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EESSõNA

Käesolev raamat esindab esimest katset tõlkida babüloonia 
„Gilgameši eepos” eesti keelde akkadi keelest. Tõlge põhineb 
eepose standardversiooni tekstil, mis oli jagatud ja reasta-
tud kaheteistkümneks savitahvliks. Standardversiooni teksti 
on tükk tüki haaval taastatud viimased 150 aastat ning tööd 
jätkub veel vähemalt sama kauaks, enne kui eepose tekst ter-
vikuna tuntuks saab. Senini on tekstis lühemad või pikemad 
lüngad, praegu on tundmatu umbes kolmandik eepose teks-
tist. Selles raamatus ei ole tõlgitud babüloonia „Gilgameši 
eeposele“ eelkäijateks olnud sumeri eepilisi lugusid Bilgame-
sist, taoline töö võib jääda kaugemasse tulevikku.

„Gilgameši eepose“ uurimine oli pikka aega raskenda-
tud, sest R. Thompsoni 1930. aastal Oxfordis ilmunud teksti-
väljaanne aegus paarikümne aastaga, kuna pidevalt avastati 
uusi tahvleid ja fragmente. Seepärast pidi iga eepose tõlkija 
algteksti taastama ise. Suureks abiks oli S. Parpola 1997. aas-
tal avaldatud õpikulaadne väljaanne, millest algas siinkir-
jutaja esmatutvus eepose algtekstiga. 2003. aastal ilmus aga 
Londoni Ülikooli professori Andrew R. George’i koostatud ja 
kommenteeritud uus monumentaalne tekstiväljaanne, milles 
kogu filoloogiline töö oli tehtud uuesti. Kõikide seni avasta-
tud käsikirjade kriitilise läbivaatusega asetas ta „Gilgameši 
eepose“ teksti uurimise täiesti uuele vundamendile ja andis 
vahendi, ilma milleta ükski tänapäevane tõlge tööd alustada 
ei saa. Pärast mainitud raamatu ilmumist on päevavalgele 
ilmunud juba mitmed uued „Gilgameši eepose“ käsikirjad, 
nõnda et kümmekonna aasta pärast osutub ka 2003. aasta 
väljaanne vananenuks. Iga põlvkond vajab uut, täiendatud ja 
parandatud „Gilgameši eepose“ algteksti ja selle tõlget, kuigi 
põhisisu oli hästi teada juba sadakond aastat tagasi.
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Minu töö „Gilgameši eepose“ tõlke kallal on kestnud 
lühemate ja pikemate vaheaegadega u 10 aastat. Selle aja 
jooksul olen kohanud paljusid inimesi, kes selleks tööks jul-
gustasid, inspireerisid või andsid nõu – minu pere, sõbrad, 
kolleegid, lähemad ja kaugemad tuttavad. Erilise tänu on ära 
teeninud Jaan Puhvel Californiast, kes andis raamatu jaoks 
kasutada oma tõlkeid hetiidi keelest. Kuna vanade Idamaade 
uurimiseks on nii Eesti kui ka Soome akadeemilises maail-
mas aina raskem leida materiaalset toetust, on vaimne tugi ja 
kolle  giaalsus seda olulisemad. Tahaksin rõhutada, et muistse 
Lähis-Ida tekstide uurimine kuulub teaduslikult samasse 
harusse kui humanistlik piibliuurimine. Seda tunda tähen-
dab mõista meie endi kultuuri ajaloolisi juuri, sest ka eesti 
kirjakeelt poleks iial kujunenud ilma Piibli tõlkimiseta.

Amar Annus
5. aprillil 2010
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KUnInGAS GILGAMEš MUISTSETE 
MESOPOTAAMLASTE AJALOOPÄRIMUSES

Ajalooline Uruki kuningas nimega Bilgames võib olla elanud 
millalgi ajavahemikus 2750–2600 e.m.a. Tema ajaloolisus on 
kaheldav sellepärast, et vastavast perioodist ei ole seni leitud 
mingeid kaasaegseid dokumente ega raidkirju, mis kuninga 
ajaloolisust kinnitaksid või ümber lükkaksid. Sageli on legend 
suurem kui inimene ise või pole sel midagi tegemist tegelikult 
elanud inimese personaalse ajalooga. Seepärast ei ole ka „ajaloo-
line” Gilgameš nii oluline kui see pärimus, mis temast jutustab, 
ja ajalooteadvus, mida see esindab. Võrreldav näide on legen-
daarne Briti kuningas Arthur, kelle tegelikust ajaloost soovik-
sime samuti teada rohkem (vt Littleton ja Malcor 1994).

Muistses Lähis-Idas jagab juba kõige vanem ajalookirju-
tus inimkonna varaseima ajaloo kaheks perioodiks – ajaks 
enne ja pärast veeuputust. See ajaloomõistmine on müütilist 
laadi, kuna Piibli veeuputusega sarnast sündmust ei ole iial 
toimunud. Uruki kuningas Gilgameš kuulus veeuputusejärg-
sesse perioodi, kuid pärimuse järgi sai ta osa veeuputuse-eel-
sest tarkusest, kohtudes Uta-napištiga, kes ainsana inimestest 
selle katastroofi üle elas. Veeuputuse-eelse ajajärgu kirjel-
dused on Mesopotaamia tekstides ja ka Vanas Testamendis 
sarnased, kuna seda ajastut iseloomustavad hiigelpikkade 
eluigadega tegelased ja ekstravagantsed kronoloogiad. Üks 
olulisemaid ja vanemaid kirjutisi tolle ajastu kuningatest on 
kiilkirjaline kroonika, mida kokkuleppeliselt nimetatakse 

„Sumeri kuningatenimistuks”. See on kirja pandud 1900. aasta 
paiku e.m.a, kuid põhineb osaliselt vanematelgi pärimustel 
(vt Espak 2009). Selles on juttu sumeri kuninga dünastiatest, 
kujutletakse kuninga institutsiooni, mis taevast alla langes ja 
rändas mööda Sumeri linnriike:
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„Kuninglus, taevast alla laskunult, kuninglus oli Eridus. 
Eridus oli kuningaks Alulim, ta valitses 28 800 aastat, Alal-
gar valitses 36 000 aastat. Kaks kuningat, valitsesid kokku 
64 800 aastat. Eridu langes ja selle kuninglus kandus edasi 
Badtibirasse. Badtibiras valitses Enmeluanna 43 200 aastat, 
Enmengalanna valitses 28 800 aastat, karjane Dumuzi valitses 
36 000 aastat. Kolm kuningat, valitsesid kokku 108 000 aas-
tat. Badtibira langes ja selle kuninglus kandus edasi Laragisse. 
Laragis valitses Ensipadzidanna 28 800 aastat. Üks kuningas, 
ta valitses 28 800 aastat. Larag langes, selle kuninglus kan-
dus edasi Sipparisse. Sipparis oli kuningaks Enmeduranna, 
ta valitses 21 000 aastat. Üks kuningas, valitses 21 000 aas-
tat. Sippar langes, selle kuninglus kandus edasi Šuruppakki. 
Šuruppakis oli kuningaks Ubartutu, ta valitses 18 600 aas-
tat. Üks kuningas, valitses 18 600 aastat. Viis linna, kaheksa 
kuningat, nad valitsesid kokku 241 200 aastat. Siis voolas üle 
veeuputus” (read 1–39).

Pärast veeuputust, nagu jätkab „Sumeri kuninganimistu”, 
laskus kuninglus uuesti taevast alla ja viibis Kiši linnas, kokku 
valitses seal 23 kuningat (read 40–94). Nende hulgas maini-
takse Etanat, kes esineb kirjandusliku kangelasena müüdis, 
kus ta ravib haiget kotkast ja saab tänutäheks selle seljas tae-
vasse lennata. Etana valitses „Sumeri kuninganimistu” järgi 
1560 aastat. Üheksa kuningat hiljem seisab selles loendis nimi 
Enmebaraggesi, kes oli arvatavalt ajalooline isik, kuna tema 
raidkirju on säilinud. Kuningaamet viibis nimistu järgi Kiši 
linnas kokku 24 510 aastat, 3 kuud ning 3,5 päeva, seejärel linn 
vallutati ning kuninglus kolis edasi Uruki linna ja selle pea-
templisse Eannasse, kus ta viibis mitu tuhat aastat. 

Uruki esimese dünastia valitsejate seas mainib kuninga-
nimistu 12 nime, kelle hulgas on Mesopotaamia ajaloolises ja 
kirjanduslikus traditsioonis kolm väga olulist kroonikand-
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jat – Enmerkar, Lugalbanda ja Bilgames, kelle tegevust kir-
jeldavad mitmed hilisemad sumeri eepilised poeemid. Kiši 
ja Uruki kuningate rivaliteedist jutustab näiteks sumeri lühi-
eepos „Bilgames ja Akka“. Uruki dünastia pidi ajaliselt veidi 
kattuma Kiši omaga, kuna Gilgameši kohta leidub pärimus, 
mis teeb ta Enmebaraggesi kaasaegseks. Väidetavalt võitis 
ta kahevõitluses selle Kiši kuninga ja alistas tema linna: „sa 
tõid välja oma sõjariistad Kiši koja vastu. Selle seitse sanga-
rit sa püüdsid kinni surnult. Kiši kuninga Enmebaraggesi 
peal sa trampisid oma jalgadega … kuningluse sa tõid Kišist 
Urukisse”.1

Võimalik, et kuningas nimega Gilgameš tegi lõpu Kiši 
hegemooniale ja viis maa kuningluse üle Urukisse. See pidi 
olema tähtis sündmus Sumeri varadünastilises ajaloos, mis-
tõttu tekkis populaarne mälestus temast kui „vägevast kunin-
gast” (George 2003: 103–106). See mälestus elab eriti tugevasti 
edasi Mesopotaamia endetekstides, kus Gilgamešši mõnikord 
nimetatakse „maailma valitsejaks” (George 2003: 112–117).

„Sumeri kuninganimistu” ütleb Gilgameši kohta lühidalt: 
„Bilgames – tema isa oli líl-deemon – Kulaba isand, ta valit-
ses 126 aastat. Ur-Nungal, Bilgamesi poeg, valitses 30 aastat”. 
Sumeri sõna líl, mida võiks tõlkida sõnaga „õhk, tuul” või üle-
kantult „fantoom”, on mõnikord vaadeldud etümoloogilises 
seoses eesti sõnaga „leil”.2 Gilgameši isa nimetamine „fantoo-
miks“ pole ebatavaline, kuna paljud legendaarsed kuningad 

1 Šulgi hümn O, read 56-60, sõnad on adresseeritud Bilgamesile.
2 Vt Masing 2000: 186-187, kus „veeaur pesemistoas“ ja „vanniaur“ pärine-
vad sõna „leil“ saksakeelsetest seletustest. Sumeri sõnast líl tuleneb heebrea 
naisdeemon Lilith, kelle juudi legendid Mesopotaamiast üle võtsid ja ümber 
vormisid. Talmudistid jutustavad, et enne Seti sigitamist viibis Aadam 130 
aastat jõude, kuni Lilith ta leidis ja võrgutas. Sellest Aadama valatud seem-
nest sündis terve müriaad deemoneid ja pahu vaime (Erubin 18b).
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ja rahvajuhid nagu Sargon, Mooses, Küüros, Romulus ja 
Remus pärinevad rahvapäraste imelugude järgi ebatavalis-
test ja müütilistest oludest. „Gilgameši eepose“ hetiidi kujus 
antakse koguni mõista, et kuningas ei olnud kohalik, vaid 
saabus Urukisse kusagilt kaugelt rändurina: „läbi ta rändas 
kõik maad, kuni Urukisse saabus, seal aga päeviti asukaid 
rõhuma hakkas…“ (vt „Hetiidi „Gilgameš““). Gilgameši isa 
nimetab samas vaimus „nähtamatuks meheks“ kreeka keeles 
kirjutanud rooma kirjanik Ailianos, kes ühes jutus oma teoses 

„Elajate loomusest“ (12.21) ühendab motiive mitmest Meso-
potaamias tuntud müüdist. Ta jutustab, et olnud kord Babü-
loonia kuningas Seuechoros, kes saanud ennustuse, et tema 
tütrele sündiv poeg seab ohtu tema kuningriigi. Kuningas 
hakkas oma tütart rangelt valvama, kuid kuna saatus on alati 
kangem kui inimene, sünnitas tütar poja nimega Gilgamos, 
kes hiljem saigi Babüloonia kuningaks. Turvamehed lennu-
tasid vastsündinud sohilapse alla tornist, kus tüdrukut hoiti, 
kuid kotkas korjas ta lennult ja kasvatas teda oma pesas. Teise 
traditsiooni kohaselt, mida esindab eelkõige akkadikeelne 
eepos, ei olnud Gilgameši isa keegi tundmatu figuur, vaid 
tema eelkäija troonil, kuningas Lugalbanda. Gilgameši emaks 
nimetavad pärimused üksmeelselt jumalanna Ninsuni.3

„Sumeri kuninganimistus“ ajaloona esitatud pärimus on 
tõikade ja väljamõeldiste hämmastav segu ning kirjanduslikult 
üles tähendatud u 700 aastat hiljem, kui need Uruki kunin-
gad ise pidanuksid elama. Sellepärast ei saa nende andmete 
põhjal midagi ajaloolist järeldada. Tänapäeval tuntud sume-
rikeelsete kirjanduslike tekstide suurim kogum pärineb Uri 

3  Eepose vanababüloonia versioon ja ka standardversioon VI 165 nime-
tab Lugalbandat Gilgameši isiklikuks jumalaks. See võiks viidata, et mõnes 
versioonis võis Gilgameš olla Lugalbanda poolt lapsendatud.
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linna kolmanda dünastia ajal kirjutatud savitahvlitelt (2112–
2004 e.m.a) ja sellele perioodile järgnenud vanababüloonia 
ümberkirjutustest. Korpuses leidub tosinkond Uruki kolme 
kuulsa kuninga tegudest jutustavat eepilist lugu.4 „Sumeri 
kuninganimistu” legendaarsed Uruki valitsejad olid ideo-
loogiliselt olulised Uri III dünastia kuningatele, esmajoones 
Ur-Nammule ja Šulgile, kes nimetasid raidkirjades Bilgamesi 
oma sõbraks ja vennaks, samuti Ninsuni ja Lugalbandat oma 
emaks ja isaks. Uri kuningate auahne pretensioon sugulusele 
sadu aastaid varem elanud Uruki kuningatega oli muidugi 
ideoloogiline. Vahelüliks nende kahe kuningakoja vahel peeti 
Uruki väepealikku Utu-hengalit, kes 2115. aasta paiku e.m.a 
alistas u 100 aastat Mesopotaamia üle valitsenud gutilaste hõi-
mud. Kandes endas Uruki muistsete kuningate seemet, pani 
ta seejärel aluse Uri III riigi keskvalitsusele. Lugusid kolmest 
legendaarsest Uruki kuningast koostasid ja kopeerisid Uri 
III dünastia kuninglikud kirjutajad ning neid kanti arvata-
vasti ette õukondliku meelelahutusena (George 2003: 108–
109). Nendest eepilistest lugudest varasemaid jutustusi on 
sumeri kirjanduses üpris vähe. Säilinute seas on üks arhailine 
mütoloogiline tekst kolmanda aastatuhande keskpaigast, välja 
kaevatud Abu Salabikhi leiupaigast, mis jutustab kuningas 
Lugalbanda ja jumalanna Ninsuni suguühtest. Mõnede teksti 
tõlgendanud uurijate arvates leidub selles ka viide Gilgameši 
sündimise kohta selle ühtimise tulemusena (Frayne 1999), 
kuigi otseselt seda tekstis leida ei ole (George 2003: 5). 

Mõistmaks Gilgameši tähendust muistse Mesopotaamia 
ajalooteadvuses, tuleks luubi alla võtta mõned read eepose 
standardversiooni proloogist: „ta saladust nägi ja varjatu 
avastas, teavitust tõi veeuputuse-eelsest ajast“ (I 7–8). Teiste 

4  Vt ülevaadet Annus 2005 (toim.): 32–53.
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sõnadega Gilgameš, kes käis Uta-napišti juures igavese elu 
saladust nõudlemas, tõi kaasa informatsiooni, mis oli pärit 
ajast enne veeuputust. Periood enne veeuputust oli Mesopo-
taamia ajalookäsitluse järgi aeg, mil inimkond pooljumalike 
nõuandjate abiga pani aluse kogu tsivilisatsioonile. Neid nõu-
andjaid nimetatakse sageli veeuputuse-eelseteks tarkadeks. 
On leitud savitahvleid, millel selle perioodi Sumeri kuningaid 
üksiti seostatakse tarkadega, nõnda et igal kuningal oli oma 
„tark“ või „nõuandja“.5 Tarkade pärimusest Mesopotaamias ei 
ole üht ega ainuvaldavat versiooni, iga kirjalik variant pakub 
sellest traditsioonist pisut erineva käsitluse. Üks kõige selge-
maid ja huvitavamaid on säilinud kreeka keeles, mille kirjutas 
üles Babüloni linna jumala Marduki preester Berossos aas-
tatel 290–278 e.m.a. Berossos kirjutas põhjaliku teose Babü-
loonia ajaloost ja teadusest, kuid see läks kaduma ja säilinud 
on ainult tsitaate. Üks nendest, milles jutustatakse maailma 
algusaegadest ja tolleaegsetest tarkadest, on iseäranis huvitav 
ja oluline (Fragment 1):

„Kõige esimesel aastal ilmus Punasest Merest (= Pärsia 
lahest) Babülooniat piiraval alal välja üks kohutav ebard, 
nimega Oannes. … Kogu ta keha oli nagu kalal, aga alumine 
pool nagu inimene, ja kala pea külge kinnitus inimese pea, 
ning kala saba külge olid kinnitunud jalad nagu inimese 
omad ja tal oli inimese hääl. … Berossos ütleb, et see ebard 
veetis oma päevi koos inimestega, mitte kunagi süües, vaid 
õpetades inimestele oskusi, mida on vaja kirjutamiseks ja 
arvutamiseks ja igat liiki tarkuse jaoks: kuidas ehitada linnu, 
rajada templeid, teha seadusi. Ta õpetas inimestele, kuidas 

5  Veeuputuse-eelsed targad olid erilised, tarkusejumala Ea poolt loodud 
olendid, keda nimetati sumeri keeles sõnaga abgal ja akkadi keeles laensõ-
naga apkallu. Inimestest eristasid neid zoomorfsed tunnused, apkallu’de 
mõned kehaosad olid kas kala- või linnupärased.
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kindlaks määrata piire ja jagada maad, samuti kuidas seem-
neid maha panna ja siis vilju koristada. Lühidalt õpetas ta 
inimestele kõiki neid asju, mis soodustavad paikset ja tsi-
viliseeritud elu. Sellest ajast peale pole mitte midagi enam 
avastatud. Päeva lõppedes läks Oannes tagasi merre ja veetis 
öö seal. Ta oli kahepaikne, võimeline elama nii maa peal kui 
meres (Verbrugghe & Wickersham 2000: 44).”

Selle kirjelduse järgi oli Oannes tõepoolest ülitark, kuna 
pärast teda ei avastanud inimkond enam mitte midagi. Selles 
vaateviisis on nähtaval muistsete mesopotaamlaste üdini kon-
servatiivne ilmavaade, mis teadis, et maailm on „paika pan-
dud“ juba iidsel ajal sellisena, nagu ta praegu on. Seetõttu oli 
igasugune uuenduslik mõtlemine potentsiaalselt ohtlik, hoo-
pis olulisem oli teada saada, meelde tuletada ja täpselt taibata 
seda, mida veeuputuse-eelsed targad olid õpetanud. Mõne-
des versioonides, kus loetletakse kuningaid nende tarkadega 
koos, mainitakse ka veeuputusejärgseid tarku, kuid need olid 
kaugel täiuslikkusest. Ühes babüloonia profülaktiliste loit-
sude kogumikus nimega „Bīt mēseri“ („sidumise koda“) lei-
dub loetelu nii veeuputuse-eelsetest kui ka sellele järgnenud 
tarkadest. Kui seitsmendale ehk viimasele veeuputuse-eelsele 
targale Adapale omistati Lõunatuule tiiva murdmise süütegu 
„Adapa müüdis“6, siis eelmainitud loendis esinevad veel nelja 
veeuputusejärgse targa nimed, kellest kahele omistatakse kat-
kendlikus tekstis tegusid, mis jumalatele vastu hakkasid ja 
neid vihastasid:

„Nun-piriggaldim, (kuningas) Enmerkari tark, kes tõi 
jumalanna Ištari taevast alla tema templisse. Pirig-gal-nun-
gal, kes sündis keset Kiši linna ja vihastas Adadit taevas, 
nõnda et too ei tekitanud kolm aastat vihma ega rohelust 

6  Vt Annus 2005 (toim.), lk 197-202.
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maa peale. Pirig-gal-abzu, kes sündis keset Adabi linna ja 
riputas oma pitsati kitsekala-deemoni külge, sellega vihas-
tades Ead Apsus, nõnda et üks vanutaja lõi ta oma pitsatiga 
surnuks. Neljas oli Lu-Nanna, kaks kolmandikku tark, kes 
ajas välja draakoni (kuningas) Šulgi (ehitatud) Ištari templist 
Eninkiagnunnast. Neli inimlikku päritolu tarka, kellele Ea oli 
kinkinud avara arusaamise“ (vt Borger 1994: 230–231).

Neljanda targa Lu-Nanna kohta selles loendis öeldakse, 
et ta oli ainult „kaks kolmandikku tark“ ehk jumalik, mis 
ilmselt käib kogu selle ajastu tarkade kohta üldisemalt. Ka 
kuningas Gilgameš oli babüloonia eepose sõnade järgi 2/3 
jumalik ja 1/3 inimlik (I 48). Siin leidub otsene olemuslik või 
staatuslik seos Gilgameši ja veeuputusejärgsete tarkade vahel. 
Nende ajastul ei olnud veel päriselt kadunud veeuputuse-
eelse kuld ajastu jumalik fluidum, kuid siiski oli see säilinud 
ebatäiuslikul kujul. 

Muistsed mesopotaamlased arutlesid ka küsimuse üle, 
kuidas veeuputuse-eelne tarkus või selle tarkuse kandjad 
katastroofi üle elasid, pakkudes erinevaid vastuseid. Üks või-
malus oli kujutada tarku ette poolkalaliste amfiibidena nagu 
Oannes, kes oli võimeline elama nii kuival maal kui ookeanis. 
Kõige tuntuma versiooni järgi nii Mesopotaamias kui Vanas 
Testamendis pääses veeuputusest siiski üks mees oma perega, 
kes seda ette teades ehitas laeva. Veeuputuse üle elanud sure-
lik sai Mesopotaamia tekstide järgi jumalatega võrdse staa-
tuse. Ta viidi elama inimestest kaugele maailma otsa ja teda 
külastanud Gilgameš ei saanud küll surematuks, kuid pälvis 
suure tarkuse, mida ta vahendas inimkonnale.

Veeuputuse üle elanud kangelasel oli Mesopotaamia tra-
ditsioonis kolm nime, kuid kõik need viitasid samale isikule. 
Vana-Babüloonia aegadest, u aastast 1600 e.m.a pärinevas 
veeuputuseloos on selle tegelase nimi Atra-hasis, mis tähen-
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dab „väga tark“. Atrahasise eeposes kirjeldatakse inimkonna 
algset ajalugu. Pärast loomist oli inimene surematu ning selle 
tagajärjel sai maa ülerahvastatud, mida jumalad üritasid lik-
videerida kolmel viisil – näljahäda, haiguse ja veeuputusega. 
Kõigist nendest katsumustest tuli välja Atrahasis, kes pärast 
kolmandat katset tehti surematuks, jumalatega võrdseks. 
Alles pärast veeuputuse tekitamist leidis jumalkond sobiva 
meetme inimkonna arvukuse ohjeldamiseks, tehes ülejäänud 
inimkonna surelikuks. Sumeri allikates on veeuputuse üle ela-
nud tegelase nimi Ziusudra, mis surematusele viidates tähen-
dab „pikk elu”. „Gilgameši eeposes“ nimetatakse teda akkadi 
keeles „kaugeks Uta-napištiks“ (Ūta-napišti rūqu), mis kõlab 
nagu sumeri nime Ziusudra õpetatud tõlgendus. Uta-napištit 
peeti staatuse poolest võrdseks veeuputuse-eelsete tarkadega 
ja seda jumalate saladusi teadvat inimest kutsutakse epiteedi 
või pärisnimega „väga tark“, Atrahasis (XI 197).

