај но се раз ви јао то ком 9. и 10. ве ка, ка да су са гра ђе ни број ни хин ду и стич ки хра мо ви и бу ди стич ки ма на-
сти ри. Ве ли ко ра за ра ње град је до жи вео 1018. го ди не, ка да га је осво јио сул тан Мах муд и по стао је део Га зна вид ског цар ства. 

50  Шен Зонг (Hi uen-Tsang) је бу ди стич ки хо до ча сник из Ки не ко ји је у Ин ди ји бо ра вио од 629. до 645. го ди не и оста вио за со бом 
из у зет но зна чај не за пи се на осно ву ко јих се мо же ре кон стру и са ти исто ри ја књи ге и би бли о те ка овог до ба.

51  Mo ha med Tah ner and Do nald Gor don Da vis Jr, Li bra ri an ship and Li brary Sci en ce in In dia: An Outli ne of Hi sto ri cal Per spec ti ves (New 
Del hi: Con cept Pu blis hing Com pany, 1994), 29.

52  Овај вла дар из ди на сти је Ку шан, по знат као ве ли ки по што ва лац и по кро ви тељ бу ди зма, вла дао је се вер ним де лом ин диј ског 
пот кон ти нен та, Ав га ни ста ном и де ло ви ма цен трал не Ази је.

53  Кра љев ска ди на сти ја ко ја је вла да ла раз ли чи тим де ло ви ма ју жне и цен трал не Ин ди је од 6. до кра ја 12. ве ка.

54  Бха ра ти је име хин ду и стич ке бо ги ње зна ња и му зи ке.

55  Пре вод ауто ра.

56  Ku mar Dat ta, Nav. de lo, 26.

57  Ibid., 26. 

58  Su me er Gul and Sa mi na Khan, “Growth and De ve lop ment of Ori en tal Li bra ri es in In dia“, Li brary Phi lo sophy and Prac ti ce (April, 
2008): 1, pre u ze to 15. 8. 2018, 234477140_Growth_and_De ve lop ment_of_Ori en tal_Li bra ri es_in_In dia.

59  S. Ku mar, “Bud dhist Mo na sti cism And Edu ca tion System: A Ca se Study Of In dia Ko rea, Tha i land And Ti bet“ (dok tor ska  dis., 
Fa culty of Hu ma ni ti es and Lan gu a ges, Ja mia Mil lia Isla mia, New Del hi, 2016), 62, pre u ze to 30. 1. 2019, http://hdl.han dle.
net/10603/211620.
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Нај ста ри је се ди ште ви со ког обра зо ва ња у Ин ди ји је сте Так си ла у Ганд ха ри и, пре ма не ким 
те о ри ја ма, мо же се сма тра ти пр вим уни вер зи те том на све ту.60 Ра дио је око хи ља ду го ди на (до 
5. ве ка н.е.). По сто ји по да так да је у јед ном пе ри о ду упи си вао по 500 сту де на та. Из у ча ва ли 
су се Ве де, фи ло зо фи ја и бу ди зам. Мо же се ока рак те ри са ти као сво је вр сна пре сто ни ца та да-
шњег ви со ког обра зо ва ња. Иако ар хе о ло шких по да та ка о по сто ја њу би бли о те ке не ма, у из во-
ри ма се на во ди да је кла си фи ка ци ју спи са ус по ста вио Па ни ни, по зна ти ин диј ски на уч ник, фи-
ло лог, аутор ве ли чан стве не сан скрт ске гра ма ти ке у без ма ло 4000 сти хо ва. Да нас, на жа лост, 
ни је по зна то ка кав је то си стем кла си фи ка ци је био.61 Ко лек ци ја је об у хва та ла хин ду и стич ке 
спи се, де ла из по ли тич ких на у ка, књи жев но сти, ме ди ци не, фи ло зо фи је, стре ља штва. Овај уни-
вер зи тет је, за јед но са гра дом, ун штен то ком ин ва зи је Ху на сре ди ном 5. ве ка.62