Kuna Gilgameš maailma lõpus Uta-napištiga kohtus ja 
sealt Urukisse tagasi tuli, siis arvati tal olevat kultuuritooja 
või -heerose omadusi, sarnaselt veeuputuse-eelsete tarkadega. 
Selles kontekstis tuleb mõista akkadi eepose proloogi ridu I 
42–44: „kes oma väega jõudis kauge Uta-napišti juurde, kes 
taastas templid nende kohtadele, mille oli minema pühkinud 
veeuputus, pani paika riitused inimsoole!“. See tähendab, et 
Gilgameš pöördus tagasi kodumaale selleks, et taastada püha-
mute varasem hiilgus ja õpetada inimkonnale õigeid riitusi, 
mis veeuputusega olid minema pühitud ja unustusehõlma 
vajunud. Kuigi babüloonia eeposes pole otseselt juttu, kuidas 
Gilgameš selliseid asju Uta-napišti käest õppis, leidub sumeri 
poeemis „Bilgames ja surm“ kataloog tegudest, mida kan-
gelane oma elu jooksul sooritas (F 10–18). See loetakse talle 
ette jumalate koosoleku ees, mis on kõrgeim jumalik instants 
otsustamaks maailma saatuse üle:
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Sinu juhtum – sa kulgesid ringi kõikidel radadel,
sa tõid alla ainukordse seedri tema mäelt,
sa lõid maha Huwawa tema metsas,
sa püstitasid kirjaga sambaid kaugeteks päevadeks,

jumalate templeid oled sa rajanud,
sa jõudsid Ziusudra juurde tema elupaigas.
Sumeri riitused, mis olid ununenud juba ammust ajast,
rituaalid ja kombed sa tõid tagasi kodumaale,
kätepesemise ja suupesemise rituaalid sa seadsid korda!

Selles kataloogis on hästi esindatud Gilgameši roll kultuuri-
toojana, millest võib järeldada, et Ziusudra juurest tagasi tul-
nud kangelane korrigeeris Sumeri ununenud riitusi ja rituaale 
ning taastas jumalate templeid, mille kunagise olemasolu vee-
uputuse-eelsel ajal olid surelikud unustanud (George 2003: 
96–97). Mõnes muuski suhtes kujutab akkadi eepos Gilgamešši 
isikuna, kes avastas uusi teid, maid ja innovaatilisi tehnoloo-
giaid. Mitmed lõigud võivad olla etioloogiad, kuidas müütilise 
kangelase tegudest sai alguse nt müüriladumise oskus (I 18–21), 
kaevude või allikate puurimine kõrbesse (III 38–39 jm), lihu-
nikukunst (VI 132–146), laevadel purjetamine (X 181–183) või 
sukeldumine (XI 287–93). Need kultuuriheerose jooned käivad 
hästi kokku tema rolliga suure ja targa kuningana, kes „sala-
dust nägi ja varjatu avastas” (I 7). Eepose esimene rida kirjeldab 
Gilgamešši, kes „sügavust nägi, maa aluseid“ (ša naqba īmuru 
išdī māti). Need terminid ei tähista ainuüksi kosmilisi või geog-
raafilisi sügavusi, mida Gilgameš võis näha, kui ta laskus jumal 
Ea elupaika Apsusse (vt XI 287–293), vaid ka sügavat tarkust, 
mis on nurgakivina aluseks kogu tsiviliseeritud elule maa peal. 
Gilgameši omandatud kõikehaarav tarkus saab seega eepose 
kanoonilise kuju juhtmotiiviks, mis kajastub ka hilisemates 

„Gilgameši eepose“ kaudmõju all tekkinud tekstides. 
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GILGAMEš ALLILMA JUMALAnA

Legendaarset Uruki kuningat peeti Mesopotaamia müto-
loogias ja usundis nii ajalooliseks isikuks kui ka jumaluseks. 
Tema nime esimene pool tuleneb sumerikeelsest sõnast bíl-ga, 
mis tähendab meessoost järeltulijat, ülekantult ka „vili, võsu“. 
Teine pool on sumeri sõna mes, mis tähendab „noor mees, 
kangelane“. Gilgameši nime eelkäija esineb juba kõige vara-
semates jumalate nimekirjades asulast nimega Fara (muistse 
nimega Šuruppak), mis pärinevad kolmanda aastatuhande 
e.m.a keskpaigast. Seal esineb nimi kujul pa-bilga-mes, mida 
võib tõlkida „kauge esivanem on kangelane“. Sellest sõna-
ühendist ongi tekkinud nimi Bilgames, kui ära langes esi-
mene komponent pa või pap, mis tähendab „vanem vend“. 
Akkadi keele kõnelejatel moondus Bilgames hiljem suupä-
rasemaks Gilgamešiks, kuigi nimevorm Bilgames võis jääda 
suuliselt käibesse. Bilgamesi nimi esineb kolmanda aasta-
tuhande dokumentides ja raidkirjades, ning kõikjal tähis-
tab see kiilkirjalise determinatiivi järgi jumalikku olendit (vt 
George 2003: 71–78). Hilisemateski jumalate nimekirjades 
leidub Gilgameši nime, panteoni süstemaatiliselt esitlevates 
loendites on ta paigutatud Allilma jumalate gruppi (George 
2003: 120–121). 

Esimese aastatuhande e.m.a õigekirjas kirjutatakse Gil-
gameši nime enamasti reastades neli kiilkirjamärki: DINGIR, 
GIŠ, GĺN ja MAŠ, mis ei moodusta foneetilist kirjutusviisi, 
vaid sõnamärgi ehk logogrammi. Esimene neist on deter-
minatiiv, mis märgib jumalikku olendit. Assürioloog Simo 
Parpola on väitnud, et nende sumeri kiilkirjamärkide tõl-
gendamise abil akkadi keeles tuletasid Babüloonia filoloogid 
Gilgameši nimele esoteerilise tähenduse järgmisel moel: GIŠ 
= „puu“, GĺN = „seekel, tasakaal“ ja MAŠ = „võrdne, sarnane 
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olema“. Nime ortograafia koostisosi tõlgendati kokku lausena 
„tema, kes sai võrdseks tasakaalu puuga“ (Parpola 1998a).7 
„Puu“ selles lauses on püha puu, mille „tasakaal“ ühtlasi kos-
miline harmoonia, millega Gilgameš „sai võrdseks“, st saavu-
tas jumaliku täiuse inimesena. Võrdluseks toob sama autor 
Piibli Taanieli raamatu viienda peatüki, kus Paabeli kuninga 
unenäos seinale ilmub salapärane kiri „menee, menee, tekeel, 
ufarsiin“ (Ta 5:25). Taaniel tõlgendab sõna „tekeel“, mis tähen-
dab „seekel“, kuningale poleemiliselt: „sind on vaekaussidega 
kaalutud ja leitud kerge olevat“ (Ta 5:27). Selle tõlgenduse 
mõistmisel on abiks teadmine, et akkadi keeles tulevad sõnad 

„seekel“, „kaaluma“ ja „tasakaal“ samast sõnatüvest (šql). Taa-
nieli raamatu peatükkides 4 ja 5 esineb teisigi „Gilgameši 
eeposest“ tuttavaid motiive – kuningas Nebukadnetsar loo-
mastub ja elab nagu Enkidu metselajate seas (Ta 4:22, 5:21); 
enne seda kõrgub ta oma alamate üle suure puuna, mille lan-
getab taevast laskunud ingel (Ta 4:17–20).8 Need sarnased 
motiivid hulgakesi lasevad oletada, et Taanieli raamatu pea-
tükkide autor ammutas loominguliselt materjali babüloonia 
usundist ja kirjandusest.

Kõneledes Gilgameši kuvandist jumalkonna liikmena, 
tuleks alustada sumeri eepilisest loost „Bilgamesi surm“, mis 
jutustab selge loo, kuidas jumalate koosolek otsustas Uruki 
kuninga pärast surma Allilma pealikuks teha. Poeem algab 
kaebelauluga Bilgamesi üle, kelle üle surma saadik on juba 
võimust saanud, nii et kuningas lamab haigena surivoodil. 
Enki avaldab Bilgamesile nägemuse, milles ta ise osaleb juma-
late koosolekul, määrates endale saatust. Jumalad uurivad 

7  Akkadi keeles: ša issi šitqulti umaššilu (Parpola 1998a: 324).
8  Mesopotaamia ikonograafias esinev püha puu oli nii jumalust kui kunin-
gat tähistav sümbol (Parpola 1998); vrd „Gilgameši eepos“ V 293–294.
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tema tegusid – tema rännakut Seedrimetsa ja maailma lõppu 
ning tema tarkust, mille ta sai Ziusudra käest. Jumalaid vae-
vab küsimus, et kuigi Bilgames on inimene, on ta jumalanna 
Ninsuni poeg – kas ta peaks olema surelik või surematu? Lõp-
liku otsuse teeb Enki öeldes, et ainuke surelik, kes sai sure-
matuks, oli Ziusudra. See aga juhtus erakordsetel asjaoludel, 
ning Bilgames peab surres Allilma kolima. Kuid seal peab 
ta saama jumalaks, saavutama kõrge positsiooni ja mõistma 
surnute üle kohut koos teiste Allilma jumalatega. Samuti pea-
vad elavad inimesed meenutama Bilgamesi igal aastal Valguse 
Peoga, kus noored mehed üksteisega rammu katsuvad. Bilga-
mes jääb surmavallaski teistest surelikest kõrgemaks. Pärast 
ärkamist jutustab Bilgames oma unenäo elavatele ümber, 
ning rohkete korduste järel hakkab Uruki rahvas Bilgame-
sile hauda ehitama. Hauapanuseid ja leinamist on kirjelda-
tud mõneti sarnaselt sellega, kuidas akkadi eeposes Gilgameš 
leinab Enkidut (tahvlitel VII ja VIII). Sumeri teksti üks ver-
sioon mainib lõpus didaktiliselt, et surnud jäävad elama ela-
vate mälestustes.

Niisugune seletus Gilgameši jumalaks saamisest sobib 
kokku sellega, mida öeldakse tema kohta paljudes muudeski 
tekstides. Juba kolmanda aastatuhande keskpaigas ohver-
datakse ja tuuakse Gilgamešile ohvriande usupühadel, kus 
austatakse esivanemaid ja mineviku kuningaid. Sarnastest 
tseremooniatest, kus legendaarne Uruki kuningas astus üles 
surnute valitsejana, on teateid ka Mesopotaamia hilisemast 
ajaloost. Tema auks pidutsetakse abu-kuus ehk augustis, 
mis on tuntud kui Mesopotaamia „hingedekuu“. Selles kuus 
külastavad surnud hinged elavaid ning noored mehed harras-
tavad üheksa päeva jooksul jõumänge ja võitluskunste, mäles-
tades Gilgameši ja Enkidu esimest kohtumist Uruki tänaval 
(vt II 111–115). Surnute auks süüdatakse tõrvikuid (George 
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2003: 124–126). Sumeri tekstides leidub pärimusi, mille järgi 
Gilgameš ise määras inimestele õige viisi, kuidas oma Allil-
mas viibivaid sugulasi rituaalselt õigesti leinata, sööta ja joota. 
Loos, mille jutustab ka akkadikeelse eepose XII tahvel, sai 
Gilgameš Enkidu surnuvaimult teada, kui halvasti käib tei-
ses ilmas nende käsi, kelle eest elavad piisavalt ei hoolitse 
(George 2003: 53).

Gilgameš jumalana on surnuteriigi kohtumõistja, üks All-
ilma valitsejatest. Mõnikord nimetatakse teda isegi Allilma 
kuningaks ja teispoolsuse peajumala Nergali vennaks. Akkadi 
eeposes ilmutab etteteadmist tema saatuse kohta ema Ninsun, 
kes küsib retooriliselt: „Kas koos Irninaga ei hakka ta valit-
sema mustapealise rahva üle? Kas koos Ningišzidaga ei hakka 
ta elama „Maal, kust tagasi ei tulda“?“ (III 105–106). Tema on 
jumalus, kes mõistab teises ilmas kohut inimhingede üle koos 
Ningišzida ja Dumuziga (George 2003: 127–128). Mõninga-
tes loitsulauludes mainitakse Gilgamešši koos Allilma juma-
lustega ja nendes tekstides on ta koguni hingede paadimees. 
Ta viib surnute hingi üle Huburi jõe ning küsib selle eest ka 
tasu. Selles osas on tema roll paralleelne paadimees Charo-
niga vanakreeka mütoloogias, kes sõidutab surnuid üle Styxi 
jõe. Surmavalla paadimehena tegutseb Mesopotaamia allika-
tes muidki tegelasi, nt kirjanduslikus tekstis „Assüüria printsi 
allilmanägemus“ mainitakse paadimeest nimega Humut-tabal, 
mis tähendab „vii kiiresti minema!“ (George 2003: 129–131).

 Jumal Gilgameš osaleb matuserituaalides, sest tema 
otsene ülesanne on viia surnu hing või vari üle teise ilma. 
Kuna Gilgamešil on suur võim surnuvaimude üle, siis pöör-
dutakse mitmetes loitsudes tema poole palvega ohjeldada 
kurje vaime, deemoneid ja nõidu, kes arvati pärinevat sur-
mavallast. Eriti hingedekuu abu ajal arvati maa ja taeva vahel 
ringlevat palju Allilmast pärit nõiduslikke vaimolendeid, kes 
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võisid inimesi kahjustada. Gilgameši poole pöörduti palvega 
need inimeste maailmas liiklevad kurjuse jõud Allilma suu-
nata ja sinna kindlalt sulgeda. Ühes kurjade vaimude välja 
ajamise rituaalis sunnitakse pahategijat vanduma päikeseju-
malale ja Gilgamešile, et ta suundub tagasi Allilma, kust ta oli 
üles tulnud oma ohvrit ahistama. See rituaal kujutab endast 
samas ka kohtuasja kurja vaimu ja tema all kannatava ini-
mese vahel, kes esitab Gilgamešile järgmise palve:

Gilgameš, täiuslik kuningas, Anunnakide kohtumõistja,
kaalutlev prints, inimeste kaelapuu,
maailmaäärte jälgija, maa ülevaataja, alumiste ilmade isand!
Sa oled kohtumõistja, sina vaatled jumala kombel,
Allilmas sa seisad, sina langetad lõplikke otsuseid,
sinu otsuseid ei muudeta, ei unustata sinu sõna.
Sina küsid, sina vaatled, sina mõistad kohut, jälgid ja sead korda;
Šamaš kohtuotsuste langetamise usaldas sinu kätte!
Kuningad, valitsejad ja printsid sinu ees kummardavad maani,
sina vaatled nende endeid, langetad nende üle kohtuotsuseid.
Mina, see-ja-see, selle-ja-selle poeg,9

kelle jumal on see-ja-see, kelle jumalanna on see-ja-see,
kes ma sain külge haiguse – kohtu mõistmiseks,
kohtuotsuse langetamiseks sinu ees ma kummardan maani.
Mõista kohut, langeta [kohtuotsus],
rebi välja haigus, mis on [minu] kehas,
saa kätte kuri asi [… … …]
[aja välja] paha, mis on minu kehas!10

9  Loitsu tegelikul kasutamisel rituaali käigus asendatakse „see-ja-see“ kan-
natava isiku nime ja teiste pärisnimedega.
10  Peamine tekst on KAR 227 ja duplikaadid, vt George 2003: 134-135.
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Gilgameši kuvandil Allilma jumalusena on veel mõnin-
gad huvitavad aspektid. „Gilgameši eepose“ tekstile kujunes 
ajapikku mitu tõlgenduskihti, millest mõni võis olla esotee-
riliselt teoloogiline, astroloogiline, numeroloogiline jne (vt 
Parpola 1998: 291–293). Nendest tõlgendustest ei ole kiilkir-
jalistes allikates otsesõnu kuigi palju juttu. Siiski võib võrd-
leva andmestiku varal järeldada, et Gilgameši teekonda pärast 
Enkidu surma maailma lõppu tõlgendati muuhulgas allegoo-
rilise kirjeldusena hinge siirdumisest teispoolsusesse. Uuri-
jad on püüdnud geograafilises plaanis mõtestada Gilgameši 
teekonna kirjeldust Uta-napišti juurde eepose üheksandal 
tahvlil (vt George 2003: 492–497). Enamik tõlgendajaid siiski 
möönab, et see on sisemiste vastukäivuste tõttu keeruline. 
Üks tähenduslik maailma servas elutsev tegelane on paadi-
mees Ur-šanabi, kes regulaarselt ületab „surma vesi” Uta-
napišti elukoha ja maailma ääre vahel (X 79–91). Ur-šanabi 
nimi tähendab „neljakümne mees” ja 40 on numeroloogiliselt 
jumal Ea tähistaja, kes elas mütoloogilises veekogumis nimega 
Apsu. Maa, Apsu ja surnute Allilm asusid kihtidena üksteise 
peal, nõnda et iga surmavalda siirduv hing pidi paratama-
tult läbima Apsu. Sellest lähtudes aetakse mõnikord Apsu 
ja Allilm omavahel segamini või samastatakse (Horowitz 
1998: 342–344). Ur-šanabi on nime järgi otsustades jumal Ea 
looming ja käsualune, kelle ülesannete hulka võis kuuluda 
surnuhingede sõidutamine Allilma, nagu mõnes allikas Gil-
gamešile. Teekond Ur-šanabi paadiga üle „surma vete” on 
analoogiline iga sureliku hinge teekonnaga teispoolsusesse. 
Kuna Gilgameš oma teekonnalt ka kodulinna Urukisse tagasi 
tuleb koos Uta-napištiga, siis võib spekuleerida selle üle, kas 
eepose narratiivist võidi muinasajal välja lugeda hinge sure-
matuse ja hingede rändamise doktriine. Otsest kinnitust selle 
kohta küll pole, kuid nt kreeka geograafi Pausaniase järgi 
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(4.32.4), kes elas 2. sajandil m.a.j, väitsid Babüloonia ja India 
targad maailmas esimestena, et inimese hing on surematu, 
ning nendelt õppis seda ka Platon. Kuigi mõiste „hing” kasu-
tamine on Mesopotaamia usundi kontekstis mõneti vaid-
lusalune, ei saa välistada, et Gilgameši teekonda Uta-napišti 
juurde ja tagasi tõlgendati hinge rännakuna teispoolsusesse 
ja tagasi. Selles mõttes on Gilgameši kahesuunaline teekond 
analoogiline veeuputuse-eelse targa rännakuga taevasse ja 
tagasi, nagu jutustatakse Adapa müüdis. Nagu Gilgameš, nii 
pöördub ka Adapa oma taevateekonnalt tagasi selleks, et saa-
dud õpetusi edasi anda inimkonnale.

SUMERI EEpILISEd LOOd BILGAMESIST  
KUI EEPOSE KIRJANdUSLIKUd EELKÄIJAd

Akkadikeelse „Gilgameši eepose“ kirjanduslik ajalugu saab 
alguse Vana-Babüloonia perioodil 2000–1600 e.m.a, kui 
suuremate linnade kirjutajate koolides hulgaliselt paljun-
dati klassikalisi sumerikeelseid tekste, mis olid loodud Uri 
linna kolmanda dünastia kuningate ajal (2112–2004 e.m.a). 
Tuhandete savitahvlite hulgas, mida Nippuri, Uri, Isini jt lin-
nade koolid käibele lasid, leidub käputäis akkadikeelsete kir-
janduslike tekstide koopiaid. Kokku on Vana-Babüloonia 
perioodist avastatud üksteist käsikirja, millel leidub pude-
meid akkadikeelse „Gilgameši eepose“ tekstist.11 Hilisema 

11  Nendest kõige mahukamad on kaks tahvlit, mis asuvad Pennsylvania ja 
Yale’i ülikooli muusemides, neile järgneb mahu poolest üks tahvel Norra 
erakollektsionäär Schøyeni kogust. Lõike nendelt ja teistelt vanababüloonia 
tahvlitelt, mis sisuliselt täiendavad narratiivi standardversiooni, on tõlkes 
valikuliselt eestindatud (vt lähemalt George 2003: 159-286).
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standard versiooni jutuvarast on esindatud lood esime-
selt viielt tahvlilt ning üks käsikiri Sippari linnast on sisuli-
selt paralleelne hilisema kümnenda tahvliga (George 2003: 
272–86). Kesk-Babüloonia perioodil, 1600–1000 e.m.a, tun-
takse „Gilgameši eepost“ 18 savitahvli teksti põhjal, millest 
osa on leitud väljastpoolt Mesopotaamiat, Süüriast ja Ana-
tooliast. Kuna akkadi keel oli sellel perioodil rahvusvaheline 
diplomaatia keel, levis keele- ja kirjaoskuse kaudu ka babü-
loonia kirjandus ja kirjakultuur.

Tõsiasi, et „Gilgameši eepost“ hakati Vana-Babüloonia 
ajastul kirja panema akkadi keeles, on seotud selle perioodi 
Mesopotaamia etnilise ajalooga. Vana-Babüloonia perioodil 
algas sumeri keele hääbumine kõnekeelena, millest annavad 
tunnistust näiteks rohked sumeri-akkadi kakskeelsed sõna-
loendid, mida agaralt koostati ja ümber kirjutati. Ülal juba 
mainitud sumerikeelsed eepilised lood Bilgamesist ja neid 
saatnud suuline pärimus saavadki aluseks akkadikeelsele 

„Gilgameši eeposele“, mille esimesed võrsed vanababüloo-
nia tekstides nähtavale ilmuvad. Paljudele episoodidele „Gil-
gameši eepose“ standardversioonis leidub eelkäijaid sumeri 
eepilistes lugudes. Peale jutustuse „Bilgames ja surm“, millest 
oli ülal juba juttu, esitatagu siinkohal ülejäänute lühikesed 
sisukokkuvõtted.

„Bilgames ja Akka“12. Selles poeemis jutustatakse, kuidas 
Uruki linnriik saavutas ülemvõimu Kiši linnriigi üle. Kiši 
kuningas Akka saadab käskjalad Urukisse, et nõuda vii-
mase alistumist. Bilgames räägib tulutult Uruki vanematele, 
et tuleb sõjaliselt vastu hakata. Seejärel pöördub Bilgames 
sama ettepanekuga edukalt Uruki noorte meeste poole, kes 

12  Eesti keelde on selle teksti tõlkinud V. Sazonov ja R. Veede, vt Annus 
2005 (toim.): 49-53.
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oma sõjalist võimsust ülistavad. Kui Akka oma sõjaväega 
Uruki sisse piirab, saadab Bilgames oma ohvitseri Birhurturi 
kahevõitluses isiklikult Akkaga jõudu proovima. Birhurtur 
võetakse aga kinni, pekstakse läbi ja viiakse Akka ette. Järg-
nevas kahekõnes küsib Akka Birhurturilt, kas Uruki müüri-
dele ilmunud figuur on tema kuningas Bilgames. Esimesel 
korral vastab mees eitavalt, kuid teisel korral piisab Bilga-
mesi ilmumisest müüridele, et Kiši väed alistada ja laiali pil-
lutada. Akka lepib Uruki ülemvõimuga ja Bilgames halastab 
talle. Selles eepilises loos võib kajastuda Uruki ja Kiši lin-
nade ajalooline võitlus hegemoonia pärast. Vanababüloonia 

„Gilgameši eeposes“ ning standardversiooni tahvlitel II ja III 
leidub kangelase kohtumiste ja kõneluste kirjeldusi Uruki 
vanade ja noorte meestega, mis esinevad sarnasel kujul juba 
„Bilgamesis ja Akkas“.

„Bilgames ja Huwawa“. Huwawa on, nagu eepose stan-
dardversioonis Humbaba, Seedrimetsa koletislik valvur. 
Selles eepilises loos, millest leidub kaks mõneti erinevat ver-
siooni, tahab Bilgames teha rännaku kuulsale Seedrimäele, 
et oma nime igavikustada. Bilgamesi sulane Enkidu soovi-
tab tal otsida Seedrimetsa retkele heakskiitu päikesejuma-
lalt, mis talle ka antakse. Olles üle läinud seitsmest mägede 
vööndist, leiab ta sobiva seedri, langetab selle ja hakkab palke 
tegema. Huwawa ärkab pahasena ja saadab tema vastu ühe 
oma jumaliku hiilguse, millel on nii kaitse- kui ründefunkt-
sioon. Mõlemad sõbrad langevad teadvusetult maha. Hil-
jem Enkidu ärkab ja äratab ka Bilgamesi. Bilgames otsustab 
minna ja Huwawa alistada, kuid teda nähes hakkab otsima 
diplomaatilisi lahendusi. Bilgames pakub talle naiseks kahte 
oma õde ja muid luksuslikke kingitusi, küsides endale ette-
maksuna naiivset koletist kaitsvaid auhiilgusi. Kui need otsa 
lõppevad, on Huwawa jõuetu ja teda on kerge kinni siduda. 
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Huwawa palub nüüd oma hinge eest ning Bilgames on val-
mis armu andma, kuid Enkidu tapab ebardi. Enlil saab viha-
seks oma alluva tapmise pärast, kuid kangelasi ta selle eest ei 
karista. Selle sumeri poeemi motiive kasutab ohtrasti akkadi 

„Gilgameši eepose“ standardversioon tahvlitel III–V.
„Bilgames ja Taevasõnn“. Narratiivi alguses kõneleb Bil-

games oma emaga, pärast katkelist teksti üritab Inanna viia 
Bilgamesi oma kambrisse, segades teda ta kohtumõistjako-
hustuste täitmisel. Inanna teeb ettepaneku abiellumiseks 
või muuks sarnaseks, kuid Bilgamesi ema keelab oma pojal 
jumalanna kingitusi vastu võtta. Järgmiseks tõkestab Inanna 
Bilgamesi tee, kui too on minemas oma karja juurde. Kan-
gelane solvab jumalannat, ning see nõuab nuttes ja hüürates 
oma isa Ani käest Taevast Sõnni, et Bilgames tappa. Inanna 
viib Taevase Sõnni alla Urukisse, mille hiidelajas ühe hetkega 
lagedaks õgib ja jõe tühjaks joob. Parajasti viibib Bilgames 
joomapeol ning selle lõppedes suundub Taevasõnniga võit-
lema, paludes abi Enkilt. Neimaihas jumalanna vaatab linna-
müürilt, kuidas Bilgames ja Enkidu Taevase Sõnni alistavad 
ja kastreerivad. Sõnni liha jagatakse vaestele ja selle sarved 
kingitakse Inanna templile. See sumeri narratiiv on üsna täp-
selt paralleelne akkadikeelse „Gilgameši eepose“ standardver-
siooni VI tahvliga.

„Bilgames ja Allilm“ algab mütoloogilise proloogiga sel-
lest, kuidas ammusel ajal, kui jumalad olid jaganud maailma 
omavahel, tõusis suur torm ja puhus ümber puu Eufrati kal-
dal. Inanna korjas puu üles ja viis selle oma kotta Urukis, kus 
see hiigelsuureks kasvas. Sellesse puusse asusid elama dee-
monlikud tegelased – okstele Anzud, juurtele madu ja tüvele 
lil-deemonitar, kelle meessoost partnerit mainis „Sumeri 
kuninganimistu” Bilgamesi isana. Inanna soovib teha sel-
lest puust endale tooli ja sängi, kuid uus olukord käib üle 
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tema jõu. Ta kutsub Bilgamesi, kes ajab ära deemonid, raiub 
maha puu ja annab Inannale puitu. Allesjäänud puidust teeb 
ta endale palli ja kepi, mis olid vajalikud teatavaks mänguks 
(vt mrk I 64). Bilgames ja Uruki noorukid mängivad nendega 
pikki päevi, nõnda et mehed väsivad mängust ja naised neile 
söögi kandmisest. Ühel hommikul, kui mäng on taas alga-
mas, tõstavad naised kaebust ja mänguvahendid kukuvad 
läbi augu alla surnute ilma. Siit järgnev narratiiv esineb ka 
eepose standardversiooni tahvlil XII. Enkidu läheb Allilma 
mänguvahenditele järele, kuid ei kuula Bilgamesi nõuandeid 
ja jääb Allilma vangi, ta ei saa tulla tagasi elavate ilma. Bilga-
mes pöördub abipalvega mitme jumala poole, kuni Enki teda 
lõpuks aitab, paludes päikesejumalal kaasa tuua Enkidu hing, 
kui ta hommikul teisest ilmast tõuseb. Selle ajutise kokkusaa-
mise vältel saab Bilgames vastuseid Enkidu vaimule esitatud 
küsimustele surnute elu kohta teispoolsuses.

Sumeri eepilistes lugudes Bilgamesist leidub hulgaliselt 
motiive, mis esinevad hilisemates akkadikeelsetes versioo-
nides, kuid alati vabalt ümberjutustatuna. Võrreldes sume-
rikeelsete lugudega, mis kokku mingit tervikut ei moodusta, 
on akkadikeelne eepos algusest lõpuni hoolega kirjandus-
likult läbi töödeldud. Lisaks sisaldab selle narratiiv palju 
uusi motiive, mida sumeri lugudes ei leidu. Üks nendest on 
näiteks Gilgameši ja Enkidu sõprus. Sumeri eepilistes lugu-
des on Enkidu Gilgameši teener või ori, suur sõprus nende 
vahel saab alguse akkadikeelsest eeposest. Üheski seni leitud 
sumeri poeemis ei sure Enkidu sellisel moel nagu standard-
versiooni tahvlil VII ega leina Gilgameš sõpra nõnda nagu 
tahvlil VIII, rännates tühermaal (vt Tigay 1982).

Teine juhtmotiiv, mis esineb esimest korda akkadikeel-
ses eeposes, on Gilgameši rännak veeuputuse-eelse sangari 
juurde ja veeuputuse ümberjutustus ise tahvlil XI. Veeuputuse 
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lugu on arvatavasti algselt iseseisev jutustus, mis integreeritu-
mal kujul esineb ülal mainitud babüloonia Atrahasise-müüdis. 
Akkadikeelse „Gilgameši eepose“ autor või autorkond kasutas 
nii meile teada olevaid kui ka meile tundmatuid Mesopotaa-
mia suulisi pärimusi, siludes kokku ühtlase ja kauni jutus-
tuse. Selle juures pidi ta kasutama lisaks varasematele sumeri 
eepilistele lugudele rohkesti suulist rahvaluulelist ainest. Pole 
põhjust kahelda, et muistses Mesopotaamias nagu kõikjal eel-
modernses maailmas oli palju rändavaid või paikseid jutuvest-
jaid, kes esitasid oma traditsioonilist repertuaari. Vastavalt 
muutliku auditooriumi ootustele olid nad kindlasti võimelised 
oma tavapäraseid lugusid mugandama ja varieerima. Nõnda 
pidi „Gilgameši eeposest“ rahvasuus käibel olema rohkem kui 
üks „lugulaul“, mis oma motiivides võisid üksteisest tublisti 
erineda. Standardversioon oli selle eepose kirjanduslik kuju, 
mida kirjutajad ja nende õpilased pidasid au sees kanoonilise 
tekstina. Sellisena jääb ta siiski ainult üheks variandiks nen-
dest, mida arvatavasti tunti elavas rahvasuus.

„GILGAMEšI EEPOSE“ STANdARdVERSIOON

Muistsed babüloonlased ise pidasid „Gilgameši eepose“ auto-
riks legendaarset kirjutajat ja preestrit Sîn-lēqi-unninit. Kir-
janduslike ja preesterlike tekstide kataloogides mainitakse teda 
eepose autorina. Sîn-lēqi-unnini on teofoorne nimi tähendu-
sega „kuujumal, võta kuulda mu palveid!” ja sellise nimega 
isikuid tõepoolest esineb kiilkirjatekstides alates Vana-Babü-
loonia perioodist. Kas see isik on ajalooline ja kunas ta võiks 
elanud olla, andmeid siiski ei leidu. Temast ei ole teada midagi 
rohkemat, kui et paljud hilisbabüloonia Uruki preestrid pida-
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sid teda oma kaugeks esivanemaks. Üks hiline kuninganimistu 
teeb Sîn-lēqi-unnini kuningas Gilgameši kaasaegseks, tema 
õpetlaseks või nõuandjaks. See on ilmsesti teiseselt tekkinud 
pärimus, sest Babüloonia preestrid soovisid näidata oma kir-
javara muistsena, omistades sellele võimalikult ammuseid ja 
legendaarseid autoreid (George 2003: 28–29). Eepose keele-
lise kuju ja muude kaudsete tunnuste järgi tundub „Gilgameši 
eepose“ standardversioon pärinevat teise aastatuhande e.m.a 
viimasest kolmandikust. Kui Sîn-lēqi-unnini isik on tõepoo-
lest ajalooline, siis võiks ta olla elanud Kesk-Babüloonia ajas-
tul, 13.–11. sajandil e.m.a, ja redigeerinud talle teada olnud 
eepilised pärimused Gilgamešist ühte teosesse, 12 tahvliga 
standardversiooniks.13 Kuigi Sîn-lēqi-unnini ajaloolisuses võib 
õigusega kahelda, on mitmete babüloonia preesterlike teks-
tide standardiseerimise katseid tõepoolest tehtud just nendel 
sajanditel tuntud nimega teadlaste poolt (George 2003: 30).

Eepose standardversiooni esimesed sõnad on „Tema, kes 
sügavust nägi”, akkadi keeles ša naqba īmuru, mis oli ühtlasi 
selle teose pealkiri. Käsikirjad pärinevad kõik esimesest aas-
tatuhandest e.m.a. Kuigi algselt babüloonia eepos, tuntakse 
kõige rohkem koopiaid Assüüriast, kus kuningas Assurbani-
pal (valitses 668–627 e.m.a) rajas oma suurriigi pealinna Nii-
nivesse kuningliku raamatukogu, kuhu käskis tuua koopiaid 
kõigist maal tuntud raamatutest. Selles raamatukogus leidus 
loomulikult ka „Gilgameši eepose“ mitu suurejoonelist käsi-
kirja 7. sajandist e.m.a, mida uurides tänapäeva maailm õppis 
esimest korda eepost tundma. Kui Niinive 612 e.m.a meed-
laste ja babüloonlaste liitlasvägede poolt hävitati, purunesid 

13  On ka vähem tõenäoline võimalus, et sellenimeline isik elas hoopis Vana-
Babüloonia perioodil ning koostas esimese tuntud akkadikeelse versiooni. 
Mõlemal juhul on siiski tegemist legendide pärusmaaga, mida muistse 
Mesopotaamia kirjakultuuri ideoloogid ise oma ajaloo kohta levitasid.
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savitahvlid põleva ja kokku variseva raamatukogu põrandal, 
kuhu nad jäid 2500 aastaks. Aastatel 1850 ja 1853 juhatas Assur-
banipali raamatukogu väljakaevamisi Austen Henry Layard, 
sealt leitud hiiglaslikud arhiivid viidi Londonisse Briti Muu-
seumisse. 7. sajandist hilisemaid eepose käsikirju on leitud 
Babüloonia linnadest, peamiselt Urukist ja Babülonist, need 
on ümber kirjutatud 5. kuni 1. sajandini e.m.a. Kui eepose 
pärimuslik autor Sîn-lēqi-unnini tõepoolest elas nt millalgi 
11. sajandil, siis talle omistatava eeposeversiooni varaseimad 
üleskirjutused on 300–400 aastat hilisemad. On võimalik, et 
standardversiooni teksti uuendati ja kohandati veel mitme 
sajandi ja põlvkonna vältel pärast Sîn-lēqi-unninit, kuigi 
tõendusmaterjal selle kohta puudub (George 2003: 31-32).

Arvatavasti pärineb eepose standardversiooni proloog 
Sîn-lēqi-unnini toimetajatööst. Vanababüloonia teisendis oli 
eepose esimene rida ja pealkiri „Oivaline kõigi kuningate 
seas…“ (akkadi keeles šūtur eli šarrī), milline rida paikneb 
standardversioonis I 29. Esimesed 28 rida on seega proloog, 
mis mõtestab eepost kui tervikut uuel moel, rõhutades eriti 
Gilgameši tarkust, mille ta saavutas suure vaeva ja kanna-
tuste kaudu. Proloogis tõstetakse esile Gilgameši õpetlikku 
eeskuju, tuues žanriliselt lähedale teised Mesopotaamia teks-
tid, kus mineviku legendaarsete tegelaste, nt Akkadi dünastia 
kuninga Sargoni elulugu kolmandas isikus õpetlikult ümber 
jutustatakse. Sedalaadi kirjandust nimetatakse akkadi keeles 
narû ehk „monument”, mida tuleks füüsiliselt ette kujutada 
kuulsa Hammurapi seadusi kandva dioriitsamba sarnasena. 
Proloogis leidubki viide „kivisambale”, kuhu Gilgameš oma 
tegude aruande lasi kirjutada (I 10). See on arvatavasti väl-
jamõeldis, kuna vähemalt senini ühtegi kivisammast „Gil-
gameši eepose“ tekstiga leitud ei ole. Selline arheoloogiline 
leid oleks teadusmaailmale suur avastus ja sensatsioon. 
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Sîn-lēqi-unnini võis toimetajana anda eeposele praeguse 
kirjandusliku raami, korrates proloogi ridu, mis kehutavad 
Uruki linna müüridel kõndima ja neid imetlema (I 18–22) 
üheteistkümnenda tahvli lõpus (XI 323–28). Sellega sõlmis 
ta kenasti ja osavalt kokku eepose jutustava osa. Rõhuta-
des tarkust ja selle saavutamise vaevalisust, annab Sîn-lēqi-
unnini proloog uue mõtte kogu kirjandusteosele, astudes 
pika sammu seikluskirjandusest tarkuskirjanduse poole. 
Mõned uurijad on arvanud, et proloogi read I 24–26, kus 
räägitakse salapärasest kastikesest, milles peitub „lasuriidist 
tahvel”, viitavad eepose sisu allegoorilisele tõlgendusele (vt 
Parpola 1998: 292–293). On tõepoolest võimalik, et Sîn-lēqi-
unnini soovis enda lisatud proloogiga suunata lugejat eepose 
teatava tõlgenduse poole või mõtisklema selle õpetusliku sisu 
üle. Mingit ühemõttelist eepose sisu interpretatsiooni kiilkir-
jatekstides mainitud ei ole, kuid arvatavasti oli selle erinevaid 
tõlgendusi ja lugemisviise palju.

STANdARdVERSIOONI SISUKOKKUVõTE

Esimene tahvel. Pärast proloogi kirjeldatakse, kuidas kunin-
gas Gilgameš Uruki rahvast ahistab oma mõõdutundetu lõbu-
himuga. Vanababüloonia versioonis on paremini säilinud 
lugu sellest, kuidas ta kasutab „esimese öö õigust” (George 
2003: 179). Uruki rahva appikarjet võtavad kuulda taevased 
jumalad, kes loovad metslase Enkidu, et anda Gilgamešile 
võrdne vastane. Enkidu loodub tühermaale ning hakkab ringi 
rändama koos metsikute kariloomadega. Ta häirib üht jahi-
meest, hävitades tema püüniseid ja lõkse, sellega kahandades 
tema saaki. Nõutu ja hirmunud jahimees pärib nõu oma isalt, 
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kes omakorda saadab ta Urukisse kuningas Gilgamešilt nõu 
küsima. Kuningas soovitab tal võtta jahiretkele kaasa Uruki 
lõbunaine Šamhat ning temaga metslast ahvatleda. Jahimees, 
keda eeposes kunagi pärisnimega ei mainita, võtabki hoora 
kaasa ning laseb tal Enkidu ette minna. Järgneb metsiku 
Enkidu kopulatsioon Šamhatiga, mis kestab terve nädala. Kui 
Enkidu selle lõpetab ja tahab minna tagasi oma loomakarja 
juurde, tõmbuvad loomad temast eemale ega võta teda omaks. 
Tema loomalikkus asendub inimlikkusega ja ta astub Uruki 
hooraga vestlusse. Šamhat jutustab talle, kuidas kuningas Gil-
gameši kaks unenägu ennustasid talle ette kohtumist Enki-
duga. Mõlemal korral nägi Uruki kuningas unes kummalist 
objekti. Gilgameši unenäod seletab talle ema Ninsun.

Teise tahvli algus on standardversioonis halvasti säilinud, 
kuid selle vanababüloonia eeskujud lasevad aimata, et hoor 
Šamhat jätkab Enkidu tsiviliseerimist rõivaste ja linnas tarvi-
tatavate toitude abil. Nad siirduvad tühermaalt kõigepealt kar-
juste laagrisse ja sealt Uruki linna, kus Enkidu ilmumine tekitab 
rahvahulgas suurt elevust. Seal leiab aset Enkidu ja Gilgameši 
esimene kohtumine, nende jõukatsumine, mis jääb viiki. Kaks 
kangelast sõlmivad sõpruse. Järgmisena säilinud lõigus tut-
vustab Gilgameš Enkidut oma emale Ninsunile. Peatselt teeb 
Gilgameš Enkidule ettepaneku minna ekspeditsioonile Seed-
rimetsa, mida valvab kohutav monstrum Humbaba. Enkidut 
ehmatab see ettepanek, sest tühermaal elades on ta aimu saa-
nud, kui hirmus Humbaba tegelikult on. Teise tahvli lõpus kor-
duvad sageli kõnelused, milles kõigepealt Enkidu ja siis Uruki 
vanemad soovitavad Gilgamešil mõte võitlusest Humbabaga 
kõrvale heita. Uruki kuningas jääb siiski endale kindlaks ja 
külastab sepikoda, et tellida retkeks vajalik varustus.

Kolmandal tahvlil jagavad linna vanemad Gilgamešile ja 
Enkidule nende teekonnaks nõu ja õnnistust. Kaks kangelast 
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lähevad jumalanna Ninsuni juurde, kes hakkab oma poja 
ohtlike plaanide pärast muretsema. Ta palub neile abi päike-
sejumal Šamašilt ning adopteerib Enkidu oma pojaks. Nõnda 
saavad Gilgameš ja Enkidu ametlikult vendadeks. Gilgameš 
annab juhiseid, kuidas tema äraolekul linna valitseda, ja kan-
gelased asuvad teekonnale Seedrimetsa.

Neljas tahvel kirjeldab rännakut Liibanoni Seedrimetsa. 
Iga kolmanda päeva õhtul korraldavad Gilgameš ja Enkidu 
enne ööbimist mäeveerul rituaali, et esile kutsuda endelist 
unenägu. Gilgameš näeb sellel tahvlil kokku viis unenägu, 
ärkab neist hirmuga ja jutustab need Enkidule, kes unenä-
gusid seletab. Kõik unenäod on tema seletuste järgi heaen-
delised. Kangelased jõuavad Seedrimetsa lähedusse, kus 
päikesejumal soovitab neil Humbabat kiiresti rünnata. Nii 
Gilgamešil kui ka Enkidul esinevad hirmuhood ning nad 
julgustavad teineteist kordamööda.

Viies tahvel algab sõprade jõudmisega Seedrimetsa vee-
rele. Nad haaravad oma mõõgad ja tungivad sügavamale 
metsa. Lõpuks kohtavad nad Humbabat, kes süüdistab Enki-
dut reeturlikkuses, kuna temagi oli varem metsa üks asukaid. 
Gilgameš ja Enkidu asuvad võitlema, kuid Humbaba osutub 
arvatust tugevamaks. Võitlusesse sekkub päikesejumal, saates 
Humbaba näkku 13 tuult, mis teda pimestavad. Tänu nendele 
seovad kangelased ebardi kinni ja Humbaba pakub ennast 
nüüd Gilgameši teenijaks. Enkidu kehutab siiski Humba-
bat tapma, enne kui jumalad midagi teada saavad. Humbaba 
tapetakse ja kangelased hakkavad tema metsas seedreid lan-
getama. Ühest eriti suurest seedrist lubab Enkidu teha suure 
ukse, et kaunistada jumal Enlili templit ja sellega pehmen-
dada jumala võimalikku viha Humbaba tapmise pärast.

Kuuendal tahvlil jõuavad Gilgameš ja Enkidu tagasi Uru-
kisse, kus Gilgamešile hakkab tegema lähenemiskatseid Ištar. 
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Ta soovib, et nüüdseks suurte saavutustega pärjatud kange-
lane saaks tema meheks, lubades talle luksuslikke kingitusi. 
Gilgameš lükkab ettepaneku järsult tagasi, jutustades talle, 
kuidas jumalanna varem on kõiki oma meessõpru halvasti 
kohelnud. See kataloog on kõike muud kui julgustav. Sellisest 
aupakkumatust kohtlemisest erakordselt nördinud, läheb Ištar 
taevajumal Anu juurde ja nõuab temalt Taevasõnni, et see las-
kuks Urukisse ja karistaks Gilgamešši. Pärast algset puiklemist 
Anu siiski lubab seda. Hiiglaslik Sõnn tuleb alla Linnuteelt, 
Gilgameš ja Enkidu asuvad temaga võitlusse. Gilgameš tapab 
Taevase Sõnni lihuniku kombel noahoobiga. Ištar saab Taeva-
sõnni tapmise pärast veelgi vihasemaks ja karjub Uruki müüril 
seistes needusi. Sellele järgneb Enkidu reaktsioon, kes viskab 
Taevasõnni „reietüki” jumalanna ette ja lubab teda kätte saades 
samamoodi teha. Gilgameš ja Enkidu lähevad tagasi paleesse 
ja korraldavad peo. Enkidu jääb magama ja näeb und.

Seitsmenda tahvli alguses jutustab Enkidu ümber oma 
halvaendelise unenäo. Tema unenäos otsustab jumalate koos-
olek päikesejumala vastuseisule vaatamata, et üks kahest kan-
gelasest peab surema, kuna jumalate ilmas peetakse Humbaba 
ja Taevasõnni tapmist patuteoks. See tahvel sisaldab sureva 
Enkidu kõnesid – kõigepealt neab ta Seedrimetsas tehtud ust 
Enlili templi jaoks, kuna see jumala viha ei suutnud taltsu-
tada. Seejärel neab ta jahimeest ja hoora, kes tõid talle tsivi-
lisatsiooni hüvesid. Päikesejumal noomib Enkidut, öeldes, 
et hoor Šamhat tegi talle ka palju head, viies teda kokku Gil-
gamešiga, mille peale Enkidu oma järgmises kõnes hoora 
hoopis õnnistab. Seejärel näeb Enkidu teise unenäo, milles 
surmaingel haarab temast ja viib ta Allilma. Enkidu jutustab 
Gilgamešile ümber oma nägemuse teisest ilmast ning jääb 
raskesti haigeks. Ta kahetseb, et ei langenud mehe kombel 
väärikalt lahingus, seejärel sureb.
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Kaheksas tahvel kirjeldab Enkidu matuseid. Tahvel algab 
Gilgameši pika kaebelauluga, seejärel kutsub ta kokku sepad 
ja käsitöömeistrid, et need teeksid Enkidu kuju. Gilgameš 
läheb oma kuninglikku varakambrisse ja valib sealt hauapa-
nuseid Allilma jumalate jaoks, et Enkidu läbisaamine nen-
dega saaks hea. Ta korraldab piduliku tseremoonia, kus neid 
kalleid kingitusi näidatakse päikesejumalale, Uruki rahvale 
ja Allilma jumalatele. Tahvli lõpp ei ole säilinud.

Üheksandal tahvlil mõistab Gilgameš Enkidu saatuse põh-
jal, et ka tema on surelik. Ta hakkab maailmas ringi rändama, 
et leida ainsa surelikuna veeuputusest pääsenud Uta-napišti 
ja teada saada tema surematuse saladus. Maailma idapoolse 
serva poole rännates jõuab ta Māšu mäe juurde, kust päike 
iga päev tõuseb. Selle mäe ja päikese tõusu üle valvab dee-
monlik Skorpion-mees oma abikaasaga. Ta üritab veenda 
Gilgamešši mitte minema ohtlikule teele mäe taga, kuid ei 
takista teda, kui pooljumalik kangelane oma soovile kindlaks 
jääb. Mäe taga alustab Gilgameš rännakut pimeduses „Päi-
kese teel” valgusega võidu ning jõuab oma teekonna lõpul 
koos esimeste koidukiirtega aeda maailma äärel, kus puude 
otsas kasvavad kalliskivid.

Kümnenda tahvli alguses kohtub Gilgameš maailma äärel 
elava kõrtsiemanda Šiduriga, kelle käest ta küsib teed Uta-na-
pišti juurde. Kõrtsiemand on tegelikult vana tark jumalanna, 
kes soovitab Gilgamešil loobuda oma ihast surematuse järele. 
Ta suunab Gilgameši otsima Uta-napišti paadimeest Ur-ša-
nabit, et tema paadiga ületada viimane meri ja „surma veed“, 
mis lahutavad teda veel Uta-napišti elupaigast „jõgede suud-
mel“. Ur-šanabi on metsas oma abilistega, kellega Gilgameš 
peab maha lühikese lahingu. Ta hävitab Kiviolendid, kellega 
Ur-šanabi tavapäraselt „surma vesi“ ületas. Nende asendu-
seks käsib paadimees tal lõigata maha 300 pikka latti, mida 
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selles ohtlikus piirkonnas kasutada ühekordsete utjadena, et 
„surma vesi“ ei puutuks ihu. Gilgameš raiub latid ja nad asu-
vad Uta-napišti poole laevaga teele. Nad läbivad utjade abil 
„surma veed“ ja jõuavad lõpuks pärale surematu veeuputuse-
kangelase juurde. Uta-napišti vaatab laeva kaugusest ja juurd-
leb endamisi, kes on see võõras, kes tema juurde sõidab.