Се ди ште обра зо ва ња о ко ме се зна не што ви ше је сте На лан да ма ха ви ха ра. На ла зи се на 
око 60 ки ло ме та ра се ве ро за пад но од Пат не и до по чет ка 5. ве ка би ла је са мо јед но се о ско на-
се ље ко је ће се раз ви ти за хва љу ју ћи вла да ри ма из ди на сти је Гуп та (280–554).63

Краљ Ку ма ра гуп та (415–455) са гра дио је бу ди стич ки ма на стир у На лан ди ко ји је већ 450. 
го ди не по стао обра зов ни цен тар по знат и ван гра ни ца Ин ди је.64 Ку ма ри ни на след ни ци та ко ђе 
ће би ти по кро ви те љи ове ин сти ту ци је за хва љу ју ћи ко ји ма ће она пре ра сти у сво је вр сни уни-
вер зи тет ко ји ће ра ди ти све до 1205. го ди не.

Мно ги пут ни ци и хо до ча сни ци по се ти ли су На лан ду. Ов де би на ба вља ли бу ди стич ке спи се 
и учи ли пра во зна че ње њи хо вих док три на. Зна се да је, за вре ме бо рав ка Шен Зон га у Ин ди ји, 
у На лан ди сту ди ра ло 5000 љу ди. Ји Цинг (у Ин ди ји од 673. до 695) та ко ђе је по ха ђао ово ре но-
ми ра но учи ли ште у ко ме је та да бо ра ви ло ви ше од 3000 сту де на та. По ред уче ња, про фе со ри и 
сту ден ти у На лан ди би ли су ан га жо ва ни на пре пи си ва њу ру ко пи са, од ко јих су не ки са чу ва ни 
до да на шњих да на и мо гу се на ћи у Бо дле а ни, као и у би бли о те ци Кра љев ског ази ј ског дру-
штва Ве ли ке Бри та ни је и Ир ске и Би бли о те ци Ази ј ског дру штва у За пад ном Бен га лу.65

Слика бр. 1 –  Странице рукописа на палмином листу (Наланда, око 1075) Слика бр. 1 –  Странице рукописа на палмином листу (Наланда, око 1075) 
Извор: LACMA,  preuzeto 18. 3. 2019, https://collections.lacma.org/node/238275.Извор: LACMA,  preuzeto 18. 3. 2019, https://collections.lacma.org/node/238275.

60  Gird ha ri Lai Tre han, Le ar ning and Li bra ri es in An ci ent In dia: A Study (Chan di garh: Li brary Li te rary Ho u se, 1975), 33. 

61  Tah ner and Gor don Da vis Jr, Nav. de lo, 31.

62  Encyclo pedya of Li brary and In for ma tion sci en ce, s.v. “In dia, aca de mic li bra ri es in”, 203.

63  Ди на сти ју Гуп та осно вао је ма ха ра џа Гуп та 280. го ди не, али се она учвр сти ла тек че тр де се так го ди на ка сни је, за вре ме вла да-
ви не ње го вог уну ка Чан дра гуп те I, от ка да по чи ње та ко зва на „кла сич на епо ха“ у исто ри ји Ин ди је. У овом пе ри о ду раз ви ја ће се 
на у ка, фи ло зо фи ја, умет ност, књи жев ност. Иако је нај ве ћи ути цај имао бу ди зам, вла да ре овог до ба од ли ку је вер ска то ле ран-
ци ја ко ја ће омо гу ћи ти спа ја ње раз ли чи тих тра ди ци ја.

64  Rak sesh Ku mar Bhatt, “Aca de mic Li bra ri es in In dia: A Hi sto ri cal Study“ (rad pred sta vljen na kon fe ren ci ji In ter na ti o nal Con fe ren-
ce on Aca de mic Li bra ri es: Vi sion and ro les of the fu tu re aca de mic li bra ri es, New Del hi, In dia, 5–8. ok to bar 2009), 56, pre u ze to 
20.8.2018, http://crl.du.ac.in/ical09/pa pers/in dex_fi les/ical-10_180_494_2_RV.pdf.