Üheteistkümnendal tahvlil jutustab Uta-napišti Gilgame-
šile ümber loo veeuputusest ja enese surematuks saamisest 
jumalate koosoleku otsusel. See on oluline teadmine, mille 
järele Gilgameš oli tulnud maailma lõppu. Uta-napišti paneb 
Gilgameši proovile, soovitades tal olla magamata ühe nädala. 
Gilgameš ei saa sellega hakkama ja ärgates taipab, et kui ta ei 
suuda olla tugevam unest, kes on surma noorem vend, siis 
ammugi ei suuda ta saada tugevamaks surmast. Uta-napišti 
käsib laevnik Ur-šanabil Gilgameš pesutoas puhtaks küürida, 
kuninglikult riidesse panna ja tagasi Urukisse saata. Oma 
abikaasa palvel avaldab Uta-napišti Gilgamešile „tagasi noo-
reks saamise” taime asukoha mere põhjas. Gilgameš sukeldub 
sinna ja toob taime üles. Tagasiteel ta ei suuda vastu panna 
ahvatlusele supelda ühes tiigis ning samal ajal varastab madu 
tema taime. Sellega on Gilgameš korraga ilma kõigest käe-
gakatsutavast, mille ta oma rännakutega saavutanud oli. Ta 
jõuab tagasi Urukisse, kus kehutab Ur-šanabit kõndima Uruki 
müüridel sõnadega, mis kõlavad samamoodi kui eepose pro-
loogis. Seega on Uruki müürid jääv monument Gilgamešile.

Kaheteistkümnenda tahvli esinemine eepose osana on 
problemaatiline. Esiteks on „Gilgameši eepose“ narratiiv 
sidusal kujul juba justnagu lõpule viidud – Gilgameši ränna-
kud on läbi ja ta on tagasi Urukis. Selle tahvli tekst kujutab 
endast sumeri poeemi „Bilgames ja Allilm” osalist ja sõnasõ-
nalist tõlget akkadi keelde, mille esimene rida algab sumeri 
teksti 172. realt. Samuti esineb XII tahvlil taas Enkidu, kes 
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suundub Allilma kadunud puupalli ja kepi järele, kuigi vara-
sema jutustuse järgi peaks Enkidu olema surnud. Kui seda 
tahvlit tõesti peeti eepose orgaaniliseks osaks, siis moodsa 
kirjandusliku maitse seisukohalt rikub selle lisamine teksti 
sidusust ja kooskõlalisust üsna rängalt. Sellepärast on enamus 
moodsaid tõlkeid selle tahvli tekstist välja jätnud (George 
1999; Maul 2005; Röllig 2009). Kaheteistkümnenda tahvli 
filoloogilised peensused viitavad, et akkadikeelne tõlge võiks 
olla tehtud Kesk-Babüloonia perioodil (u 1400-1100 e.m.a), 
seega võiks viimase tahvli olla lisanud toimetaja Sîn-lēqi-
unnini (George 2003: 48–49). Arvatavasti on viimane tahvel 
lisatud akkadi eeposele mingil doktrinaarsel ja tõlgendus-
likul kaalutlusel, mille täpse olemuse kohta me võime teha 
ainult oletusi. Võimalik, et Gilgameši dialoog tema surnud 
sõbra Enkiduga sellel tahvlil tahab rõhutada ja esile tuua Gil-
gameši suure vaevaga omandatud tarkust, mis hõlmab ka 
surnutega suhtlemise kunsti (vt Parpola 1998: 292–293). Iga-
tahes rõhutab kaheteistkümnes tahvel igati Gilgameši seo-
tust surmavalla ja surnutega, mis on tema olemuslik profiil 
jumalana. On ka teine võimalus, et lisatud kaheteistkümnes 
tahvel mängis olulist rolli kuninglike matusetseremooniate 
liturgias, kus „Gilgameši eepost“ pidulikult retsiteeriti. Kuigi 
eepose tekst ajas oluliselt teisenes, säilitasid rituaal ja liturgia 
konservatiivselt arhailisi elemente. Samas peab seegi võima-
lus jääma spekulatsiooniks, sest kuninglike matuste liturgiat 
rituaaltekstide põhjal täpsemalt ei tunta.
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„GILGAMEšI EEPOSE“ HILISEMAd PARALLEELId

Mitmed „Gilgameši eepost“ uurinud teadlased on pessimist-
likult arvanud, et eepos vajus koos kiilkirjakultuuriga täieli-
kult unustusehõlma, kust teda äratas alles moodne filoloogia 
(George 2003: 65–69). Gilgameši nimi esineb küll juutlikus 
„Hiiglaste raamatus“ ning leiab lühidat mainimist mõningatel 
kreeka, araabia ja süüria autoritel, kuid akkadi eepose nar-
ratiivi pole säilinud ühegi muistse tõlke ega täpse ümberju-
tustusena. Tõenäoline on oletus, et „Gilgameši eepos“ tõlgiti 
millalgi esimesel aastatuhandel e.m.a Lähis-Idas laialt levinud 
aramea keelde, kuid see ei ole säilinud, kuna aramea keeles ei 
kirjutatud savile, vaid palju kergemini hävivatele materjali-
dele. Siiski on raskesti usutav, et mitu tuhat aastat populaar-
sust nautinud lugu unustati täielikult. 

Kuigi „Gilgameši eeposele“ paralleelide otsimisega 
muude rahvaste mütoloogiast ja usundist on mõnikord sel-
gesti liialdatud (nt Jensen 1906–1928), on võrreldavatele 
lugudele Lähis-Ida traditsioonis viidatud ka veenval kujul. 

„Gilgameši eeposes“ leiduvate motiividega sarnaseid on lei-
tud nt Makedoonia Aleksandri elulugu kirjeldavas populaar-
ses romaanis, mis hilisantiigis ja keskajal levis väga paljudes 
eri versioonides ja keeltes. Aleksander Suur oli küll ajaloo-
line isik (356–323 e.m.a), kuid kuulsa kuningana kogus ta 
oma isiku ümber legendide kobara. „Aleksandri-romaanis“ 
kirjeldatakse tema müütilisi rännakuid maailma äärde ja 
mitmeid seiklusi seal, samuti otsis Aleksander „elu allikat”, 
mida ta siiski tarvitada ei saanud. Paljud huvitavad paral-
leelid „Gilgameši eeposega“ ei pane siiski uskuma, et „Alek-
sandri-romaan“ oleks kirjutatud esimese eeskujul, pigemini 
on mõningaid traditsioonilisi Lähis-Ida folkloorseid lugusid 
ja motiive kasutatud mõlemas.



GILGAMEŠI EEPOS 43hilisemad paralleelid

Sarnasuste kohta üks näide: babüloonia eepose üheteist-
kümnendal tahvlil läheb Uta-napišti juurest tagasi Urukisse 
siirduv Gilgameš ühte tiiki suplema, jättes kaldale oma maa-
gilise taime, mis vana mehe uuesti noorendab (XI 303–304). 
Selline huvi kümblemise vastu tundub eepose varasema narra-
tiivi seisukohalt täiesti motiveerimatu. Kas eepiline kangelane, 
kes varem suutis kannatada välja suurimaidki ilmastikulisi 
väljakutseid, on äkki muutunud lodevalt kuumakartlikuks? 
Selline nõrk motiveeritus näitab, et Gilgameši suplemine alli-
kas on võetud mõnest sarnasest loost, kus kangelane soovib 
kümmelda „elu allikas“ selleks, et saavutada igavest noorust 
ja elu. Näiteks „Aleksandri-romaani“ etioopiakeelses versioo-
nis kannab Aleksander, kes on jõudnud kaugele Pimeduse 
Maale, endaga kaasas kuivatatud kalu, et neid allikatesse visa-
tes leida üles „elu allikas“, kus kalad taas surnust ärkaksid. Eri 
versioonides jutustatud loos Aleksander „elu allikas“ küm-
melda ei saa, sest keegi teine jõuab temast ette (vt Annus 2009: 
324–325). „Aleksandri-romaani“ kreekakeelses versioonis on 
selleks tema kokk Andreas, kes juhuslikult kümbleb allikas 
kuninga asemel. „Gilgameši eepos“ kasutab allikas kümble-
mise motiivi maagilise taime kaotamise kontekstis, kuid kan-
gelase ujumaminek kaotab selles oma veenvuse.

Kuna „Gilgameši eepos“ on Lähis-Ida pärimuslikul folkloo-
ril põhinev kirjanduslik tekst, siis pidi selle suuline vorm juba 
muistsel ajal sisaldama palju variatiivsust. Kui seda eeldada, 
kaob vajadus otsida puuduvaid lülisid ja paralleele, mis oleksid 
täpses vastavuses babüloonia tekstis jutustatuga. Seevastu on 
Lähis-Idast teada rohkesti rahvajutte, kus ühes ja samas loos 
esinevad kobarana koos motiivid, mis sarnasel kujul leidusid 
muistses „Gilgameši eeposes“. Selles mõttes ei ole need „Gil-
gameši eepose“ otsesed „järeltulijad“, vaid variandid osalt samast, 
osalt teisenenud regionaalsest pärimusest. Uurijad viitavad siin 



44 GILGAMEŠI EEPOS hilisemad paralleelid

lugudele „iisraellaste kuningast“ nimega Buluqija, mis esine-
vad klassikalises araabia kirjanduses ja jutukogus „1001 ööd“. 
Buluqija nimi ise võiks pärineda Gilgameši varasema nimekuju 
Bilgames arabiseeritud vormist. „1001 öö“ eri käsikirjades on 
esindatud kaks versiooni loost selle nimega kangelase kohta.

Esimese versiooni tõlkis araabia keelest prantslane 
J. C. Mardrus, kes aastatel 1899–1904 avaldas oma valiku 
„1001 öö“ lugudest.14 Muinasjutu Buluqijast tõlkis ta praegu-
seks kadunud araabia käsikirja põhjal, kuid see tundub olevat 
autentne. Lugu jutustab, et prints Buluqija leidis isa surma järel 
kuningaks saades paleest kullast kastikese, mille sees oli sala-
pärane kreekakeelne kiri pärgamendil. Tekst sisaldas juhen-
dit, kuidas leida kuningas Saalomoni maagiline sõrmus, mis 
annab võimu kõigi elavate olendite üle ja surematuse. Nende 
juhiste järgi asubki Buluqija teele koos ühe targa mehega, kelle 
nimi on Affan. Kaks meest rändavad läbi kõrbe maa-alusesse 
kuningriiki. Seal valitseb kuninganna Yamlika, kes annab nen-
dele imepärast taimemahla. Kui seda nestet määrida jalgadele, 
võib kõndida kiirkäigul üle seitsme mere, Saalomoni haua 
juurde. Kuninganna pakub nendele teistki taime, mis annab 
igavese nooruse, kuid sellest mehed keelduvad. Pärast imelisi 
rännakuid seitsme mere peal jõuavad Buluqija ja Affan saarele 
õunapuudega, mida valvab hiiglane, kes ei lase neil vilju süüa. 
Saarel leiavad nad ühest koopast Saalomoni haua ja korjuse, 
millel hiilgab otsitav sõrmus. Affan läheb sõrmust ära tooma, 
samal ajal kui Buluqija julgustavaid loitse lausub. Otsusta-
val hetkel ütleb ta aga maagilisi sõnu tagurpidi ja üks vedela 
kalliskivi tilk tabab Affanit, mille peale temast ja reisimist 
hõlbustavast taimemahlast jääb alles ainult peotäis põrmu. 
Buluqija jookseb koopast välja ja rändab ahastades üksikuna 

14  Hiljem ilmus tema valik ingliskeelses kaudtõlkes, vt Mardrus 1947.
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ringi. Tema juurde tulevad deemonlikud olendid, kes aita-
vad tal jõuda deemonite ülema Sahri juurde, kelle kuningriik 
asub teisel pool kosmilist Qāfi mäge. Kuningas Sahr korraldab 
tema saabumise auks peo ja jutustab talle loo maailma algu-
sest – Jumal lõi maailma prohvet Muhammadi saabumiseks 
ja uskmatute karistamiseks. Sahr ise ei saa kunagi vanaks ega 
sure, sest ta on joonud Elu Allikast, mida valvab muistne tark 
al-Khidr. Kui Sahr oma loo jutustamisega lõpule jõuab, viib ta 
Buluqija tagasi tema kuningriiki (Dalley 1991: 5).

Selle loo sarnasus „Gilgameši eepose“ süžeega ei ole just 
ühene, kuid paljud olulised motiivid on selgesti äratuntavad – 
nt nooruse taim, kaaslase surm, külaskäik maailma äärel elava 
surematu kuninga juurde jm. Muinasjutu alguses leidub isegi 
vaste salapärasele seedripuust kastikesele, mille sees on babü-
loonia eeposes „saladust varjav“ lasuriidist tahvel (I 24–28). 
Buluqija muinasjutu teine variant „1001 öö“ kogumikus, mille 
erineva araabia algteksti põhjal on tõlkinud inglise keelde R. 
Burton, algab samuti salajase raamatu leidmisega, mis ennus-
tab prohvet Muhammadi tulekut (Dalley 1991: 5–6). Sama 
ennustus esineb ka kolmandas variandis Buluqija loost, mille 
jutustab araabia autor Tha’labi (surnud 1036). Kõikides nendes 
lugudes rändab Buluqija koos oma sõbra Affaniga maailma 
lõppu, nad saavad ühelt maolt või mingist puust maagilist nes-
tet, mis võimaldab kõndida kiiresti mere peal kaugele saarele. 
Saarel on puid valvav koletis, kes vastab Seedrimetsa Humba-
bale. Maagilise neste funktsiooni täidavad „Gilgameši eeposes“ 
Kiviolendid ja udjad, millega Ur-šanabi ületab „surma vesi“ 
(vt X 88, 102). Saalomoni sõrmuse leidmise kontekstis Affan 
sureb ja Buluqija rändab edasi üksinda, kuni kohtub dee-
monite kuninga Sahri ja müütilise targa al-Khidriga. Nende 
kohtumiste käigus avaldatakse Buluqijale erinevaid maailma 
saladusi, mis on lihtsurelike eest varjatud. Ühes araabiakeelses 
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„Aleksandri-romaani“ versioonis antakse kangelasele salatead-
misi täpselt samas sõnastuses kui Buluqija muinasjutu eri ver-
sioonides, mis näitab, et need kaks araabia lugude tsüklit on 
omavahel kirjanduslikus sõltuvuses (Dalley 1994: 245–246).

Märkimisväärne on Buluqija loo sarnasus „Gilgameši 
eeposega“ nii motiiviliselt kui ka kontseptuaalselt. Peale seik-
lusliku alge kannavad mõlemad lood ideed inimese täius-
tumisest peidetud teadmiste abiga. Tha’labi, kellelt pärineb 
Buluqija loo varaseim versioon, mainib samuti huvitavaid 
detaile jutu päritolu kohta. Sellest selgub, et Buluqija lugu oli 
traditsiooniliselt populaarne Kirde-Iraani islami müstikute, 
nimelt askeesi harrastavate sufide seas. Võib arvata, et jutu 
motiive tõlgendati allegooriliselt ja need olid lähedases ühen-
duses sufi müstiliste praktikatega (Dalley 1994: 240–241). 

Sufi traditsioonis kõige olulisema müütilise targa nimi oli 
al-Khidr, kes esineb „Aleksandri-romaanis“ ja Buluqija loos 
kangelase juhi ja õpetajana. Al-Khidr oli surematu vahelüli 
Jumala ja varajaste sufi müstikute vahel, kes said temalt õpe-
tust nägemuse kaudu. Koraanis juhatab ja õpetab ta Moosest 
(18:59–81), nagu ta ka pärsia- ja araabiakeelsetes „Aleksandri-
romaani“ versioonides juhatab kuningat läbi Pimeduse Maa 
eluvete juurde. On väidetud, et al-Khidri nimi tuleneb babü-
loonia müütilise veeuputusekangelase Atra-hasise nimest, 
kuigi selline seostamine on üsna spekulatiivne. Islami tradit-
sioonis võis al-Khidr ennast ilmutada igal ajal ja igas kohas, 
kuid tema püsiv elupaik oli kas roheline vaip saarel keset maa-
ilmamerd või kosmiline Qāfi mägi, mida ümbritseb kalliskivi-
meri (Dalley 1994: 242). Al-Khidr on islami traditsioonis seega 
vaste Uta-napištile „Gilgameši eeposes“, kuigi tegelaskuju on 
tugevasti edasi arendatud. Nii Uta-napišti kui al-Khidr on 
osalised Lähis-Ida pärimuses veeuputuse-eelsetest tarkadest, 
millel on pikk ja värvikas ajalugu (vt Annus 2007).
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GILGAMEš, EnKIdU JA  
„PÜHAdE MEESTE“ TRAdITSIOON

Ühel teiselgi jutukompleksil „Gilgameši eepose“ pärimuste 
hulgas on tähendusrikkaid paralleele idamaade kirjanduses. 
See on lugu Enkidust tema metsistunud olekus, tema tsivi-
liseerimisest ja Uruki linna toomisest eepose kolmel esime-
sel tahvlil. Iranist A. Panaino on hiljutises artiklis näidanud, 
et Enkidu loole leidub hulgaliselt paralleele muistse India 
ja Iraani pärimustes (Panaino 2001). Tavaliselt jutustatakse 
indoiraani lugudes askeetidest või pühameestest, kes metsiku 
ja puutumatuna elavad üksinduses koos loomadega. Loo-
dusläheduse tõttu on sel pühal mehel mõnikord üks sarv, ta 
on mütoloogiline olend „ükssarvik“. Sellist ühe sarvega ini-
mest peetakse Indias Buddha üheks varasemaks kehastuseks 
(Panaino 2001: 150). Poolinimesena on ükssarvik leidnud 
tee loodusteaduslikesse käsiraamatutesse nagu kreekakeelne 
„Physiologos“ (u. 200 m.a.j), kus teda kirjeldatakse metsiku 
ja väga tugeva loomana, kes armastab üksindust ja keda saab 
kinni püüda ainult neiu või neitsi abiga, kelle ees ta harili-
kult muutub täiesti taltsaks ja sõnakuulelikuks. Seejärel alles 
võib teda kinni püüda või kuninga paleesse vaatamiseks viia 
(Panaino 2001: 154–155). Taolistes ükssarviku kinnipüüdmise 
keskaegsetes õpetustes kajastub kaudselt veel Enkidu tsivili-
seerimise strateegia, nagu seda kirjeldatakse akkadi eepose 
esimestel tahvlitel (nt I 160–164).

Peale loodusteaduslike kirjelduste leidub palju huvitavaid 
narratiive seda tüüpi olendi kohta. India eepiline suurteos 

„Mahābhārata“ jutustab kõige pikema variandi „antiloobi 
sarvega“ noorukist, keda kutsutakse nimega Rišjašringa (III 
110–113). Tema ema oli üksi elava askeedi spermat neelanud 
emahirv või gasell, nagu oli gasell ka Enkidu ema (vt VIII 3). 
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Noormees, kellel on antiloobi sarv otsmikul, elab üksinda 
metsas oma isaga ega tea midagi muudest inimestest. Lähe-
dal asuv linn Anga on jumal Indra needuse tõttu jäänud ilma 
vihmast ja seal valitseb näljahäda. Kuninga nõuandja soovitab 
leida ja linna tuua mõni püha askeet, kes seal ohverdades võiks 
needuse linnalt ära võtta ja vihma tagasi tuua. Sellise püha-
mehe otsingutel tuuakse kuningale sõna metsas elavast anti-
loobi sarvega mehest. Seejärel hakatakse pidama nõu, kuidas 
teda linna meelitada. Leidub üks kurtisaan, kelle nõu kohaselt 
sõidab grupp neiusid paadiga noormehe juurde sel ajal, kui 
tema isa parajasti ära on. Kurtisaan kasutab kõiki oma võlu-
sid, et noormeest võrgutada, ja teisel katsel õnnestub sarvi-
line noormees linna tuua, kus seejärel hakkab sadama vihma 
(Panaino 2001: 151–152). Sarnaseid lugusid on klassikalises 
india kirjanduses palju, neid seob Enkidu pärimusega järg-
mine ühine jutuskeem: keegi primitiivne või askeetlik mees, 
kes elab metsas koos loomadega ja on eriti seotud gaselliga, 
võrgutatakse mõne hoora, kauni daami või printsessi poolt ja 
meelitatakse läheduses asuvasse linna, kus tema saabumine 
toob kaasa positiivse lahenduse mingile probleemile.

Jutustatud loos, mis pärines „Mahābhāratast“, ei olnud 
juttu pikaleveninud suguühtest askeedi ja võrgutava neiu 
vahel nagu Enkidu ja Šamhati pärimuses, kuid teistes sar-
nastes india lugudes esineb seda palju.15 Jaan Puhvel selgitab 

15  Buddha varasematest eludest kõnelevates tekstides („Jatakad“ nr 523 ja 
526) saab üksi elav askeet poja isaks, pillates oma seemet ojja. Seda vett 
joob emahirv, rasestub ja toob poisslapse ilmale. Poeg kasvab üles isa seltsis, 
teadmata, et on olemas naissugu. Ühel päeval askeedi äraolekul tuleb poissi 
võrgutama neiu linnast, kes väidab, et tema puuduva suguorgani tõmbas 
küünega ära mingi röövloom ja palub poisil kratsida oma valutavat „haava”. 
Nõnda ahvatleb neiu nooruki suguühtele ja poiss unustab oma religioossed 
kohustused, mille pärast saab pahandada tagasi tulnud isalt.
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klassikalise India kirjanduses igikorduvat teemat, mis iseloo-
mustab brahmaanliku askeesi olemust: 

„Vastandina läänelikule munklusele pole pearõhk liha-
suretusel, vaid omalaadi looval pingel. India askeedid on 
kasinuse atleedid; neis talletub tapas „kuum“, hingejõu kuh-
jumine, mis võib isegi jumalaid ohustada. Aga nad varuvad 
ühtlasi sugukihku ja see vaoshoitud meelelisus võib parajal 
erutusel lahvatada jämedaks kiimaks. Tiiraseid, noori tüdru-
kuid koinivaid askeete kohtab neis pärimusis harutihti“ (Puh-
vel 1996: 79).

Tõsiasi, et metslane Enkidust jutustava pärimuse paral-
leelid Indias räägivad pühameestest või askeetidest, peaks 
usundiloolasi mõtlema panema. Enkidu ei ole „Gilgameši 
eeposes“ askeet lihasuretuslikus mõttes, kuid erakordne ja 
püha olend siiski ja kindlasti. Askeetlikke jooni kohtame roh-
kem Gilgameši juures, kes pärast Enkidu surma ennast pika 
teekonna ja vintsutustega proovile paneb. Tema lohkus põs-
kedest ja nigelast väljanägemisest jutustab talle igaüks, keda 
ta oma pika teekonna lõpus kohtab – Šiduri (X 40–45), Ur-
šanabi (X 113–118) ja Uta-napišti (X 213–218). Viimase juurde 
saabudes jutustab ta ise oma piinadest, mis on paljuski taot-
luslikud (X 254–259):

Magusat und ei saanud mu pale küllalt,
ma piinasin ennast, et olla magamata,
oma sooned ma kurbusega täitsin,
aga mida ma sain oma vaevade eest?
Ma polnud veel jõudnud Kõrtsiemanda juurdegi, 
kui mu riided olid räbalais!

Selle kirjelduse järgi täitis Gilgameš eeskujulikult üsna mit-
meid Lähis-Ida askeedile esitatud nõudeid, mis on paremini 
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tuntud hilisema kristliku aja andmete põhjal. Kristliku aja 
asketism Süürias ja Mesopotaamias oli üsna tundmatu ja süs-
temaatiliselt läbi uurimata ala enne, kui sel teemal avaldas 
oma põhjalikud uurimused eestlasest süroloog Arthur Võõ-
bus. Tema teedrajav töö sai alguse 1930ndate aastate Tartus 
doktoritöö kirjutamisega, millest pikemad osad nägid eesti 
keeles trükivalgust alles hiljuti (Võõbus 2009: 115–242). Vaa-
dates Gilgameši ülalkirjeldatud saavutusi – magamatus, kur-
bus ja vaevlemine ning riietumine räbalatesse –, tunduvad 
need üksüheselt vastavat süüria askeetide mitmetele ideaali-
dele, mis olid käibel veel kristlikul ajal. Selleaegsed Lähis-Ida 
askeedid pidasid magamist lodevuseks (Võõbus 2009: 162, 
175–177), nad nutsid ja hädaldasid eksalteeritud vaimusei-
sundi saavutamiseks (Võõbus 2009: 199–208); otsisid hinge-
lisi kannatusi (Võõbus 2009: 194–196) ja riietusid kogu elu 
samasse rõivasse või loomanahka. Askeedid võisid ka üldse 
riietest loobuda, käies ringi looma kombel alasti nagu Enkidu 
(Võõbus 2009: 177–181). Kui me lisame siia juurde tõsiasja, et 
Enkidu tegevus metsinimesena on sarnane India pühadest 
meestest jutustavate lugudega, jõuame hämmastava tõde-
museni, et nii Enkidu kui Gilgameši profiil akkadi eeposes 
kattub paljuski hilisema Süüria ja India askeetidest jutustava 
vaimuvaraga.

Kahjuks ei ole täpsemalt teada, kuidas ja mil määral vil-
jeleti muistse Mesopotaamia ühiskonnas religioosset rigo-
rismi ja asketismi. Leidub andmeid kastreeritud preestritest, 
ekstaatikutest, ka sellistest preestritest, kes langesid transsi ja 
kõnelesid prohvetlikul kombel (vt Nissinen 2003: 186–188). 
Enamasti kuulusid sellised pühad teenijad jumalanna Ištari 
templipersonali sekka. Kahjuks on kiilkirjatekstide andmed 
kasinad, sisaldades enamasti ainult preestrite ametinimetusi, 
mitte nende funktsioone templites ega elulugusid. Pühakute 
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ja askeetide elulood seevastu on üks rikkamaid allikaid, mille 
abil Idamaade kristlikku askeesi uuritakse (Võõbus 2009: 
121–128). 

Üks olulisi tegevusi Mesopotaamia templites oli nutu- 
ja kaebelaulude liturgiline esitamine, mille tagajärjel prees-
ter või preestritar võis langeda ekstaasi ja tuua kuuldavale 
prohvetlikke lausungeid (Nissinen 2003: 81).16 Seegi muistne 
funktsioon on edasi kandunud kristliku Süüria asketismis – 
üks osa askeete püüdis maises elus ülendust saavutada nut-
mise ja halamisega, pisarate rohke valamine oli üks ekstaasi 
saavutamise tehnikaid, mille abil tõusti muidu ligipääsma-
tuisse vaimsetesse kõrgustesse (vt Võõbus 2009: 199–208). 
Mesopotaamia liturgilistes nutulauludes jutustatakse kaasa-
kiskuvalt jumaluste lahkumisest ning sellega kaasnevast lin-
nade ja templite hävitamisest. Sellisest hävingut ja kõige kadu 
ette manavast meeleolust on arvatavasti lühike samm sarnaste 
nähtuste kaemusliku nägemise ja prohvetliku tunnetamiseni. 
Prohvetlus ja kaebelaulude traditsioon on omavahel seotud 
ka Vanas Testamendis, kus Jeruusalemma hävitamise puhul 
kirjutatud Nutulaulude raamatu autorlus omistatakse prohvet 
Jeremijale.17 Kristliku aja Süüria askeetide hirmu, kurbust ja 
leinatunnet juhtis seevastu kartus viimse kohtupäeva ja elu 
hävitamise ees.

Meenutagem siinkohal võrdluseks, et eeposes vallandab 
just Enkidu surm Gilgameši askeetlikud pürgimused ja soovi 

16  Neid kaebelaule esitavad preestrid olid kastreeritud, laulud ise kirja 
pandud sumeri dialektis, mida nimetatakse emesal ehk „naistekeeleks“, vt 
Annus 2005 (toim): 87.
17  Ühe huvitava araabia traditsiooni järgi oli muistne tark al-Khidr algselt 
prohvet Jeremija kuningas Joosija ajal. Ta kahtles Jumala sõnas ja suri, kuid 
ärkas ellu saja aasta pärast ja rändas läbi maailma, elades askeedina mets-
loomade seas (vt Dalley 1994: 249).
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leida igavest elu, samuti on eeposes tugevasti tematiseeritud 
kõikehõlmav kosmiline lein Enkidu pärast (vt VIII 1–47). Gil-
gamešši pärast Enkidu surma võib aga võrrelda rändaskee-
diga, keda samuti tunti kristliku Süüria religioossuses. Need 
olid askeedid, kes loobusid püsivast peavarjust ja rändasid 
pidevalt ringi, kasutades ööbimiseks koopaid ja kaljulõhesid. 
A. Võõbus kirjeldab nii: 

„Ühe loo järgi on askeet Sargis ilma elamuta ja teda võrrel-
dakse loomaga, kes eksleb ringi mägedes ja kõrgustikes küll 
külma, lume ja jääga, küll saju ja põletava kuumusega, andes 
end täielikult ilmastiku tujudele. … Need on „pühad rända-
jad“ või „pühad inglid“, kes püüavad reisida incognito ja soo-
ritavad lühema või pikema kestvusega reise … nad lasevad 
enesele kasvada juuksed ilmalike eeskujul, et neid ei tuntaks 
ära ega tervitataks kui munki, ja nõnda paljude aastate kestel 
nad rändavad mitmesugustes maades Oriendis ja Oktsiden-
dis, kuni nad jälle oma lähtekohta tagasi ilmuvad. Tavaliselt 
käidi jalgsi, sest askeedid pidasid seda oma vooruseks ja põl-
gasid sõitu sõidukis ja looma seljas“ (Võõbus 2009: 182).

Nõnda ei kasuta ka Gilgameš kunagi reisimiseks ühtki 
sõidulooma ega -vahendit, ta rändab ringi salkus juustega ja 
lõvinahas (VII 146–147) ning pöördub lõpuks tagasi Urukisse, 
oma lähtekohta. Muistse Mesopotaamia rändavad pühame-
hed võisid kuuluda mõne templi hingekirja ja teenistusse, nad 
pidid tundma teatud osa preesterlikku kirjavara, pikkadel rän-
nakutel oma teadmisi levitama ja nende abil elatist hankima. 
Nende rändavate preestrite kaudu levisid arvatavasti ühelt 
rahvalt teisele ka religioossed ideed ja institutsioonid. Näiteks 
taunis Buddha ühes oma jutluses rändavaid kerjusmunki ja 
askeetidest braahmaneid, kes elatise teenimiseks lihtrahvale 
tasu eest ennustavad („Brahmajāla Sutta“ 1.1). Buddha mai-
nitud ennustuseliikide seas leiduvad kõik põhilisemad Meso-
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potaamia traditsioonilised endeliigitused. Ühes kohas loeb 
jutluse tekst endeteaduste liigid üles samas järjekorras, mil-
les need esinevad Mesopotaamia maiste ennete kompendiu-
mis „Šumma ālu“. Selline kokkulangevus näitab, et 5. sajandil 
e.m.a tunti Indias Babüloonia päritolu endetekste üsna põh-
jalikult ning kokkupuuted Mesopotaamia ning India rändas-
keetide vahel olid tihedad (vt Pingree 1992).

Võimalik, et rändpreestreid peeti ka Uruki peatemplis 
Eannas, mida asustasid taevajumal Anu ja tema tütar Ištar. Sel-
lised rändavad preestrid täitsid vagasid ülesandeid oma juma-
like patroonide heaks. Kaudseid andmeid rändpreesterluse 
olemasolust võib leida ühest Uus-Assüüria ajast pärinevast 
kiilkirjalisest prohvetitekstist, milles Arbela linna Ištar emali-
kult julgustab kuningas Assurbanipali (Parpola 1997: tekst nr 
9). Jumalanna kirjeldab oma hoolitsust kuninga eest piltidega, 
mis ilmselt pärinevad Gilgameši eepilistest rännakutest: 

„Sinu heaolu ihaldades ma rändan ringi tühermaal. Ma 
ületan jõgesid ja meresid, ma lähen üle mägede ja kurude, ma 
ületan kõik jõed! Kuumus ja jahedus õgivad mind pidevalt ja 
kahjustavad minu kaunist keha. Ma olen väsinud, minu keha 
on kurnatud sinu pärast“ (Parpola 1997: 41).

Jumalanna Ištari tempel oli Uus-Assüüria perioodil seo-
tud prohvetlusega, selles elavatelt nais- ja meespreestritelt 
pärinevad ainsad tuntud selle ajastu prohvetitekstid. Assüü-
ria kuningate raidkirjades nimetatakse jumalannat kuninga 
emaks ja epiteediga „metslehm“ (rīmtu), mis on eeposes Gil-
gameši ema Ninsuni püsiepiteet. Jumalanna emaliku julgus-
tuse sõnad kuningale annavad alust arvata, et Ištari templi 
egiidi all tegutses rändaskeete, kes oma tegevuses leidsid ees-
kuju müütiliselt Gilgamešilt. Nõnda leiame askeesi, proh-
vetluse ja rändmunkluse tihedalt ühte seotuna nii muistsest 
Mesopotaamiast kui hilisemast kristlikust Lähis-Idast. Seal-
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juures ei ole imeks panna, et hilisemad allikad on arvukamad 
ja annavad terviklikuma pildi.

Võrdleval alusel saavad seletuse nii mõnedki kummalised 
episoodid babüloonia eepose narratiivis. Näiteks on väitnud 
assürioloog S. Parpola, et Enkidu toiming kuuendal tahvlil, 
kus ta heidab tõurastatud Taevasõnni ihuliikmeid jumalanna 
Ištari ette (VI 155–157), tähistab allegooriliselt tema enese-
kastreerimist (Parpola 1997: xcvi). Akkadi eepose narratiivi 
seisukohalt ei ole küll ühtegi põhjust, miks Enkidu peaks 
ennast kastreerima, kuid arvestades paljude paralleelidega, 
mis eepose narratiivil on hilisemates askeetlikes praktikates, 
tundub selline võimalus tõlgendamiseks üsna tõenäoline. Tei-
selt poolt on hästi teada, et Ištari templites muistses Meso-
potaamias olid olulisel kohal kastreeritud meespreestrid, kes 
riietusid ja käitusid nagu naised. Neid nimetati kurgarrû ja 
assinnu, nad olid oma jumalanna auks androgüünselt täius-
likud, ühekorraga mees- ja naissoolised nagu Ištar ise (Par-
pola 1997: xcvi). Kui eepose esimesel tahvlil näeb Gilgameš 
kaht endelist unenägu peatselt tema ellu tulevast sõbrast, on 
Enkidu sümboliteks „tapper“ (hassinnu I 277) ja taevast lan-
genud „meteoriit“ (kisru I 246), mis sõnamängu abil viitavad 
akkadi keele sõnadele assinnu ja kezru, tähendades nimelt 
kastreeritud preestreid (Parpola 1997: xcii). Enesekastree-
rimine oli tuntud religioosne praktika kristliku aja Süüria 
munkluses ja ka Vahemere-äärsetes müsteeriumiusundites 
laiemalt (Võõbus 2009: 162). Kui eepose narratiivi seisukohalt 
polegi oluline, kas Enkidu ennast pärast võitlust Taevasõn-
niga kastreerib või mitte, oli see siiski oluline detail neile, kes 
eepost teataval viisil lugesid ja tõlgendasid. Tähtsusetu pole 
ka see, et jumalanna korraldab Enkidu visatud kehaosa kohal 
nutulaulude laulmise oma teenijannade poolt, mis arvatavasti 
heiastab Ištari templi tavapärast rituaali (VI 158–159).



GILGAMEŠI EEPOS 55„pühade meeste” traditsioonid

Ülaltoodust võib teha tõenäolise järelduse, et paljusid 
Lähis-Idas kristlikul ajal tuntud asketismi vorme viljeleti juba 
muistses Mesopotaamias. Süüria kristliku asketismi juuri on 
otsinud oma töödes ka A. Võõbus, kelle arvamise järgi oli 
otsustav mõjutaja manihheistlik dualism. Sellepärast on teda 
ka kritiseeritud, kuna manihheism ei ole nähtusena oluliselt 
vanem kui Süüria kristlus. Võõbus ei pöördu kahjuks kunagi 
muistse Mesopotaamia allikate poole, kuigi ta on teadlik eel-
kristlike süüria kultuste jätkuvusest. Näiteks arutleb ta ene-
sekastreerimise nähtuse üle nõnda: 

„Loomulikult kerkib üles küsimus põhjuste järele, mis 
on kujundanud süüria asketismi omapära. Põhjust tuleb küll 
näha süürlaste psüühikas. … Tuntud on süüria kultuste ekst-
ravagantsus, kust paistab välja nende religioossuse kirglik ja 
fanaatiline olemus. … Säärane eksalteeritud meeleolu muutus 
kas libertinismiks metsikutes orgiates või täielikuks enese-
ohverdamiseks askeetlikus mõttes. … Talle omase tempera-
mendi ja kirega andus süürlane eelkristlikele jumalustele ja 
nõnda oli ta valmis teenima ka uut, juba kristlikku meistrit, 
kaldudes kergesti igasugustesse liialdustesse“ (Võõbus 2009: 
227–228).

Religioosne innukus on seega Lähis-Ida inimesele alati 
loomuomane olnud, ega ole alguse saanud teataval ajaloolisel 
perioodil. Usulise karismaga eriti silma paistvaid isikuid vaa-
deldi selles kultuuris aukartusega kui pühi ja vagasid inimesi, 
kuigi nende tegevus võis olla ekstravagantne ja ennasthävitav. 
Nõnda võimaldab „Gilgameši eepos“ võrdleval lugemisel pil-
guheitu maailma ühe regiooni rahvaste mentaliteedi ajalukku, 
mis paljuski on jäänud sarnaseks tänapäevani. Kuna Lähis-
Ida kutsutakse õigustatult „tsivilisatsiooni hälliks“, peituvad 
selle muistse kultuuri, religiooni ja teaduse dünaamikas alged, 
mis oma vilju kannavad ka Lääne tsivilisatsioonis. Samas 
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kujutab „Gilgameši eepos“ endast kaasakiskuvat meistritööd, 
mis käsitletavate teemade tõttu – sõprus, kuulsusejanu, sure-
likkus, vaimne täiustumine jm – on ühtaegu nii üldinimlikult 
arusaadav kui ka rabavalt tänapäevane.

EELMÄRKUS TõLKELE

Akkadikeelne „Gilgameši eepos“ on poeetiline tekst, mille 
erinevad osad pärinevad 4000–3000 aasta tagusest Lähis-
Idast ja mis seega on iidsem kui Vana Testament. Erinevalt 
Piiblist ei ole „Gilgameši eepose“ standardversioon säilinud 
tervikuna, kuigi assürioloogid usuvad, et selle täielik rekonst-
ruktsioon saab kunagi reaalsuseks. Siinne tõlge järgib stan-
dardversiooni tekstikuju ja selle ridade nummerdust, ent kui 
selle puuduvaid osi täiendab mõni vanem fragment Kesk- või 
Vana-Babüloonia ajastust, on see tõlgitud lisaks, võrdluseks 
ja täienduseks. Vanemate tekstiversioonide tõlgetes pole ridu 
nummerdatud. Tõlke autori jooksvad seletused tekstile ja 
vahepealkirjad on lisatud kursiivis. Tõlke mõistmise hõlbus-
tamiseks on koostatud kommentaarium ning tekstis esine-
vate isiku- ja kohanimede sõnastik, nendes kommenteeritud 
tekstilõigud ja pärisnimed ei ole tõlkes kuidagi tähistatud.

Kuna tekstis on rohkesti kordusi, saab paljusid värsse ja 
nende osi taastada paralleelide varal. Tekst taastatud ridadel 
või need rea osad on ümbritsetud nurksulgudega, taastamata 
osad punktiiriga nurksulgude sees. Teksti, mida tervikuna 
ei tunta, on kahtlemata raskem tõlkida kui tervena säilinut. 
Eriti keeruline on tõlgendada paralleelideta ridu, millest on 
säilinud kolmveerand, pool või veelgi vähem kiilkirjamärke. 
Paljud tõlkijad on sääraste poolikute ridade juures oma loo-



GILGAMEŠI EEPOS 57eelmärkus tõlkele

vust kasutanud ja üritanud puuduvaid fraase ning sõnu omalt 
poolt välja pakkuda. Nõnda saadud tõlge on muidugi siledam 
ja loetavam, kuigi mõnevõrra ilusam kui säilinud originaal ise. 
Selliste seas on ka kunagise Leningradi Ülikooli professori 
Igor Djakonovi venekeelne tõlge (1961), mille põhjal Boris 
Kabur koostas oma populaarse eestinduse (1994). Käesolevas 
tõlkes on vähem üritatud spekulatiivselt taastada seda, mis 
algtekstis puudub. Kuigi Kaburi eestindus ilmus kõigest 16 
aastat tagasi, kasutas ta algtekstina põlvkonna jagu varasemat 
tõlget ja kajastab seega „Gilgameši eepost“, nagu seda tunti 
1960ndatel. Mitmed Kaburi tõlkes kasutatud sõnad ja vasted 
on siinse tõlke autori seisukohalt õnnestunud ning nende 
kasutamist on jätkatud (nt „rohtla”), mõned siiski vähem. 
Kaburi tõlge ei teavita lugejat puuduvatest ridadest ega tühi-
kutest tekstis ning järelsõna ja kommentaarid on piisavuse 
piiril. Et mitmekülgne Boris Kabur (1917–2002) ei olnud aga 
siiski professionaalne assürioloog, tuleks tema saavutust sel-
legipoolest positiivselt hinnata.

„Gilgameši eepos“ on tõlgitud siin tänapäevasesse eesti 
keelde, üritamata eriliselt markeerida arhailisust ja kasuta-
mata „piibellikku” keelt. Seda võib pidada nii tõlke vooruseks 
kui ka puudujäägiks, olenevalt lugeja kirjanduslikust mait-
sest. Samuti pole katsetatud mingit kindlat meetrumit, vaid 
tõlgitud on vabavärssi. See lähtub tõsiasjast, et akkadi luule ei 
olnud meetriline, ei koosnenud teatud rõhuliste silpide arvust 
ühes reas. Ridade pikkused võivad üpris palju erineda, sõltu-
des muuhulgas tähenduslikust laengust ja dramaatikast. Ena-
masti koosneb babüloonia poeesia üks värsirida kolmest või 
neljast rõhulisest üksusest, kas siis ühest sõnast või sõnapaa-
rist, millest esimene on rõhuta lühisõna. Kui rõhulisi üksusi 
on neli, tekib kahe esimese üksuse järele justkui iseenesest 
paus, mida võib kutsuda tsesuuriks (George 1999: 219). Värsi-
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ridu võib tõlkija kokku panna paarisvärssideks, neljasteks või 
pikemateks üksusteks. Siinses tõlkes on värsiread grupeeritud 
ebaühtlase pikkusega sisulisteks üksusteks ja selle poeetiline 
vorm üritab jäljendada originaali luulevormi intuitiivselt.

Hetiidi meetrikas, vähemalt eepilises laadis, on kaldu-
vus jaotuda umbes 14-silbilisteks värsiridadeks, seega kolme 
võrra lühemaks kui Homerose heksameetris. Üks teooria 
viimase kohta oletab, et see tekkis põhiühiku laiendamisel 
kolme daktüli abil. Sellest lähtudes võib arvestada, et kui 
hetiidi meetrikal oli midagi ühist veeda ja vanakreeka oma-
dega indoeuroopalikus seoses, osutab 14-silbiline rida kahe 
daktüliga laiendusele, seega milgi moel „pentameetrilisele” 
lahendusele. Sarnast värssi on siin püütud vabas vormis 
matkida, andmaks aimu, et on tegemist indoeuroopa keelte 
vanima säilinud poeetilise tehnikaga, mitte ehk paljalt sumeri 
ja semi mudelite otsese jäljendusega. Sama menetlust on tõl-
kija varem kasutanud “Laulus Ullikummist” (vt Annus 2005 
(toim): 224-236).
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Gilgameš ja Enkidu

 Tema, kes sügavust nägi, maa aluseid,
 kes õigeid viise teadis ja kõiges oli tark,
 Gilgameš, kes sügavust nägi, maa aluseid,
 kes õigeid viise teadis ja kõiges oli tark!

5 Ta uuris kõikjal võimude troone
 kogu tarkust kõige kohta teadis,
 saladust nägi ja varjatu avastas,
 teavitust tõi veeuputuse-eelsest ajast.

 Kaugelt teelt ta väsinult tuli ja puhata sai,
10 kivisambale pani kõik oma vaevad,
 lasi ehitada Lambatara Uruki müürid,
 kus püha Eanna, puhas varakamber.

 Kae selle müüri, mille sära kui vasel,
 vaatle ta torni, millega võrdset pole teinud keegi!
15 Roni ta treppidel, mis igimuistsest ajast,
 ja lähene Eannale, Ištari elupaigale
 milleväärset pole ükski hilisem kuningas ega 

inimene suutnud!

 Mine üles Uruki müüride peale ja kõnni,
 selle rinnatist uuri ja telliseid vaatle –
20 kas pole selle tellised põletatud
 ja selle vundamendi rajanud seitse tarka?

 Üks šār on linn, üks šār on aiad, üks šār on saviauk, 
pool šāri on Ištari koda, 

 kolm šāri ja pool on Uruki mõõtmed!
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 Ava tahvlitekast, mis on seedrist,
25 tee lahti selle lukk, mis pronksist,
 ja [ava] selle saladuse värav!
 Tõsta välja lasuriidist tahvel ja loe seda valjult,
 kõigest, mis Gilgameš tegi läbi ja kõikidest vaevadest!

 Oivaline kõigi kuningate seas, kiidetud kujuga isand,
30 kangelaslik Uruki kasvandik, pusklev tarvas!
 Ees minnes ta juht oli,
 kui järel ta läks, oma vendade tugi!

 Vägev kalju, oma vägede kaitsevari,
 raevukas uputuslaine, mis hävitab kivimüüri,
35 Lugalbanda tarvas on Gilgameš, kel täiuslik jõud,
 üleva lehma, metslehm Ninsuni imetatu!

 Kõrge on Gilgameš, täiuslik, kohutav,
 ta avas sissepääsud mägedesse,
 uuristas kaevusid mäeveertele,
40 ületas ookeani, avara mere, kuni päikese tõusuni;
 maailma äärte uurija, elu otsija,
 kes oma väega jõudis kauge Uta-napišti juurde,
 kes taastas templid nende kohtadele, mille oli minema 

pühkinud veeuputus,
 pani paika riitused inimsoole!

45 Kes oleks temaga võrreldav kuningluses,
 ja nagu Gilgameš ütleks: „Mina olen kuningas!“
 „Gilgameš“ alates päevast, mil sündis, sai ta nimi hüütud,
 kaks kolmandikku temast on jumalik, kolmandik temast 

on inimlik.
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 Tema keha kuju Bēlet-ilî voolis,
50 Nudimmud kujundas tema välimuse.
 [… … … … …] hiilgav [… …],
 [… …] tema kuju, üksteist küünart [ta pikkus … …].
 [Neli küünart] on ta rinna laius,
 kolm küünart on ta jalg, pool ritva ta põlv,
55 kuus küünart on laiad [ta õlad],
 [pool küü]nart [pikk] on ta nimetissõrm.
 Habetunud on ta põsed nagu [… … …],
 tema juuste lokid lopsakad nagu Nisabal,
 üles sirgudes sai täiuslikuks tema ilu,
60 maise mõõdu järgi oli ta väga kaunis.

 Lambatara Urukis ta kõnnib ringi,
 tugev ta tarva kombel, kõrgel hoiab ta pead,
 ei ole talle võrdset, tõstetud on ta relvad,
 oma puupalliga hoiab ta liikvel kaaslasi.
65 Hirmunud on Uruki noormehed omavolist,
 Gilgameš poega tema isa juurde ei luba,
 päeval ja öösel jõhkrutseb toorelt
 Gilgameš, [rohkearvulise rahva] kuningas.
 Tema, kes on Lambatara Uruki karjane,
70 [Gilgameš tütart tema] ema juurde ei luba,
 tema on nende tarvas, nemad tema lehmad –
 nende kaebeid kuulatama jäi Ištar.

 „Ta on tugev ja hiilgav, tark ja [… … …],
 [Gilgameš] neitsit [tema kosija] juurde [ei] luba!“
75 Sangari tütar, [noore mehe mõrsja] –
 nende kaebusi kuulis Ištar.
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 Taeva jumalad, käskude isandad
 [… … … … … … … … … … …]:
 „Sina ju lõid metsiku tarva Uruki Lambatarasse,
80 ei ole talle võrdset, tõstetud on ta relvad!
 Oma puupalliga hoiab ta liikvel kaaslasi,
 ta hirmutab Uruki noormehi omavoliga,
 Gilgameš poega tema isa juurde ei luba,
 päeval ja öösel [jõhkrutseb] toorelt!
85 Tema on Lambatara Uruki karjane!
 Gilgameš, rohke[arvulise rahva kuningas],
 tema on nende karjane ja nende [… … …]!
 Ta on tugev ja hiilgav, tark ja [… … …]!
 Gilgameš neitsit [tema kosija] juurde ei luba!“

90 Sangari tütar, [noore mehe] mõrsja –
 nende kaebusi võttis kuulda [Anu],
 Aruru nad kutsusid, suure emanda:
 „Sina, Aruru, oled loonud [inimese],
 nüüd aga loo tema mõte,
95 saagu vääriliseks see tema südame tormiga,
 et nad teineteisega võistleksid, Uruk saagu puhata!“
 
 Aruru seda kuuldes
 Anu mõtte lõi oma südamesse.
 Aruru oma käed pesi,
100  savi näpistas, viskas rohtlasse,
 rohtlas Enkidu ta lõi, vägilase,
 vaikuse sigitise, Ninurta kaaslase.
 