65  Ku mar, “Bud dhist Mo na sti cism And Edu ca tion System: A Ca se Study Of In dia Ko rea, Tha i land And Ti bet“, 88.
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Ве ле леп на би бли о те ка у На лан ди но си ла је на зив Дхар ма ган ђа (Dhar ma ga nja) ко ји у пре-
во ду зна чи „тр жи ште ре ли ги је“ (Pi ety Mart). Да су ов де књи га и би бли о те ка сма тра ни дра го-
це но шћу до ка зу ју име на три ју згра да од ко јих се са сто ја ла Дхар ма ган ђа: Рат на са га ра – Оке ан 
дра гу ља, Рат ну да ди – Мо ре дра гу ља, и Рат на ран ђа ка – Оп то че на дра гу љи ма. Нај ве ћа ме ђу 
њи ма, Рат на са га ра, би ла је ви со ка де вет спра то ва и чу ва ла је збирку ру ко пи са и рет ких све тих 
спи са. У би бли о те ци је нај ви ше би ло де ла из фи ло зо фи је и ре ли ги је, али и тек сто ва о гра ма ти-
ци, ло ги ци и књи жев но сти, Ве да и Ве дан та, Дар ма ша стре, Пу ра не, као и де ла из астро но ми је, 
астро ло ги је и ме ди ци не.66 По сто ји по да так да је би бли о те ка чу ва ла око 700.000 на сло ва.67 О 
бо гат ству би бли о те ке и о раз ви је ној прак си пре пи си ва ња го во ри и по да так да је Ји Цинг одав-
де по нео око 400 ру ко пи са на сан скр ту.

Брон за на по ве ља владара Де ва па ле Де ве из 14. ве ка све до чи о да ру бен гал ског владара 
Де ва па ле ко ји, на мол бу ма ха ра џе Па ли пу тре Де ве са остр ва Су ма тре, по кла ња пет се ла за 
одр жа ва ње ма на сти ра у На лан ди, из др жа ва ње мо на ха и пре пи си ва ње ру ко пи са, што по ка зу је 
да се прак са да ри ва ња ма на сти ра ни је мно го раз ли ко ва ла од оне са на ших про сто ра.68

Ми си ја уни вер зи те та у На лан ди за у ста вље на је на са мом кра ју 12. ве ка, ка да га је Бак хти-
јар Кхил џи (?–1206)69 спа лио.70 Би бли о те ка, у ко јој је под мет нут по жар, го ре ла је ме се ци ма.71

Још јед на ви ђе ни ја би бли о те ка овог ти па по сто ја ла је при ма на сти ру Ви крам ши ла.72 Овај 
ма на стир и цен тар обра зо ва ња осно вао је краљ Дхар ма па ла у 8. ве ку на ше ере.

Сту ден ти из свих кра је ва Ин ди је до ла зи ли су у Ви крам ши лу. Зна се да је ова ин сти ту ци ја 
има ла 8000 сту де на та,73 по сто је из во ри ко ји на во де да је број мо на ха на уч ни ка на Ви крам-
ши ли у 12. ве ку до сти гао 3000, као и да су ов де мно ги по зна ти на уч ни ци пи са ли тек сто ве, 
пре пи си ва ли ру ко пи се на сан скр ту, че сто пре во ди ли и на ти бе тан ски је зик.74 Ин сти ту ци ја ове 
ве ли чи не зах те ва ла је и од го ва ра ју ћу би бли о те ку, ко ја је би ла у фи зич ки одво је ном про сто ру. 
На став но ве ће би ло је за ду же но и за одр жа ва ње би бли о те ке.75 Овај уни вер зи тет та ко ђе је уни-
штен услед му сли ман ских осва ја ња.

Мо на шки уни вер зи тет ко ји та ко ђе ва ља спо ме ну ти је сте Одан та пу ри76 о ко ме тач не ин-
фор ма ци је о осни ва њу не ма, али се зна да је пре ма том мо де лу из гра ђен пр ви ти бе тан ски 
ма на стир 749. го ди не. Кра ље ви из ди на сти је Па ла про ши ри ли су уни вер зи тет да ри ва ју ћи му 
бо га ту би бли о те ку бу ди стич ких и брамaнистичких спи са. Одан та пу ри је, на жа лост, још је дан 
од збри са них у по хо ди ма по ме ну тог му сли ман ског вој ско во ђе, а на ме сту уни вер зи те та из гра-
ђе на је твр ђа ва.77

Још је дан уни вер зи тет у се вер ном Бен га лу био је зна ча јан цен тар пре пи си вач ке ак тив но сти 
у 12. ве ку. Џа гаг дал78 је у свом по се ду не го вао ве ле леп ну збирку ру ко пи са, а што је мо жда још 

66  Bhatt, “Aca de mic Li bra ri es in In dia...“, 56.

67  Пе тро вић, Од На лан де до Хи лан да ра, 18.

68  Mu se ums of In dia: Na ti o nal Por tal & Di gi tal Re po si tory, “Na lan da cop per pla te grant“, pre u ze to 2. 11. 2018, http://www.mu se um-
so fin dia.gov.in/re po si tory/re cord/nat_del-47-51-22228.

69  Му ха мед бин Бак хти јар Кхил џи (енг. Mu ham mad bin Bak htiyar Khi lji) био је вој ни ге не рал и пр ви му сли ман ко ји је осво јио 
Бен гал.

70  Bhatt, “Aca de mic Li bra ri es in In dia...“, 56.

71  The Tre a sury of Li ves, “Na lan da”, pre u ze to 30.1.2019, https://tre a suryofli ves.org/en/in sti tu tion/Na lan da.

72  Ви крам ши ла се на ла зи ла у се ве ро за пад ној Ин ди ји, на те ри то ри ји да на шње др жа ве Би хар.

73  Tah ner and Gor don Da vis Jr, Nav. de lo, 32. 

74  Нај по зна ти ји ме ђу њи ма, Ати ша Ди пан кар Шри-Ђна на (982–1054), ко ји се сма тра јед ном од нај ве ћих лич но сти кла сич ног бу-
ди зма и глав ном фи гу ром у ње го вом ши ре њу то ком 11. ве ка. На пи сао је пре ко 200 ра до ва и, по по зи ву ти бе тан ског кра ља Чан 
Чу ба, оти шао на Ти бет ка ко би ре фор ми сао бу ди зам. Ви де ти: Ku mar Dat ta, Nav. de lo, 28.

75  Tah ner and Gor don Da vis Jr, Nav. de lo, 32.

76  У бли зи ни чу ве не На лан де и да на шњег гра да Би хар Ша риф, у др жа ви Би хар.

77  Ku mar Dat ta, Nav. de lo, 29.

78  Овај мо на шки уни вер зи тет осно вао је краљ Ра ма па ла (1084–1130) у Ва рен дри. Уни вер зи тет је из не дрио мно ге зна чај не на уч-
ни ке и ауто ре, ме ђу ко ји ма је и Мок ша ка ра Гуп та, чу ве ни ин диј ски ло ги чар.
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зна чај ни је, ов де је про фе сор (пан ди та) Да на ши ла на пи сао де ло О зна ча ју чи та ња књи ге (Pu-
sta ka pat ho paya), чи ји ори ги нал на сан скр ту ни је са чу ван, али за де ло се зна пре ко пре во да на 
ти бе тан ски ко ји је на чи нио сам аутор.79

Би бли о те ку је по се до ва ла и Ми ти ла, цен тар обра зо ва ња на ме њен бра ма ни ма, ко ји је ра-
дио из ме ђу 12. и 16. ве ка. Овај уни вер зи тет ин те ре сан тан је због на чи на на ко ји је организован 
за вр шни ис пит. Сту ден ти су били у оба ве зи да оста ве сво је бе ле шке на кра ју шко ло ва ња, што 
је, на рав но, прак са ко ја је ути ца ла на про гре сив но уве ћа ва ње би бли о те ке у Ми ти ли. Ру ко пи-
си на ста ли на овај на чин би ли су ве о ма ко ри сни и на за вр шном по ла га њу. На и ме, сту дент би 
иглом тре ба ло да про бо де ру ко пис и за да так би му био да об ја сни стра ни цу ко ја је по след ња 
убо де на.80