 Karvadest lokkab kogu ta keha,
 tehtud juuksed nagu naisel,
105 lokkis ta juuksed, lopsakad nagu Nisabal,
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 ta ei tunne inimesi ega maad.
 Rõivaga rüütatud nagu Šakkan,
 koos gasellidega sööb rohtu,
 koos karjaga joomapaigal tungleb,
110 koos ulukitega vetest kosutab südant.

 Kütt, püünisteseadja mees,
 joogikoha koolmel temaga kokku juhtus,
 esimesel, teisel ja kolmandal päeval joogikoha koolmel 

temaga kokku juhtus.
 Nägi teda kütt ja ta pale jahmatas,
115 kuid tema oma karjaga peidupaika kadus.

 Kütt kartis, jahmunult vaikis,
 [muretses] ta süda, oli pilves ta nägu,
 [sugenes] kurbus [ta meelde],
 kauget [teed käijaga] ta pale oli sarnane.

120 Kütt [oma suu] avas ja ütles, kõneles [oma isale]:
 „Mu isa, üks mees, kes [tuli joogikoha koolmele],
 ta on vägevaim [maal], jõudu tal [on],
 nagu Anu [kaaslasel] on vägevaim [tema jõud].

 Mägede peal [kõnnib pidevalt],
125 [pidevalt] koos karjaga [sööb rohtu],
 [pidevalt] joogikoha koolmele samme [seab],
 [ma pelgan], mina ei lähene temale!

 Minu püügiaugud [ta täidab], mille kaevanud olen,
 mu püünised ta [kisub välja], mille laotanud olen,
130 [ta võtab mu käest] karja ja rohtla ulukid,
 [ta ei anna] mul töötada rohtlas!“
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 [Tema isa oma suu avas] ja kõneles kütile:
 „[Mu poeg, elab Uruki südames] Gilgameš,
 keegi [ei ole … … … …] temast üle,
135 [nagu Anu kaaslasel on] vägevaim tema jõud.

 [Haara teed, Uruki südame poole sea] oma palg,
 [räägi temale … … … …] mehe jõust,
 [mine, mu poeg, ja endaga hoor Šamhat] vii kaasa,
 [… … … … … … …] nagu vägimees.

140 [Kui kari läheneb] joomisekohale,
 [naine oma riided rebigu] seljast, oma võlusid [näidaku],
 [näeb] teda mees, läheneb temale,
 võõrdub temast ta kari, kelle seas [ta kasvas]!“
 
 Oma isa nõu [poeg võttis kuulda],
145 kütt läks [Gilgameši juurde],
 teed haaras, Uruki poole [oma palge] seadis,
 astus sisse Gilgameši ette ja [sõna kõneles]:

 „Üks mees, kes [tuli joogikoha koolmele],
 ta on vägevaim maal, [jõudu tal on],
150 nagu Anu kaaslasel on vägevaim [tema jõud].
 Mägede peal kõnnib [pidevalt],
 pidevalt koos karjaga [sööb rohtu],
 pidevalt joogikoha koolmele samme [seab].
 Ma pelgan, mina ei lähene [temale],
155 minu püügiaugud ta täidab, mille kaevanud olen,
 mu püünised ta kisub välja, mille [laotanud olen],
 ta võtab mu käest mu karja ja rohtla ulukid,
 ta ei anna mul töötada rohtlas!“
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 Gilgameš temale, kütile kõneles:
160 „Mine, kütt, ja endaga hoor Šamhat vii kaasa,
 sellal kui kari läheneb joomisekohale,
 naine oma riided rebigu seljast, oma võlusid näidaku,
 näeb teda mees, läheneb temale,
 võõrdub temast ta kari, kelle seas ta kasvas.“

165 Läks kütt ja endaga hoor Šamhati viis kaasa,
 teed haarasid, sirgele rajale läksid,
 kolmandal päeval määratud kohta saabusid.
 kütt ja hoor oma varjupaika istusid.

 Ühe päeva, kaks päeva joogikoha koolmel istusid,
170 saabus kari joogikohale jooma,
 saabusid ulukid vetele kosutama südant,
 ja tema, Enkidu, kelle sünnipaik mägedes,
 koos gasellidega ta sõi rohtu,
 koos karjaga ta joomapaigal tungles,
175 koos ulukitega vetest kosutas südant.
 Nägi siis Šamhat metsikut meest,
 tapjat noorukit rohtlate keskelt.

Kütt:
 „See on tema, Šamhat, oma rind päästa valla,
 oma üsk tee lahti, ja sinu veetlusi ta võtku!
180 Ära pelga, võta vastu ta hingus,
 näeb ta sind ja läheneb sinule,
 oma rõivad löö avali ja sinu peal ta magagu!
 Tee siis metslasele naise tööd,
 kuni ta võlud lembivad sinu peal,
185 võõrdub temast ta kari, kelle seas kasvas!“
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 Päästis valla Šamhat oma alusrõivad,
 oma üsa tegi lahti, ja mees tema veetlusi võttis.
 Ta ei peljanud, võttis vastu ta hingust,
 oma rõivad lõi laiali, ja mees tema peal magas,
190 tegi siis metslasele naise tööd,
 ta võlud lembisid naise peal,
 kuus päeva ja seitse ööd Enkidu oli püsti ja Šamhatit koinis.
 
 Kui ta sai küllalt tema toredustest,
 oma palge ta seadis rohtlasse karja poole.
195 Enkidut nähes jooksid ära gasellid,
 rohtla kari hoidis kaugele tema kehast.

 Enkidu oli rikkunud oma puhast keha,
 tema põlved jäid paigale, kuigi ta kari liikus,
 nõrgemaks jäänud oli Enkidu, ei olnud endine tema jooks,
200 aga tal oli nüüd aru ja avar taiplikkus.
 Ta naases ja istus maha hoora ette,
 hoorale otsa ta vaatas
 ja mida hoor ütles, kuulasid tema kõrvad.

 [Hoor] temale, Enkidule kõneles:
205 „Ilus sa oled, Enkidu, nagu jumalaks loodud,
 miks koos ulukitega rohtlas jooksed?
 Tule, ma viin su Lambatara Uruki südamesse,
 puhtasse kotta, Anu ja Ištari elupaika,
 kus on Gilgameš, jõu poolest täiuslik
210 ja nagu tarvas võimutseb noorte meeste üle.“
 Nõnda sõnas talle, ja mees tema jutuga nõustus,
 tema tark süda otsiski sõpra.
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 Enkidu temale, hoorale, kõneles:
 „Mine, Šamhat, ja kutsu mind kaasa
215 puhtasse, pühitsetud kotta, Anu ja Ištari elupaika,
 kus on Gilgameš, jõu poolest täiuslik
 ja nagu tarvas võimutseb noorte meeste üle.
 Mina kutsun ta välja, vägevalt hõikan,
 Uruki südames kiitlen: „Ma olen vägev!“
220 Tahan sisse ma astuda, saatusi muuta,
 kes rohtlas on sündinud, vägev ta jõud!“

Hoor:
 „[Läki siis, rahvas] nähku su palet,
 [… … … …] leida, mina ju tean!
 Tule, Enkidu, Lambatara Urukisse,
225 kus on noormehed vöötatud, särpides,
 [iga] päev [… … … … … …] peetakse pidu,
 kus mürtsuvad trummid
 ja lõbutüdrukuil on ilusad mõõdud,
 võluga kaunistatud, täidetud rõõmuga,
230 öösel sängist nad tähtsaid saadavad ära!
 
 Enkidu, [kes] elu ei tunne,
 näitan sulle Gilgamešši, kirglikku meest,
 vaata teda, kae tema palge,
 kaunis ta mehisus, uhkust tal on,
235 kaunistatud võluga kogu ta keha,
 vägevam sinust on tema jõud,
 ei päeval ega öösel ta ei maga!

 Enkidu, oma halba kavatsust muuda,
 Gilgamešši Šamaš armastab,
240 Anu, Enlil ja Ea ta tarkuse avaraks tegid:
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 enne kui tulid mägedest siia,
 Gilgameš Uruki südames nägi unesid sinust.

 Gilgameš tõusis ja unenägu mõistatas, kõneles oma emale:
 „Mu ema, niisugust und ma nägin sel ööl:
245 taeva tähed ilmusid mulle
 nagu meteoriidid ja langesid mu poole.
 Ma tõstsin ühte, kuid see oli vägevam minust,
 pöörasin teda, kuid ei suutnud seda liigutada.
 
 Uruki maa seisis ta juures,
250 maa oli kogunenud [tema juurde],
 tunglesid hulgad ta juures ja peal,
 noormehed kuhjusid tema peale,
 nagu väikesel lapsel nad suudlesid jalgu.
 Teda nagu naist [armastasin], tema peal lembisin,
255 ta tõstsin siis ja viskasin maha su ette
 [ja sina, sa tegid] ta võrdseks minuga.“

 [Gilgameši ema on tark ja] teadja, kõike ta teab,  
kõneles oma pojale,

 [metslehm] Ninsun on tark ja teadja, kõike ta teab, 
kõneles Gilgamešile:

 „Taeva tähed, [mis ilmusid] sulle
260 [nagu] meteoriidid ja langesid su poole;
 sa tõstsid ühte, kuid see oli vägevam sinust,
 pöörasid teda, kuid ei suutnud seda liigutada;
 sa tõstsid siis ja viskasid maha mu ette
 ja mina, ma tegin ta võrdseks sinuga;
265 teda nagu naist armastasid, tema peal lembisid:
 Sinu juurde tuleb vägev kaaslane, sõbra päästja,
 ta on vägevaim maal, jõudu tal [on],



72 GILGAMEŠI EEPOS esimene tahvel

 nagu Anu kaaslasel on vägevaim tema jõud!
 Sa armastad teda nagu naist, tema peal lemmid,
270 tema on vägev, ta päästab sind [sageli].
 [Ilus ja väga väärtuslik] on sinu uni!“

 Ta nägi ka teise unenäo.
 Ta tõusis, sisenes jumalanna, oma ema, ette,
 ja Gilgameš temale, oma emale kõneles:
275 „Jälle, ema, ma nägin teist und:
 Uruki suurele [tänavale] 
 tapper oli heidetud, ja selle juurde koguneti,
 [Uruki] maa seisis ta juures,
 [maa kogunes] tema juurde,
280 tunglesid [hulgad] ta juures ja peal,
 [noormehed] kuhjusid tema peale.
 [Ma tõstsin ta siis] ja viskasin maha su ette,
 teda nagu naist [armastasin], tema peal lembisin,
 [ja sina, sa] tegid ta võrdseks minuga!“

285 Gilgameši ema on tark ja teadja, kõike ta teab,  
kõneles oma pojale,

 metslehm Ninsun on tark ja teadja, kõike ta teab,  
kõneles Gilgamešile:

 „Poeg, tapper, mida sa nägid, on mees,
 keda nagu naist armastasid, tema peal lembisid,
 ja mina tegin ta võrdseks sinuga:
290 sinu juurde tuleb vägev kaaslane, sõbra päästja,
 ta on vägevaim maal, jõudu tal [on],
 nagu Anu kaaslasel on vägevaim tema jõud!“
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 Gilgameš temale kõneles, oma emale:
 „Ema, nõuandja Enlili suuga öeldu langegu mulle osaks,
295 nõuandja sõbra saagu ma endale,
 endale saagu ma nõuandja sõbra!“
 Nõnda on näinud ta unesid sinust!“
 [Kui] Šamhat oli jutustanud Gilgameši unenägudest 

Enkidule,
 [siis nad] omavahel armatsesid.





Teine tahvel
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Enkidu taltsutamine

Teise tahvli alguse esimesed 28 rida ei ole standardversioonis säi-
linud. Hilisema versiooni eelkäijana on tuntud nn vanababüloo-
nia Pennsylvania tahvel, millel leiduv materjal vastab esimese ja 
teise tahvli standardversioonile (siin tõlgitud read ii 45–68). Selle 
valguses võib oletada, et standardversiooni teise tahvli algus võis 
kordusena esitada episoode esimeselt tahvlilt.

 Enkidu tema ette istus,
 nad omavahel armatsesid,
 ta unustas rohtla, kus ta sündinud oli,
 seitse päeva ja seitse ööd 
 Enkidu oli püsti ja Šamhatit koinis.

 Hoor oma suu avas, ütles Enkidule:
 „Ma vaatan sind, Enkidu, nagu jumal sa oled,
 miks koos ulukitega sa rohtlas ringi hulgud?
 Tule, ma viin su Uruki peatänava keskele,
 puhtasse kotta, Anu elupaika.
 Enkidu, tõuse, ma võtan su kaasa
 Eannasse, Anu elupaika,
 kus peeni käsitöid tehakse,
 ja sinagi ennast seal linlasena sisse sead –
 mine ja tõuse maapinna varjust, sa karjane!“
 
Standardversiooni katkendlik tekst algab u 29. reast, kus samuti 
kõneleb hoor Šamhat.

 „Miks koos ulukitega [sa rohtlas jooksed]?
30 Arutle endaga, [eneses kaalutle]!“
 Oma vaimus ta [tema jutuga nõustus],
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 tema tark süda [otsiski sõpra],
 Šamhati [nõu talle südamesse langes].

 Naine ühe oma rõiva rebis seljast, teda riietas,
35 ja oma teise rõivaga end pani riidesse.
 Haaras ta käest ja teda kui jumalat juhtis
 karjuste hüti, koplite koha juurde.

 Karjuskond tema juurde kogunes,
 oma vaimus, iseeneses [kõnelesid]:
40 „Noormees Gilgamešiga kujult justnagu sarnane,
 tema kuju on kõrge, müürisakmena hiilgav,
 võib-olla sündinud on ta mägedes,
 nagu Anu kaaslasel vägev on tema jõud!“

 Leiva nad tema ette asetasid,
45 õlle nad tema ette asetasid,
 leiba Enkidu ei söönud, põrnitses ja vaatas –
 ei oska Enkidu süüa leiba,
 õlut jooma polnud ta õppinud.

Sellele järgnevad read on taas paremini säilinud vanababüloo-
nia versioonis.

 Hoor oma suu avas ja Enkidule kõneles:
 „Söö leiba, Enkidu, see on elu tunnus,
 õlut joo, see on maa saatus!”

 Sõi leiba Enkidu, kuni sai küllalt,
 õlut jõi seitse kannu,
 vabanes tema meel, lõbusalt laulis,
 rõõmustas ta süda ja ta pale säras.
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 Haris ta karvkatet habemeajaja,
 õliga ta end võidis ja inimese taoliseks muutus,
 rõivaga end riietas ja nagu sõdalaseks sai,
 ta võttis oma relva, et lõvisid rünnata.

 Kui magama heitsid karjused ööseks,
 lõi ta maha hundid ja kätte sai lõvid,
 lebada võisid suured karjahoidjad,
 Enkidu oli nende valvur ärksa mehena.

Järgnevast episoodist, kus Enkidu kedagi kohtab ja temaga 
räägib, on vanababüloonia versioonis säilinud ainult esimene 
rida: „Üks mees oma äia majja oli kutsutud…” ehk pulmapeole. 
Sama rida on tükati säilinud ka standardversioonis. Sellele järg-
neb vanas teisendis 12 rida tühimikku, mille teksti ei teata ka 
standardversiooni järgi. Kui vanababüloonia teisend loetavaks 
muutub, kohtab Enkidu karjaste seltsis olles juba järgmist möö-
dakäijat, kes jutustab talle, kuidas Gilgameš Urukis oma esimese 
öö õigust kasutab (iv 135-165).

 Šamhatiga ta endale rõõmu tegi,
 siis tõstis oma silmad, märkas inimest,
 kõneles hoorale:
 „Šamhat, too siia see mees,
 miks tuli ta siia, tahan kuulda ta põhjust!“

 Hoor hüüdis meest,
 kõndis ta juurde, talle ütles:
 „Noormees, kuhu sa tõttad, 
 miks on vaevaline su minek?“
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 Noormees oma suu avas ja Enkidule kõneles:
 „Pulmamajja olen ma kutsutud,
 inimeste saatus on kosida mõrsja.
 Peolauda ma hakkan katma,
 hõrgud on pulmamaja road!

 Uruki peatänava kuningale
 mõrsjaloori kergitamine kuulub kui esimesele valijale,
 Gilgamešile, Uruki peatänava kuningale
 mõrsjaloori kergitamine kuulub kui esimesele valijale!

 Kosijale määratud naist tema ju koinib,
 tema enne ja abikaas pärast –
 jumala nõuande järgi nii kästud,
 nabavääti lõigates nii talle määratud!“
 Mehe jutu peale kahvatus tema pale.

Siin järgneb vanababüloonia tekstis kümme rida tühimikku.  
Sellele järgneb Enkidu sisenemine Uruki linna (v 175–203).

 Läks Enkidu ja Šamhat tema järel,
 sisenes Uruki peatänava südamesse,
 kogunesid hulgad tema ümber.
 Ta seisma jäi Uruki peatänaval,
 rahvas kogunes, tema juures kõneles:
 „Noormees Gilgamešiga kujult on sarnane,
 kuigi lühemat kasvu, tugevama kondiga!
 Võib-olla sündinud on ta mägedes,
 ulukite piima ta on harjunud imema!“

 Urukis sageli ohverdusi korraldati,
 noored mehed pidutsesid, pealiku määrasid.
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 Noorele mehele, kelle välimus sire,
 Gilgamešile, kes nagu jumal, ta võistlejaks seati.

 Išharale öine säng oli valmis tehtud,
 Gilgameš noorte naistega öösiti kokku sai,
 Enkidu aga ette astus, tee Gilgamešil ta tõkestas.

Vanababüloonia tekstis on 5-realine tühimik. Standardversioonis 
kirjeldatakse samu episoode Enkidu sisenemisest Urukisse lõigus 
pärast u 52-realist tühimikku.

100 [Lambatara] Uruki tänavale ta jäi [seisma],
 [… … … …] kahekordistus tema vägevus,
 ta tõkestas [Gilgameši] teekonna.

 Uruki maa seisis [ta juures],
 maa oli kogunenud [tema juurde],
105 tunglesid hulgad ta juures [ja peal],
 noormehed kuhjusid [tema peale],
 nagu väikesel lapsel nad [suudlesid jalgu]:
 „Etskae noormeest, kaunis ta [kuju],
 Išharale öine säng on [valmis tehtud]!
110 Gilgamešile jumalataoline asendaja on seatud!“

 Enkidu pulmamaja värava tõkestas oma jalgadega,
 Gilgamešil siseneda ei lasknud,
 üksteisest nad haarasid kinni pulmamaja väravas,
 tänaval nad üksteise vastu võitlusse asusid, maa peatänaval,
115 uksepiidad värisesid, müür vappus.
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Standardversioonis on siin tühimik, umbes ühe veeru pikkune. 
Enkidu ja Gilgameši jõukatsumise kirjeldus on säilinud taas 
ainult vanababüloonia teisendis (vi 212–240):

 Enkidu liikus tema poole,
 üksteisele nad vastu astusid maa peatänaval.
 Enkidu värava tõkestas oma jalgadega,
 Gilgamešil siseneda ei lasknud.

 Teineteisest nad haarasid, nagu sõnnid küürdusid,
 uksepiida purustasid, müür vappus.
 Gilgameš ja Enkidu teineteisest haarasid, nagu sõnnid 

küürdusid,
 uksepiida purustasid, müür vappus.

 Gilgameš maha kummardus, oma jalga toetas,
 rahunes tema raev, leebus tema rind.
 Kui oli leebunud tema rind,
 Enkidu temale, Gilgamešile kõneles:
 „Sind nagu ainsaks su ema on sünnitanud,
 Lambatara metslehm Ninsun!
 Kõrgemal teistest sõjameestest on sinu pea,
 rahvaste kuningluse sulle on määranud Enlil!“
 
Vanababüloonia eepose teine tahvel lõpeb siin. Kolmanda tahvli 
kõige paremini säilinud koopia on Yale’i ülikooli kogudes, mis 
on arvatavasti kirjutatud sama ümberkirjutaja poolt kui eel-
pool tõlgitud Pennsylvania tahvelgi. Säilinud tekst algab tahvli 
10. realt ja sisaldab viite Gilgameši ja Enkidu sõpruse tegemise 
kohta. Kõneleja siin on arvatavasti Enkidu, kes kõhedusega vas-
tab Gilgameši koostööettepanekule (i 12–18)
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 „Miks sa ihaldad seda teha,
 [… … … …] iganes [… … …] väga sa ihaldad,
 [… … … …] juhib [… … … ] su töid,
 vägilastöö, mida maa peal veel pole!”
 Nad teineteist suudlesid, sõpruse tegid.

Vanababüloonia tahvlil Norra erakollektsionääri Schøyeni 
kogust leidub episood, milles Enkidu Šamhatit tänab, et see tut-
vustas talle Gilgamešši:

 Enkidu temale, hoorale, kõneles:
 „Tule, hoor, tahan sulle head teha,
 sest sa juhtisid mind Uruki südamesse, maa peatänavale,
 sest sa näitasid minule ilusat kaaslast ja sõpra!“

Eepose standardversiooni tekst taastub pärast pikka tühimikku 
kohal, kus Gilgameš tutvustab Enkidut oma emale Ninsunile:

 „Ta on vägevaim [maal, jõudu tal on],
 nagu Anu kaaslasel on [vägevaim tema jõud].
 [tema kuju] on kõrge, [müürisakmena hiilgav]!“

165 Gilgameši ema [oma suu avas ja ütles],
 kõneles [oma pojale],
 metslehm Ninsun [oma suu avas ja ütles, kõneles 

Gilgamešile]:
 „Mu poeg, [… … …] sa kibedalt [… … … …],

Katke 5 rida.

 „[… …] sa kibedalt halad [… … … …]!
175 Ei ole Enkidul [isa ega ema],
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 valla lastud on juuksed [… … … …],
 rohtlas ta sündinud, kedagi ei [… … … …]!“

 Seisis Enkidu, tema juttu kuulas,
 eneses arutles, maha istus [ja nuttis],
180 ta silmi [pisarad] täitsid,
 rauges tema ramm, ta jõud [nõrkes].
 Teineteisest nad kinni haarasid ja koos [… … … …],
 embasid teineteist nende käed nagu [… … … … …].

 Gilgameš oma suu [avas ja ütles],
185 [Enkidule] sõna kõneles:
 „Mu sõber, [miks silmi sul pisarad] täidavad,
 rauges su ramm, su [jõud nõrkes]?“

 Enkidu temale, Gilgamešile, kõneles:
 „Mu sõber, mu süda valutab [… … … …],
190 hädaldustes rappub [mu kõri],
 hirm on mu südamesse tunginud!“

Järgneva osa kirjeldamisel on taas paremini säilinud vana-
babüloonia versioon Yale’i tahvli kolmandal veerul: 
 
 Gilgameš oma suu avas, kõneles Enkidule:
 „[Seedrimetsas elab] sõjakas Humbaba,
 püüdkem ta kinni, teed tema juurde kõndigem,
 seedrite [laande, kus Humbaba] elutseb,
 [hirmutagem] teda tema elupaigas!“

 Enkidu oma suu avas ja ütles, kõneles Gilgamešile:
 „Teab minu sõber, kui ma mägedes karjaga uitasin,
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 kuuekümne penikoorma kaugusele mets on asustamata,
 kes on see, kes laskuda võtab ta südamesse?
 Humbaba, tema möire on uputus,
 leek on ta suu, surm on ta hingus!
 Miks sa ihaldad seda teha,
 ebavõrdne on võitlus Humbaba elupaigas!“

 Gilgameš oma suu avas ja ütles, [kõneles] Enkidule:
 „Ma tahan sellesse metsa, [ronides üles] ta mäest …

Siin vanababüloonia tekst katkeb, standardversioonis on säili-
nud Enkidu vastus:
 
 Enkidu oma suu [avas ja ütles, kõneles Gilgamešile]:
 „Kuidas me läheme, [mu sõber, Seedrimetsa]?
 see tee ei ole [kõnnitav, seda inimest enam ei nähta]!
 Selleks, et seedrid terveks jääksid,
 rahvaste hirmuks määras ta Enlil,
220 Seedrimetsa [… … … …] valvur
 Humbaba – tema möire on uputus,
 leek on ta suu, surm on ta hingus!
 
 Ta kuuleb kuuekümne penikoorma kaugusele metsa müha,
 kes on see, kes laskuda võtab ta metsa?
225 Adad on esimene, aga tema on teine,
 kes Igigide hulgast ta vastu astuks?
 Selleks, et seedrid terveks jääksid,
 rahvaste hirmuks määras ta Enlil,
 ning see, kes laskub ta metsa, nõrkus teda haarab!“

230 Gilgameš oma suu avas ja ütles, kõneles [Enkidule]:
 „Jäta, [… … … … … … … …].
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 Miks, mu sõber, sa armetult hädaldad,
 sinu roiutav suu mu südant kurvastab!
 Inimkond – on loetud ta [päevad],
235 kõik, mis ta askeldab, [tühi tuul] on,
 kõik, mis [… … …] saab tema [… … …] häbiks!
 Sa sündinud, kasvanud oled ju [rohtlas],
 lõvid sind on rünnanud, [kõike oled kogenud],
 noored mehed on põgenenud [su eest].
240 On tark sinu süda, lahingut [näinud],
 tule, mu sõber, sepikoda [väisama]!“

See Gilgameši kõne on vanababüloonia versioonis mõnevõrra eri-
nev, järgnevat jutustavat osa tuntakse ainult selle kaudu (veerud 
iv ja v). Katkendlikult säilinud standardversioonis on edasises juttu 
seitsmetalendistest mõõkadest, tapritest ja ühetalendistest vöödest 
(II 248–253).
 