Печат из Печат из Indus Script DictionaryIndus Script Dictionary
Извор: Sci News, Indus Script Based on Sanskrit LanguageИзвор: Sci News, Indus Script Based on Sanskrit Language
http://www.sci-news.com/othersciences/linguistics/science-indus-script-sanskrit-language-01777.html  http://www.sci-news.com/othersciences/linguistics/science-indus-script-sanskrit-language-01777.html  

Је ди на би бли о те ка овог ти па о чи јим се за по сле ни ма не што зна ра ди ла је при ака де ми ји 
зва ној Га ти ка са ла у ју жној Ин ди ји. У јед ном за пи су из 1092. го ди не сто ји да би бли о те ка има 
ше сто ро за по сле них. Рад ни за да ци ових би бли о те ка ра би ли су чу ва ње, об ра да књи га и во ђе ње 
сту де на та. По след ња функ ци ја под ра зу ме ва ла је да је би бли о те кар ви со ко о бра зо ва на осо ба 
ко ју сту ден т мо же да консултује то ком уче ња. Ова би бли о те ка да ва ла је сво јим за по сле ни ма 
ста тус јед нак на став ном осо бљу.

Од би бли о те ка при ре ли гиј ским цен три ма спо ми ње се не ко ли ко из ста рог ве ка. Би бли о те ка 
са чи та о ни цом на ла зи ла се у хин ду и стич ком хра му Ни кан те шва ра81 у Удај пу ру у 11. ве ку. Ђа-
и ни стич ки хра мо ви та ко ђе су чу ва ли пи са ни ма те ри јал, а пи са ње, пре пи си ва ње и чи та ње би ле 
су сва ко днев не оба ве зе ла и ка. Би бли о те ке су се на ла зи ле у по дру ми ма ка ко би спи си би ли са-
чу ва ни од сун че ве све тло сти и пра ши не. Ко жне и др ве не ку ти је ко ри сти ле су се за скла ди ште-
ње ру ко пи са. По не кад су их по кри ва ли и па муч ном оде ћом.82 О по је ди нач ним би бли о те ка ма 
из овог до ба не ма мно го ин фор ма ци ја јер су и оне би ле ме та нападa му сли ман ских сна га.

О при ват ним би бли о те ка ма у ста рој Ин ди ји го то во да не ма тра го ва. Ве ли ки на уч ни ци овог 
до ба си гур но су има ли сво је збир ке, ма да се то не мо же по у зда но утвр ди ти. У Ји Цин го вим за-
пи си ма спо ми њу се при ват не би бли о те ке мо на ха.

79  Ku mar Dat ta, Nav. de lo, 30.

80  Ibid, 32.

81  Храм осно ван 1059. го ди не по сто ји и да нас. По све ћен је бо гу Ши ви.

82  Tah ner and Gor don Da vis Jr, Nav. de lo, 37.
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За кљу чак

Ста ра Ин ди ја до бро чу ва, али и по ла ко от кри ва сво је тај не. На вр ша ва се го то во цео век на-
сто ја ња да се про ник не у зна че ње за пи са из до ли не Ин да. Њи хо во де ши фро ва ње до при не ло 
би упо зна ва њу чо ве ка ове ци ви ли за ци је, а мо гло би и у знат ној ме ри да про ме ни до са да шње 
по и ма ње ста рог све та и ове ета пе у исто ри ји ста ре Ин ди је.

У вед ском, али и знат но ка сни јем пе ри о ду, ста ро ин диј ски чо век по ка зао се као ја ко ди сци-
пли но ван ка да је у пи та њу усме но пре но ше ње зна ња. Ве де ко је су се у је дин стве ном об ли ку 
одр жа ва ле ши ром Ин ди је нај бо љи су до каз за то. Та кав на чин уче ња сва ка ко ни је мо гао да 
из не дри би бли о те ке у сми слу по хра ње них за пи са, али је за то од по је ди них бра ма на и дру гих 
уче них љу ди на чи нио жи ве би бли о те ке.