 Gilgameš oma suu avas, Enkidule kõneles:
 „Kes, mu sõber, on tõusnud taevani? 
 Ainult jumalad elavad igavesti päikese valguses,
 inimese päevad on loetud,
 mida ta iganes teeb, on tuul.
 Ja siin oled sina, kardad surma!
 Milleks on hea sinu vägev kangelaslikkus?

 Mina tahan käia su palge ees,
 sinu suu hüüdku mulle: „Mine lähemale, ära karda!“
 Kui ma ka langen, mu nimi jääb püsima –
 „Gilgameš sõjaka Humbabaga lahingut pidas!“
 
 Sa sündinud, kasvanud oled ju rohtlas,
 lõvid sind on rünnanud, kõike oled kogenud,
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 noored mehed on põgenenud su eest,
 isegi Õhtutäht [… … … … … … …]!

 Aga sina nagu nõrguke kõneled,
 sinu roiutav suu mu südant kurvastab!
 Sean valmis oma [käsi] raiuma seedreid,
 igavesti kestva [nime] ma endale teen!
 [Tule], mu sõber, sepikoda väisama,
 kirveid see kuhjaku meie ette!“

 [Nad üksteisel käest] haarasid ja sepikoda väisasid,
 istusid ja meistritega nõu pidasid.
 Nood [suured] kirved tagusid,
 kolmetalendised taprid nad tagusid.
 Suured pistodad nad tagusid,
 mille terad olid kahetalendised,
 nende käepidemekaitsed pooletalendised,
 nende kuldsed kaunistused pooletalendised.
 Gilgameš ja Enkidu kümnetalendise varustuse said.

 Uruki seitse väravat ta sulges,
 [koosoleku] kokku kutsus, rahvas kogunes
 [… … … … …] Uruki peatänaval.
 [Istus] Gilgameš oma troonile
 Uruki suurel peatänaval,
 [rahvas] istus tema ette.

 [Gilgameš nõnda] ütles,
 Uruki peatänava [vanematele]:
 „[Kuulake mind, Uruki] peatänava vanemad!
 Jumalat, kellest nad räägivad, tahan ma näha,
 kelle nime kõik maad pidevalt mainivad!
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 Ma saan ta kätte seedrite metsas,
 et Uruki võsu on võimas, ma kuulutan maale!
 Sean valmis oma [käsi] raiuma seedreid,
 igavesti kestva [nime] ma endale teen!”

Gilgameši kõne Uruki vanematele on standardversioonis mõne-
võrra erinev, kuigi vanemate vastus varieerub peamiselt ainult 
ridade järjestuses.

260 „Kuulake mind, Lambatara Uruki mehed,
 Uruki mehed, [sõnade] tundjad,
 võimas ma olen, kaugele teele ma lähen, [kus on Humbaba],
 võitlusele, mida keegi ei tea, ma lähenen,
 rajal, [mida keegi ei tea, mina ratsutan]!
265 Õnnistage mind, et ma saaksin minna,
 et teie palgeid [ma näeksin veel tervena],
 ja astuksin sisse ma Uruki väravast [südame rõõmus]!

 Tagasi tulen ma, peo ma korraldan aastas [kaks korda],
 uusaastapeo ma korraldan aastas kaks korda,
270 uusaastapidu saagu ja rõõmu sündigu,
 trummid mürtsugu [metslehm Ninsuni ees]!“

 Enkidu linnavanematele nõu andis,    
 Uruki meestele, [sõnade] tundjaile:
 „Öelge talle, et Seedrimetsa ärgu ta mingu,
275 see tee ei ole kõnnitav,
 seda inimest enam ei nähta,
 Seedrimetsa [… … … …] valvur
 [Humbaba – tema möire on uputus],
 [leek on ta suu], surm on ta hingus!
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280 [Ta kuuleb kuuekümne penikoorma kaugusele]  
oma metsa müha,

 [kes on see, kes laskuda] võtab ta metsa?
 [Adad on esimene, aga tema] on teine,
 kes Igigide hulgast [ta vastu astuks]?
 [Selleks, et seedrid terveks jääksid],
285 rahvaste [hirmuks] määras ta Enlil,
 ning see, kes laskub ta metsa, nõrkus teda haarab!“
 
 Püsti tõusid suured nõuandjad,
 sõnumi Gilgamešile tagasi laususid:
 „Noor veel oled, Gilgameš, süda sind kannab,
290 ja mida sa räägid, sina ei tea!
 Humbaba, tema möire on uputus,
 leek on ta suu, surm on ta hingus!
 Ta kuuleb kuuekümne penikoorma kaugusele metsa müha,
 see, kes laskub ta metsa [nõrkus teda haarab]!

295 Kes on see, kes laskuda võtab ta metsa,
 kes Igigide hulgast ta vastu astuks?
 Adad on esimene, aga tema on teine!
 Selleks, et seedrid terveks jääksid,
 rahvaste hirmuks määras ta Enlil!“

300 Kuulas Gilgameš suurte nõuandjate sõnu,
 ta vaatas oma sõbra poole ja naeris.
 [… … … … … … … … … … … …].

Ülejäänud teise tahvli tekst standardversioonis on kustunud, 
u 6 rida. Vanababüloonia katkendlikus tekstis küsib Gilgameš 
Enkidult, arvatavasti irooniliselt, kas ta tõesti peaks Humbabat 
nii väga kartma.
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Ettevalmistused  
rännakuks Seedrimetsa

Kolmanda tahvli tekst algab Uruki vanemate õnnistuse ja nõuga, 
sissejuhatav rida leidub aga ainult vanababüloonia tahvlil Yale’is 
(vi 247): „Vanemad teda õnnistasid, teekonnaks Gilgamešile nõu 
andsid”.

 „Uruki [kaile tule tagasi tervena]
 Ära usalda, Gilgameš, oma jõu täielikkust,
 sinu silm olgu terav, oma lööki usalda!
 „See, kes kõnnib ees, oma kaaslase päästab,
5 kes teed tunneb, oma sõpra hoiab.“

 Lase Enkidul sinu ees minna,
 tema Seedrimetsa teed teab,
 ta on taplusi näinud ja lahingut pidanud!
 Enkidu sõpra kaitsku, kaaslast tervena hoidku,
10 rohtla aukudest kandku üle ta keha!
 Meie oma koosolekul usaldame sinule kuninga,
 ta tagasi too ja meile uuesti usalda kuningas!“

Vanababüloonia versioonis on lõik, kus Uruki vanemate õnnistus 
on pikem ja sellele järgneb Enkidu kõne (vi 257–277).

 „Lasku Šamaš sul saavutada oma võit,
 sinu suu kõnesid näidaku sulle su silmad,
 tehku ta lahti teile kinnised teerajad,
 lasku ta sul valida õige tee oma sammudele!

 Lasku ta sul valida õige mägi oma jalgadele,
 toogu iga su öö sulle midagi rõõmustavat,
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 Lugalbanda seisku su võidu juures,
 nagu väike laps oma võit saavuta!

 Humbaba jões, mille poole sa püüdled, pese oma jalgu!
 Ööbima jäädes puuri kaev,
 alati olgu su lähkris puhast vett,
 külma vett Šamašile kalla,
 Lugalbandat, oma jumalat, meeles pea!“

 Enkidu oma suu avas, kõneles Gilgamešile:
 „[… … …], kuhu sa paika panid teekonna alguse,
 ärgu su süda peljaku, jälgi mind!
 Metsas ma tema elupaika tean
 ja radasid, millel Humbaba tavatses käia!
 [Rahvaga] räägi ja saada nad tagasi koju!“

Sellega lõpeb Gilgameši ja Enkidu kohtumine rahva vanematega. 
Järgneb kohtumine Gilgameši ema Ninsuniga, mis on paremini 
säilinud standardversioonis.

 Gilgameš oma suu avas ja ütles,
 kõneles Enkidule:
15 „Tule, mu sõber, mingem Suurde Paleesse,
 Ninsuni, suure kuninganna ette,
 Ninsun on tark ja teadja, kõike ta teab,
 hea nõuande raja ta meie jalgele seab.“
 Teineteisel nad käest haarasid,
20 Gilgameš ja Enkidu läksid Suurde Paleesse, 
 Ninsuni, suure kuninganna ette.

 Gilgameš tõusis ja sisenes [jumalanna, oma ema] ette,
 Gilgameš temale, [Ninsunile] kõneles:
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 „Võimas ma olen, [ma lähen]
25 kaugele teele, kus on [Humbaba],
 võitlusele, mida keegi ei tea, ma [lähenen],
 rajal, mida keegi ei tea, mina ratsutan!
 Ma palun sind – õnnista mind, et ma saaksin minna,
 et sinu palet ma näeksin veel tervena,
30 ja astuksin sisse ma Uruki väravast oma südame rõõmus!

 Tagasi tulen ma, peo ma korraldan aastas [kaks korda],
 uusaasta peo ma korraldan aastas kaks korda,
 uusaasta pidu saagu ja rõõmu sündigu,
 trummid mürtsugu sinu ees!“

35 [Metslehm] Ninsun Gilgameši, oma poja,
 ja Enkidu sõnu masendunult kuulas.
 Veeriituste majja seitse korda sisenes,
 iseennast [ta puhastas] vee, tamariski ja seebilillega,
 peene rõivaga [riietus], oma keha väärilisega
40 [… … … … … … … …], oma rindade väärilisega.

 [… … … … …] kohale seatud ja oma krooni ta kandis,
 [… … … …] hoorad [… … … …] maapõrmu
 [üles ronis] ta redelil, tõusis katusele,
 tõusis katusele, Šamaši ees suitsutust tegi,
45 ohvrianni asetas, Šamaši [ees] oma käed palves kergitas:

 „Miks oled sa andnud mu poeg Gilgamešile rahutu südame?
 Nüüd oled sa teda puudutanud ja tema läheb
 kaugele teele, kus on Humbaba,
 võitlusele, mida keegi ei tea, tema läheneb,
50 teerajal, mida keegi ei tea, tema ratsutab! 
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 Päevani, kuni ta käib ja naaseb,
 kuni ta jõuab Seedrimetsa,
 kuni ta sõjaka Humbaba tapab
 ja kogu kurja, mida sa vihkad, ära on kaotanud maal, 
55 päeval, mil sina [… … … … … … … …],
 ärgu peljaku sind Ajja, mõrsja sulle meenutagu:
 „Usalda teda öiste kaitsevaimude kätte!“

Katke 5 rida, jätkub Ninsuni palve päikesejumal Šamaši poole.

 „Sa oled avanud, [Šamaš, väravad] karja väljaminekuks,
 [inimestele valguse toomiseks] tuled sa üles maa kohale.
65 Mäed [hakkavad särama, hiilgavaks] muutub taevas,
 rohtla karjad [… … … … …] kui sa purpurseks muutud!

 Ta ootab [… … … … … …] neid,
 ulukid [… … … … … …] sind,
 [… … … … … … … … …] ma kergitan sulle,
70 surnud inimene [… … … … … …] elu!
 
 [… … … … … … … sa tõstad] oma pea,
 [kui su kiired] välja tulevad, [hulgad] kogunevad,
 Anunnakid [sinu valguse peale] silmi kissitavad,
 ärgu peljaku [sind Ajja, mõrsja sulle meenutagu]:
75 „Usalda teda öiste kaitsevaimude kätte!“

Järgnevad 5 rida on väga katkendlikud, Ninsuni palve jätkub:

 „Kuni Gilgameš läheb Seedrimetsa
 olgu päevad pikad, olgu ööd lühikesed,
 olgu tema piha vöötatud, olgu tema [jalad kärmed],
 ööseks valmis seadku ta laagripaik õhtul,
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85 ööbigu nad [… … … … … …] magagu!
 Ärgu peljaku sind Ajja, mõrsja sulle meenutagu seda!

 Päeval, mil Gilgameš, Enkidu ja Humbaba üksteisega  
kokku lähevad

 tõsta tema heaks, Šamaš, Humbaba vastu tugev tormituul,
 lõunatuul, põhjatuul, idatuul, läänetuul, tõmbetuul,  

lõõtsuv tuul,
90 rajutuul, kuri tuul, pööristuul, deemonituul,
 jäine tuul, tormituul ja pööristorm;
 kolmteist puhangut tõusku Humbaba vastu ja peksku ta palet
 ja Gilgameši relvad tabagu Humbabat!

 Niipea, kui sulle kuuluvad [tuled] süttivad,
95 kohe sa, Šamaš, oma pale pööra alandliku poole,
 sinu muulad olgu kiired ja [… … … …] sind,
 puhkamise ase, öine säng olgu sulle valmistatud!
 Jumalad, sinu vennad, andku sulle [… … … …] rooga,
 Ajja, suur mõrsja, oma puhta riideservaga sinu palet 

pühkigu!“

100 Metslehm Ninsun Šamaši palge ette tagasi pöördus ja 
nõudmist kordas:

 „Šamaš, kas Gilgameš jumalatega [ei … … … …]?
 Kas koos sinuga ta taevast ei hakka jagama?
 Kas koos Sîniga ta ei hakka jagama kuninglikku saua?
 Kas koos Apsu Eaga ta ei saa targaks?
105 Kas koos Irninaga ei hakka ta valitsema mustapealise  

rahva üle?
 Kas koos Ningišzidaga ei hakka ta elama „Maal,  

kust tagasi ei tulda“?
 Lase mina teen ta, Šamaš, [… … … … … … … …]!“
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Ninsuni palve Šamašile Gilgameši aitamiseks tema teekonnal 
Seedrimetsa jätkub, kuid 8 järgmist rida on säilinud katkend-
likult.

 Kui metslehm Ninsun Šamašile oli esitanud oma nõudmise,
 [metslehm] Ninsun, tark ja [teadja, kõike ta teab]
 [tõusis] Gilgameši [ema] tegema [… … … … … …],
 suitsutuse kustutas, kandis [… … … … … … … …],
120 Enkidut hüüdis, sõnumi seadis:
 „Tugev Enkidu, sina ei ole välja tulnud mu üsast,
 aga nüüdsest su järeltulija kuulugu Gilgamešile pühendunute,
 preestritaride, templihoorade ja lõbunaiste hulka!“

 Ta vajutas märgi Enkidu kaelale:
125 „Jumala naised võtavad heidiku,
 ja jumala tütred kasvatavad kasulapse!
 Mina võtan Enkidu, keda [armastan], oma pojaks,
 Enkidu Gilgamešile [vennaks], ta soosigu teda!“
 
Katke 2 rida, Ninsuni kõne Enkidule jätkub.

 „Kuni sa lähed [Gilgamešiga] Seedrimetsa
 olgu päevad [pikad], olgu ööd lühikesed,
133 [olgu su piha vöötatud, olgu su jalad] kärmed,
 [ööseks valmis sea] laagripaik õhtul,
 [… … … … … … … … … …] valvaku!“

Tekstis on pikem tühimik, u 31 rida, kus on küll säilinud mitmete 
ridade algused või lõpud. Nende põhjal võib arvata, et enne eks-
peditsiooni Seedrimetsa tehti põhjalikke ettevalmistusi, kindlus-
tamaks sellele ettevõtmisele jumalate soosingut. Kui tekst taastub, 
kõlavad selles kellegi juhtnöörid.
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 „Šamaši sõna peale sa saavutad oma [eesmärgi],
 Marduki väravas [… … … … … … … … …],
 vete rinnal [… … … … … … … … … … …],
 selg [… … … … … … … … … … … …],
170 Seedrimetsa suurel väraval ära [… … … …]!“
 Gilgameš [… … … … … … … … … … …]
 ja Enkidu [… … … … … … … … … … …],
 kahekümne penikoorma järel sa [leiba murra],
 [kolmekümne penikoorma järel sa ööks valmistu]!“

Katke u 28 rida. Kui tekst taastub, kõneleb Gilgameš Uruki  
ülikutele ja vanematele.

 [Päevani, kuni me käime] ja naaseme,
203 [kuni me jõuame] Seedrimetsa,
 [kuni me sõjaka Humbaba] tapame
 [ja kogu kurja, mida Šamaš vihkab, ära kaotame] maal, [… … …].“

Katke 2 rida.

 „Ära saa [… … … … … … … … …],
 [… … … …] noori mehi tänavale ärgu kogunegu,
 vaese kohtuasjas mõista õigust, otsi [… … … …],
210 kuni nagu väikesed lapsed me saavutame oma eesmärgi,
 kuni me Humbaba väravale püstitame oma [relvad]!“

 Seisid seal ülemad, teda õnnistasid,
 kogunesid Uruki noored mehed, tema järel jooksid,
 ja ülemad tema jalgu suudlesid:
215 „Uruki kaile tule tagasi tervena!
 Ära usalda, Gilgameš, oma jõu täielikkust,
 sinu silm olgu terav, oma lööki usalda!
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 „See, kes kõnnib ees, oma kaaslase päästab,
 kes teed tunneb, oma sõpra hoiab.“

220 Lase Enkidul sinu ees minna,
 tema Seedrimetsa teed teab,
 ta on taplusi näinud ja lahingut pidanud,
 mägede sissepääsu juurde [… … … … …]!
 Enkidu sõpra kaitsku, [kaaslast tervena hoidku],
225 rohtla aukudest [kandku üle ta keha]!
 Meie oma koosolekul [usaldame sinule kuninga],
 ta tagasi too ja meile uuesti [usalda kuningas]!“

 Enkidu oma suu [avas ja ütles,]
 kõneles Gilgamešile:
230 „Mu sõber, pöördu tagasi [… … … …],
 teekond, mis [… … … …] …!“

Umbes 12 rida on kolmanda tahvli lõpust teksti puudu.





Neljas tahvel
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Rännak Seedrimetsa

 [Kahekümne] penikoorma järel nad leiba murdsid,
 kolmekümne penikoorma järel nad ööks valmistusid,
 iga päev [viiskümmend] penikoormat kõndisid.
 Ühe kuu ja viieteistkümne päeva [teekonna] kolme päevaga,
        lähenesid Liibanoni mäele.
 
5 [Šamaši palge ette] kaevasid [allika],
 [vett võtsid oma veelähkreisse].
 Tõusis Gilgameš mäe tippu,
 oma jahu ohverdas [mäele]:
 „Mägi, too unenägu, nähku ma [hüva sõna]!“

10 Tegi Enkidu temale [tuulekoja],
 tormiukse paigutas selle sissekäigule,
 uinutas tema sõõri sees, [… … …] kujundis,
 ja nagu võrk [… … …] selle sissekäigule pikali heitis.
 
 Gilgameš põlvele nõjatas oma habeme,
15 inimeste uni valgus, tema peale langes.
 Keset ööd tema uni lõppes,
 ta tõusis ja rääkis oma sõbrale:
 „Mu sõber, mind sa ei hüüdnud, miks olen ma ärkvel,
 mind pole sa puutunud, miks olen ma hämmingus?
20 Kas jumal ei käinud minust mööda, miks mu liha on halvatud?

 Mu sõber, und ma nägin,
 ja uni, mida nägin, [täiesti segane oli]!
 Ühe mäe orus [… … … … … … … … … …],
 [see mägi] kukkus [… … … … … … … …],
25 ja meie nagu kärbsed [… … … … … … …]!“
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 See, kes sündinud rohtlas, [nõu anda oskas],
 ütles oma sõbrale Enkidu, [unenäo tegi talle arusaadavaks]:
 „Mu sõber, heaendeline on sinu uni, [… … … … … …]
 unenägu on väärtuslik, [… … … … … … …].
30 Mu sõber, mägi, mida sa nägid, [on Humbaba],
 kätte me saame Humbaba, ta [tapame]
 ja tema korjuse lahinguväljale [heidame]
 ja hommikul [Šamaši hüva] sõna [näeme]!“
 
 Kahekümne penikoorma järel nad [leiba] murdsid,
35 kolmekümne penikoorma järel nad [ööks] valmistusid,
 iga [päev] viiskümmend penikoormat kõndisid.
 Ühe kuu ja viieteistkümne päeva teekonna kolme päevaga,
        lähenesid Liibanoni mäele.

 [Šamaši palge ette] kaevasid [allika],
 [vett võtsid oma veelähkreisse].
40 Tõusis Gilgameš [mäe] tippu,
 oma jahu ohverdas [mäele]:
 „Mägi, too unenägu, [nähku ma head sõna]!“

 Tegi Enkidu temale [tuulekoja],
 tormiukse paigutas selle sissekäigule,
45 uinutas tema sõõri sees, [… … …] kujundis,
 ja nagu võrk [… … …] selle sissekäigule pikali heitis.
 
 Gilgameš põlvele nõjatas oma habeme,
 inimeste uni valgus, tema peale langes.
 Keset ööd tema uni lõppes,
50 ta tõusis ja rääkis oma sõbrale:
 „Mu sõber, mind sa ei hüüdnud, miks olen ma ärkvel,
 mind pole sa puutunud, miks olen ma hämmingus?
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 Kas jumal ei käinud minust mööda, miks mu liha  
on halvatud?

 Mu sõber, teist und ma nägin,
55 ja uni, mida nägin, [täiesti segane oli]!“
 
Gilgameši teise unenäo kirjeldus ei ole standardversioonis säi-
linud. Selle varasemad teisendid leiduvad esiteks akkadikeelsel 
tahvlil 13. sajandist e.m.a, mis on leitud Hetiidi riigi pealinnast 
Hattusast, ja sellest pisut erinevas vanababüloonia versioonis, 
mida tuntakse tahvlilt Schøyeni erakogust Norras. Viimase esi-
külg on tõlgitud allpool, sulgudes on lisatud täiendavad read 
Hattusa tahvlilt:

 Gilgameš magama heitis:
 „Öö, too mulle unenägu!“
 Keskööl tema uni teda hirmutas,
 ta tõusis ja ütles oma sõbrale:
 „Mu sõber, und ma nägin,
 miks sa mind ei äratanud, see oli väga kohutav!
 Oma õlaga ma mäge toetasin,
 mägi mu peale langes, mind alla surus,
 (loopis mind, mind jalgadest haaras)!
 Mu põlvi kammitses nõrkus,
 minu käsi jumalik hiilgus tugevdas.

 Seal oli üks noormees, kes [lähenes] mulle kui lõvi
 maal säravaim, ta kaunidus kauneim,
 ta haaras mu tugevatest õlavartest
 ja mäe alt ta mind välja tõmbas!
 (Vett mulle jootis, mu südant rahustas, mu jalad  

asetas maha!)“
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 Enkidu unenägu seletas, kõneles Gilgamešile:
 „Kae, mu sõber, see, kelle juurde me läheme,
 kas pole ta mägi? Ta on midagi veidrat!
 Kae, Humbaba, kelle juurde me läheme,
 kas pole ta mägi? Ta on midagi veidrat!
 Teineteisega te kokku lähete ja sina teed midagi ainukordset,
 sõdalase kohust, mehe tööd!

 Möllab ta raev sinu kohal,
 hirm tema ees kammitseb su põlvi!
 Aga see, keda sa nägid, on kuningas Šamaš,
 raskuste päevil ta kinni võtab su käest!“
 Heaendeline oli see, Gilgameš oma unenäo üle rõõmustas,
 oli õnnelik ta süda, säras tema pale.

Standardversiooni jutustuse kolmanda unenäo tsükkel algab 
neljanda tahvli 79. real.

 [Kahekümne penikoorma järel nad leiba murdsid,]
80 [kolmekümne penikoorma järel nad ööks valmistusid,]
 [iga päev viiskümmend penikoormat kõndisid.]
 [Ühe kuu ja viieteistkümne päeva teekonna kolme päevaga,
             lähenesid Liibanoni mäele.]
 
 [Šamaši palge ette kaevasid allika,]
 [vett võtsid oma veelähkreisse].
85 [Tõusis Gilgameš] mäe [tippu,]
 [oma jahu ohverdas] mäele:
 [„Mägi,] too unenägu, nähku ma [head sõna]!“

 Tegi [Enkidu] temale [tuulekoja],
 tormiukse [paigutas] selle sissekäigule



104 GILGAMEŠI EEPOS neljas tahvel

90 uinutas tema [sõõri sees, … … …] kujundis,
 ja nagu võrk [… … …] selle sissekäigule pikali heitis.
 