Осим у ис трај ној усме ној тра ди ци ји, из у зет ност ста ре Ин ди је огле да се и у упо тре би нео т-
пор них ма те ри ја ла за пи са ње, ко ји су до ступ ни у при ро ди и нај че шће биљ ног по ре кла. Пер га-
мент ни је до ла зио у об зир због бла го на кло ности ин диј ског чо ве ка пре ма све ту ко ји га окру жу-
је, што је пак по ве зан са при ро дом ре ли ги ја ко је се на овом тлу раз ви ја ју.

Са си гур но шћу се мо же за кљу чи ти да су би бли о те ке би ле део ин диј ског дру штва у ста ром 
ве ку. Иако ни је по зна то ко ли ко их је укуп но би ло при бу ди стич ким, а ко ли ко при дру гим цен-
три ма ре ли ги је и обра зо ва ња, са зна ње да је нај ви ше тра го ва са чу ва но упра во о они ма при 
бу ди стич ким цен три ма, на во ди на за кљу чак да су бу ди сти ти ко ји су има ли нај ве ћу по тре бу да 
оста ве за со бом за пи се, јер једино за њих спасење долази кроз знање. Не ду го веч ни ма те ри ја ли 
на ко ји ма су тек сто ви бе ле же ни под сти ца ли су но ве ге не ра ци је све ште ни ка, мо на ха и уче ња ка 
на ак тив ни ји од нос и пре ма уче њу и пре ма пре пи си ва њу већ за пи са ног.

По да ци о ве ли чи ни фон до ва, уре ђе њу и ор га ни за ци ји по зна ти су тек за по не ку би бли о те ку. 
Иако се о би бли о те ка ма у Ин ди ји до кра ја 12. ве ка не зна пре ви ше, у при лог њи хо вој ве ли-
чи ни и зна ча ју го во ре све вој не ак ци је ко је су има ле циљ да се оне, за јед но са цен три ма при 
ко ји ма су ра ди ле, у пот пу но сти уни ште и на тај на чин из бри ше све на че му су ин диј ски на ро ди 
ве ко ви ма ра ди ли. На те ме љи ма по ру ше них би бли о те ка и обра зов них цен та ра гра ди ла се но ва 
кул ту ра ко ја је би ла под ве ли ким ути ца јем ислам ске, ка сни је и европ ске ци ви ли за ци је.
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Books and Libraries in Ancient India

Summary 
This paper is an attempt to present the role and signifi cance of books and libraries on the Indian subcontinent to 
the local library public. The paper shows the attitude towards books and writing, as well as the course of founding 
libraries in the oldest developmental period, between 3000 BC and 1206 AD. The writing system, which is still waiting 
to be deciphered, existed in the Indus Valley Civilisation in the third millennium BC, as evidenced by numerous 
steatite seals and copper tablets with inscriptions on them. Little is known about the existence of manuscript 
collections on the territory of India BC. The reason for this is a great time distance, as well as a highly developed 
tradition of oral transmission of knowledge. Another reason is the practice of writing on materials with a low degree 
of durability such as palm leaf or birch bark. A turning point in relation to writing is brought by Buddhism, which in 
India dates back to the second half of the 6th century BC, and signifi cantly develops and receives new followers during 
the Mauryan dynasty, precisely during the reign of King Ashoka (273–236 BC). After converting himself to Buddhism, 
the king encouraged his subjects to convert, too. The oldest preserved monuments written in Ancient Indian scripts – 
The Laws of King Ashoka carved in stone, originate from this period.  
The fi rst libraries in Ancient India about which we can speak with certainty, were the parts of mahaviharas, 
Buddhist monastic universities. The most famous and largest among them was the library in Nalanda. It was named 
Dharmaganjan which means Piety Mart, and according to some data, it had about 700,000 titles. Historical records 
reveal three types of libraries in ancient period. They are libraries attached to palaces/courts, educational centers, 
and religious centers. 

Keywords: Ancient India, book, script, writing materials, mahavihara, palace/court libraries, libraries in educational 
centers, libraries in religious centers
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