 Gilgameš põlvele nõjatas oma habeme,
 inimeste uni valgus, tema peale langes.
 Keset ööd tema uni lõppes,
95 ta tõusis ja rääkis oma sõbrale:
 „Mu sõber, mind sa ei hüüdnud, miks olen ma ärkvel,
 mind pole sa puutunud, miks olen ma hämmingus?
 Kas jumal ei käinud minust mööda, miks mu liha on halvatud?
 Mu sõber, kolmanda une ma nägin,
100 ja uni, mida nägin, täiesti segane oli!

 Kisendas taevas ja maa möirgas,
 päev vaibus, pimedus eendus,
 sähvis välk, tuli süttis,
 leek lõõmas, surma sadas,
105 hiilgus tuhmus, tuli kustus,
 leegid üksiti vaibusid, tuhaks muutusid!
 [Sa oled] sündinud rohtlas, nõu pidada võime!“

 [Kuulis oma sõbra juttu] Enkidu, 
 tema unenäo arusaadavaks tegi, kõneles Gilgamešile:
 „[Mu sõber, heaendeline] on sinu uni, [… … … …]!“
 
Enkidu seletus kolmandale unenäole pole standardversioonis 
säilinud. Vanababüloonia tahvlil Schøyeni erakogus, kus kirjel-
datakse sarnast unenägu, on seletus säilinud katkendlikult. Võib 
aru saada, et Enkidu seletab unes nähtud lõõmavat leeki sellega, 
et „sinu silmad säravaks muutuvad“, üksiti vaibuvad leegid une-
näos viitavad aga vaenlase relvadele, mis „tuhaks muutuvad“. 
Sellest hoopis erineva vanababüloonia pärimuse järgi nägi 
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Gilgameš kolmandas unenäos, kuidas ta pidas jahti tarvastele. 
Seda on kirjeldatud Šaduppûmi linnast Bagdadi lähistel (täna-
päeva Tell Harmal) leitud tahvlil.

Enkidu:
 „Mine üles mäe peale, vaata [kõiki neid mägesid],
 jumalate uni minult on ära võetud!“

Gilgameš:
 „Mu sõber, und ma nägin,
 kui hämar, kui hägune, kui segane!
 Mina, ma rohtla tarvaid püüdsin kinni,
 üks möirates maad lõhestas,
 põrmupilv taevast puskles,
 tema ees ma võitluseks kummardusin.
 Keegi haaras minust, [… … … …] kammitses mu käsi,
 [… … … …] tõmbas mu välja [… … … …] oma jõuga.
 mu põsed [… … … …], minu [… … … … … …],
 oma lähkrist ta mulle vett jootis.“

Enkidu:
 „Mu sõber, see jumal, kelle juurde me läheme,
 kas pole ta tarvas? Ta on midagi veidrat!
 See kuju, keda sa nägid, on hiilgav Šamaš,
 oma tugevusega ta meid kätest haarab.
 See, kes oma lähkrist sulle vett jootis,
 on su jumal, kes sinust lugu peab, Lugalbanda!
 Me ühendame oma jõud ja teeme midagi ainukordset,
 vägitöö, mida maal veel pole nähtud!“

Selle või sarnase unenäo veidi erinev seletus leidub vanababü-
loonia tahvlil Nippuri linnast (read 1–8).
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Enkidu:
 „Mu sõber, me oleme metsale lähedale tulnud,
 unedes nähtu lähenema hakkab kiiresti, lahing!
 Jumala hiilgust sa kaeda saad,
 Humbabat, keda kardab su meel!
 Sa puskled teda, lööd ta maha kui tarva,
 tema pea sa alla surud oma jõuga!
 Vanamees, keda sa nägid, on su vägev jumal 
 sinule aluse panija, Lugalbanda!“

Standardversioonis järgneb neljanda rännaku tavapärane  
kirjeldus.

120 Kahekümne penikoorma järel nad [leiba murdsid],
 kolmekümne penikoorma järel nad [ööks] valmistusid,
 [iga päev] viiskümmend penikoormat kõndisid.
 Ühe kuu ja viieteistkümne päeva teekonna kolme [päevaga],
       nad lähenesid Liibanoni mäele.

125 Šamaši [palge ette] kaevasid [allika],
 [vett] võtsid [oma veelähkreisse].
 [Tõusis] Gilgameš [mäe] tippu,
 [oma jahu] ohverdas [mäele]:
 „[Mägi, too] unenägu, [nähku ma head sõna]!“

130 [Tegi Enkidu temale tuulekoja],
 [tormiukse paigutas selle sissekäigule,]
 [uinutas tema sõõri sees, … … … kujundis,]
 [ja nagu võrk … … … selle sissekäigule pikali heitis.]
 
 [Gilgameš põlvele nõjatas oma habeme,]
135 [inimeste uni valgus, tema peale langes.]
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 [Keset ööd tema uni lõppes,]
 [ta tõusis ja rääkis oma sõbrale:]
 [„Mu sõber, mind sa ei hüüdnud, miks olen ma ärkvel,]
 [mind pole sa puutunud, miks olen ma hämmingus?]
140 [Kas jumal ei käinud minust mööda, miks mu liha on 

halvatud?]

 [Mu sõber, neljanda une ma nägin,]
 [ja uni, mida nägin, täiesti segane oli!“]

Neljanda unenäo kirjeldus ei ole standardversioonis säilinud. 
Tahvel Vana-Babüloonia Nippurist sisaldab seda, kuigi hilisemas 
versioonis võis olla tekst erinev.

 „Mu sõber, ma nägin ka neljanda,
 mis ületab minu kolme unenägu!
 Ma vaatasin Anzû-lindu taevas,
 ta kerkis üles nagu pilv, meie kohal hõljus.
 Hirmus olend, moondunud ta pale,
 leek oli ta suu, surm tema hingus!
 Seal oli ka üks mees, kummalise kujuga,
 [… … … …] ja ta seisis mu öös,
 ta [… … … …] tema tiivad, ta haaras mu käest
 [… … … … … …] ja viskas ta maha mu [ette].“

Tahvlil on mõnerealine tühimik, taas loetav on Enkidu seletus.

 „[Sa vaatasid Anzû-lindu taevas],
 [ta kerkis üles nagu] pilv, meie kohal hõljus,
 hirmus olend, moondunud ta pale,
 leek oli ta suu, surm tema hingus!
 Kuigi sa kardad tema jumalikku hiilgust,
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 teda jalust ma tõukan, sind panen tõusma!
 Noormees, keda sa nägid, on vägev Šamaš!“

Neljanda unenäo seletus leidub ka standardversioonis, kuid on 
üsna katkendlik. Sellele järgneb viienda rännaku kirjeldus.

 [Seletas Enkidu oma sõbrale unenäo:]
155 „[Mu sõber, heaendeline] on sinu uni, [sinu uni  

on väärtuslik]!
 [… … …, mida sa] nägid, on [Humbaba],
 [… … … … … …] Humbaba jumala kombel [… … … … …],
 [… … … … …] nad lõkkele puhuvad [… … … … … …].
 [alistumise] temale paneme, [me seome] kinni ta käed.
160 Humbaba [peale] meie viha [… … … … … …],
 [me tapame] tema ja seisame [tema] peale   
 ja hommikul Šamaši hüva sõna näeme!“

 [Kahekümne] penikoorma järel nad leiba murdsid,
 kolmekümne penikoorma järel nad ööks valmistusid,
165 iga [päev viiskümmend] penikoormat kõndisid.
  
 [Šamaši palge ette] kaevasid [allika],
 [vett] võtsid [oma veelähkreisse].
 [Tõusis] Gilgameš [mäe tippu],
 [oma jahu] ohverdas [mäele]:
170 „[Mägi, too] unenägu, [nähku ma hüva] sõna!“

 [Tegi] Enkidu [temale tuulekoja],
 [tormiukse] paigutas [selle sissekäigule],
 [uinutas tema] sõõri sees, [… … … kujundis],
  [ja nagu võrk … … … selle sissekäigule pikali heitis].
 



GILGAMEŠI EEPOS 109neljas tahvel

175 [Gilgameš põlvele nõjatas oma habeme,]
 [inimeste uni valgus, tema peale langes.]
 [Keset ööd tema uni lõppes,]
 [ta tõusis ja rääkis oma sõbrale:]
 [„Mu sõber, mind sa ei hüüdnud, miks olen ma ärkvel,]
180 [mind pole sa puutunud, miks olen ma hämmingus?]
 [Kas jumal ei käinud minust mööda, miks mu liha  

on halvatud?]

 [Mu sõber, viienda une ma nägin,]
 [ja uni, mida nägin, täiesti segane oli]!
 
Standardversioonis pole säilinud ei viiendat unenägu ega ka 
selle seletust. See võis olla sarnane mõne varasema unenäoga 
vanababüloonia versioonides. Kui tekst jälle loetavaks muutub, 
kõneleb arvatavasti Enkidu.

190 [Šamaši ees tema pisarad] voolasid:
 „[Mida] sa Uruki südames ütlesid [Ninsunile],
 [tuleta] meelde, seisatu, kuula [mu palvet],
 [kuningas] Gilgameši, [Lambatara] Uruki südamest  

võrsunu [oma]!“

 [Šamaš] kuulis [ta] suu sõnu,
195 otsekohe [taevast] üks hääl [teda hüüdis]: 
 „Kiirusta, seisa ta vastu, ärgu astugu ta [oma metsa],
 ärgu laskugu laande, ärgu [… … … … … …],
 ärgu rõivastagu ta end seitsme rüüga [… … …]!“

 Ühega ta end rõivastas, kuus rebis seljast,
200 nad [haarasid … … … … … … … …].
 Metsiku tarva kombel ta puskles [… … …],
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 üks kord ta möiratas, mis täis oli õudust,
 metsade valvur vastu möirgas,
 [… … … … … … … … … … … … …],
205 Humbaba tormijumala kombel [müristas].

Katke 5 rida.

 Gilgameš oma suu avas [ja ütles, kõneles Enkidule]:
 „Mu sõber, ega nad [… … … … … … …],
 kas pole nad sigitanud poegi [… … … … …]?“

 Enkidu oma suu avas ja [ütles, kõneles Gilgamešile]:
215 „Mu sõber, see, kelle juurde me läheme, [ta on midagi 

veidrat],
 Humbaba, kelle [juurde me läheme, ta on midagi veidrat]!“
 Gilgameš oma suu avas [ja ütles, kõneles Enkidule]:
 „Mu sõber, ma tapan ta [… … … … … … …].

Katke 10 rida, kangelaste omavaheline vestlus jätkub.

 [Enkidu oma suu] avas ja ütles, [kõneles Gilgamešile]:
230 „Mu sõber, [kui me metsa] laskume alla,
 [mu silmad on] pärani, [mu käsivarred] on halvatud!“

 [Gilgameš] oma suu avas ja ütles, kõneles [Enkidule]:
 „[Miks], mu sõber, me armetult [hädaldame]?
 [Kas pole me] kõikidest [mägedest] tulnud ju üle,
235 [… … … … … … … … … … …] meie ees?
 Enne kui tagasi tõmbume, [… … … … … …].
 Mu sõber, sa oled võitluses kogenud,
 kes lahingut kardab, [… … … … … … …]!
 Sa [… … …] puutunud oled, [surma] ei kartnud,
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240 [… … …] justnagu arbuja, muuda [oma meelt]!
 Timpani kombel kostku kõlavalt sinu möire,
 kadugu su käsivarte halvatus, lahkugu nõrkus [su põlvedest]!
 Haara minust, mu sõber, ühes me [läheme]!
 Oma südant võitluseks kinnita,
245 unusta surm ja elu [otsi]!
 [Tugev] on mees, kes vastutab, usaldab,
 ees kes kulgeb, oma ihu hoiab ja kaaslase päästab!
 Nemad on, kes kaugete [päevadeni] oma nime kinnitavad!“

 Kaugesse [… … … …] nad kohale jõudsid mõlemad,
250 [lõppesid] nende sõnad, seisma nad jäid.





Viies tahvel
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Võitlus Humbabaga

 Seisma nad jäid metsa veerel,
 seedrite kõrgust nad vaatlesid,
 metsasihte nad vaatlesid.
 Kus Humbaba ringi käib, seal on rada,
5 kujad on sirged, hüvad on teed.
 Nad vaatasid Seedrimäge, jumalate eluaset, Irnina trooni
 mäe jalamil kasvas seeder, küllust kandev,
 selle vari hea, rõõmuga täidetud.

 Põimunud okkad, kinni kasvanud mets
10 [… … …] seedrid ja oleandrid [… … … …],
 ühe penikoorma [… … … … … … …],
 kaks kolmandikku küpressi [… … … … …].

Katke 41 rida.

 Otsekohe mõõgad [… … … … … …],
 ja paunadest [… … … … … … … …].
55 Kirveid määriti [… … … … … … …],
 taprid ja mõõgad [… … … … … … …].

Järgnevad read on säilinud väga katkendlikult, u 10 rida allpool 
hakkavad Gilgameš ja Enkidu omavahel vestlema. Pisut pare-
mini säilinud lõik sellest on Enkidu kõne hirmunud Gilgamešile, 
milles ta osundab ohtralt vanasõnu, mille sõnumiks on, et paar 
on alati tugevam ja edukam kui üksik.

 Enkidu oma suu [avas ja ütles, kõneles Gilgamešile]:
 „Humbaba [… … … … … … … … …],
 üks on üksinda ja kaks on kahekesi!
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 Kaks ära võetud riideeset [… … … …]!
 Libedas kohas [… … … …] kaks [… … …],
75 kolmekaupa [… … … … … … … … …]!
 Kolme keeruga köis [ei purune kergesti]!
 Tugev lõvi, tema kaks kutsikat [… … … …]!“

Sama vestluse fragment on säilinud ka vanababüloonia käsikir-
jas Tell Harmalist. Esimeseks kõnelejaks siin on Gilgameš.

 „Me tulime kohta, kuhu minema ei peaks! [… … … …],
 seadkem oma sõjariist Humbaba väravale! [… … … …]“
 Tühermaa metsik mees kõneles oma sõbrale:
 „Nagu marutuule puhang [on Humbaba],
 nagu Adad ta lõõtsub meie peale!“

Standardversioonis järgneb siin 7-realine katke, kangelased on 
silm silma vastas Humbabaga:

85 Humbaba oma suu avas ja ütles, kõneles Gilgamešile:
 „Küsigu rumalad nõu, Gilgameš, lollidelt meestelt,
 miks tulid sa siia mu ette?
 Tule, Enkidu, kala poeg, kes oma isa ei tunne,
 meri- või maakilpkonna välja hautud, kes oma ema piima ei 

imenud!
 Kui olid väike, ma vaatasin sind ja sulle ei lähenenud,
90 [… … … … …] ma tapan su, meel sellest rahuldust saab!
 [Miks sa pahatahtlikult] Gilgameši tõid minu ette
 ja nagu veider vaenlane seisad siin?
 Tahan lõigata [läbi], Gilgameš, su kurgunibu ja kaela,
 siis toidan ta lihaga kilgilinde, röövlinde, kotkaid ja 

raisakulle!“
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95 Gilgameš oma suu avas ja ütles, kõneles Enkidule:
 „Mu sõber, Humbaba pale on muutunud kummaliseks!
 Julgelt me tulime üles ta paika, et teda kinni püüda,
 kuid süda, mis hirmunud on, ei rahune ruttu!“

 Enkidu oma suu avas ja ütles, kõneles Gilgamešile:
100 „Miks, mu sõber, sa armetult hädaldad,
 sinu roiutav suu mu südant kurvastab!
 Nüüd, mu sõber, on üksainus [asi jäänud teha]!
 Sepp ääsil pronksi valuvormi kallab!
 Kas ta veel kaks tundi hõõgutab, hõõgutist kaks tundi õhutab?
105 Veeuputust saata tähendab piitsaga lüüa!
 [Ära] rebi lahti oma jalgu, ära tagasi pöördu,
 [nüüd nagu] lõvi tee tugevaks oma löök!“

Katke 24 rida, võitlus Humbabaga on alanud. Järgnevas tahab 
Humbaba lõhestada maa, et kangelasi teise käega kõrgelt alla 
visates vangistada maa sügavikku. Kuna kaljurünk hoobi peatab 
ja lõheneb, tekib löögi tulemusena Liibanoni mäestik.
 
 … ta tõstis nad üles, [kuid taevas] oli veel kaugel.
 Ta lajatas maa pihta, [kuid kaljurünk] tuli talle vastu.
 Nende jalgade kandade juures maa lõhenes,
 kui nad pöörlesid ringi, murdusid lahti Sirara ja Liibanon.
135 Mustaks muutus valge pilv,
 surma nagu udu valgus nende peale.

 Šamaš Humbaba vastu tõstis suure tormi,
 lõunatuule, põhjatuule, idatuule, läänetuule, tõmbetuule,
 lõõtsuva tuule, rajutuule, kurja tuule, pööristuule,
140 deemonituule, jäise tuule, tormituule ja pööristormi.
 Kolmteist tuult tõusid ta vastu, Humbaba palge pimestasid,
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 ta ei saanud puselda ettepoole ega laastada tahapoole,
 ja Gilgameši relvad tabasid Humbabat.
 Humbaba oma hinge eest palus, Gilgamešile kõneles:
145 „Noor sa oled, Gilgameš, ema su sünnitas äsja,
 ja [tõesti metslehm Ninsuni] järeltulija sa oled!
 Šamaši suu läbi minu mäge sa [kahjustasid],
 Uruki südame võsu, kuningas Gilgameš!
 [… … … … …] Gilgameš, surnust ei [ole kasu … … …],
150 [ainult elavana ori] oma isandale [toob tulu],
 Gilgameš, säästa mu elu! [Ole sina mu isand, … … … … … …]!
 Luba mul elada sinu heaks [Seedrimetsas]!
 Puid, niipalju kui ütled, tahan anda ma sulle,
 tahan valvata sinu heaks mürti, [seedreid ja küpresse],
155 [pikki uhkeid puid], sinu palee väärilisi!“
 
 Enkidu oma suu avas ja ütles, [kõneles Gilgamešile]:
 „Mu sõber, ära kuula Humbaba [juttu]
 [ja ära võta kuulda] tema anumisi [… … … … … …]!“
 
Katke 5 rida, Humbaba kõneleb Enkidule.

175 „Sa oled näinud mu metsa korda, [mu … … …] korda
 ja kõiki asju sa öelda oskad!
 Kui ma oleks vaid võtnud su üles, riputanud su  

noorele puule
 oma metsa sissekäigu juures
 ja söötnud su lihaga kilgilinde, röövlinde, kotkaid ja raisakulle!
 Nüüd, Enkidu, sinust sõltub mu pääsemine,
180 ütle Gilgamešile: „Säästa ta hing!““

 Enkidu oma suu avas ja ütles, kõneles Gilgamešile:
 „Mu sõber, Humbabale, Seedrimetsa valvurile



118 GILGAMEŠI EEPOS viies tahvel

 tee lõpp, tapa ta ja kaota ära ta kord!
 Humbabale, Seedrimetsa valvurile tee lõpp, tapa ta  

ja kaota ära ta kord,
185 enne kui kuulda saab eeskõndija Enlil!
 Vihast me peale täituvad [suured] jumalad,
 Enlil Nippuris, Šamaš [Sipparis],
 [oma nimi] igaveseks pane kehtima,
 kuidas Gilgameš [tappis] Humbaba!“
190 Kuulis Humbaba, [mida ütles Enkidu],
 tõstis oma pea Humbaba ja Šamaši ees nuttis,
 Päikese kiirte ees voolasid tema pisarad.

Värskelt avaldatud Kesk-Babüloonia Ugariti linnast pärinevas 
fragmendis leidub lõik Humbaba kaebelaulust.

 „Kui Enkidu oma karjaga magas, ma ei karjunud ta peale,
 Sirara ja Liibanoni mäed, seedrite andjad, kahju ei saanud.
 Sina, Šamaš, ole mu kuningas ja kohtumõistja!
 Oma ema, kes mu sünnitanuks, ma ei tunne,
 oma isa, kes mind kasvatanuks, ma ei tunne,
 mäed sünnitasid mind ja sina kasvatasid mind!“

Standardversioonis on katke 42 rida, siis Humbaba kõne  
viimased read.

 „[… … … … …] ja [halb] nõuandja [… … …],
235  ja elab ta majas, vaenu [õhutab].
 Sina karjuse kombel istud [ta] ees,
 ja nagu ta suu üüriline sa [teed tema tahtmist]!
 Nüüd, Enkidu, sinust sõltub [mu pääsemine],
 ütle Gilgamešile: „[Säästa] ta hing!“.“
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240 Enkidu oma suu avas ja ütles, kõneles [Gilgamešile]:
 „Mu sõber, Humbabale, [Seedrimetsa] valvurile [tee lõpp], 
 tapa ta ja [kaota ta kord,]
 enne kui kuulda saab eeskõndija [Enlil]!
 Vihast me peale täituvad [suured] jumalad,
 Enlil [Nippuris, Šamaš Sipparis]!
245 [Oma nimi] igaveseks [pane kehtima],
 [kuidas] Gilgameš [tappis Humbaba]!“
 Kuulis Humbaba, [… … … … … … …]

Katke 9 rida, Humbaba lausub needuse, millest on alles  
3 viimast rida:

255 „Ärgu nad [… … … … … … … … … … …],
 ärgu üks neist kahest vanaks elagu!
 Peale oma sõbra Gilgameši ärgu Enkidut keegi matku!“
 
 Enkidu oma suu avas ja ütles, Gilgamešile kõneles:
 „Mu sõber, ma räägin sulle, aga sina ei kuula mind,
260 kuni needused [… … … … … … … … … …],
 [… … … … … … … … …] tema suule!“
 [Kuulas Gilgameš] oma sõbra [sõna],
 tõmbas välja [mõõga] oma küljelt,
 Gilgameš [virutas] tal maha kaela.
265 [Enkidu … … …], kuni tõmbas välja ta kopsu,
 [… … … … … … …] üles ta hüppas,
 pea [küljest] kiskus sõjasaagiks kihvad.
 [… … … … … … … …] külluses mäele langes,
 [… … … … … … … …] külluses mäele langes.
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Humbaba mahalöömist on pisut teisiti kirjeldatud vanababü-
loonia tahvlil Išchalist, kus mainitakse teda kaitsvaid jumalikke 
„hiilgusi“(siin tõlgitud read 10’–39’):

 Gilgameš temale [kõneles], Enkidule:
 „Nüüd, mu sõber, pangem maksma võit!
 Humbaba hiilgused metsa kaovad,
 hiilgused kaovad, ausärad pilvedesse vaovad!“
 Enkidu temale kõneles, Gilgamešile:
 „Mu sõber, püüa kinni lind, aga kuhu lähevad ta tibud?
 Otsigem ta hiilgusi hiljem,
 nagu tibud nad ringi jooksevad puude seas!
 Viruta talle teist korda ja viruta tema teenritele, kes temaga!“

 Kuulas Gilgameš oma kaaslase kõnet,
 ta võttis kirve oma kätte,
 tõmbas mõõga oma vöölt,
 Gilgameš virutas maha ta kaela,
 Enkidu oma sõbra südant julgustas.
 Ta kiskus [… … …, Humbaba] maha langes,
 tema veri ojadena [… …] voolas.
 Valvur Humbaba ta tappis maha,
 kahe penikoorma kaugusele [… … … … … … …],
 ühes temaga tappis ta [… … … … … …],
 [… … … … … … … …] metsad.

 Ta tappis koletise, metsa valvuri,
 kelle möirge peale lõhenesid Sirion ja Liibanon,
 [… … … … … … … …] värisesid kõik mäed.
 Ta tappis koletise, seedrite valvuri,
 [… … … … …] murtud, kui oli tapnud ta seitse hiilgust,
 kahetalendise sõjavõrgu ja kaheksatalendise mõõga,
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 kümnetalendise kandami ta võttis, 
 ta läks alla ja laastas metsa.
 Anunnakide varjatud elupaiga ta leidis,
 Gilgameš puid maha lõikas,
 Enkidu valis välja sobivat puitu.

Standardversioonis on 22-realine katke

 Enkidu oma suu avas ja ütles, Gilgamešile kõneles:
 „Mu sõber, me lõikasime maha kõrge seedri,
 mille latv taevast puskles!
295 Ma teen sellest ukse, millel kuus ritva kõrgust ja kaks  

ritva laiust,
 küünar paksust ta uksepiidal, ta piidaotsal ja -pöörakul,  

mis ühest tükist.
 Nippurisse kandku ta Eufrati jõgi,
 Nippuri pühamu [tundku rõõmu]!“
 
 [… … … … … … …] küpressid [… … … … …].
300 Nad põimisid parve, viskasid sellele [… … … …],
 Enkidu sellega sõitis [… … … … … …]
 ja Gilgameš Humbaba pead [… … … … …].





Kuues tahvel
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Ištar ja Taevane Sõnn

 Ta pesi oma salkus juukseid, oma varustuse puhastas,
 oma tuka raputas üle selja,
 heitis ära määrdunud riided, puhastesse rõivastus,
 ürbid pani selga, õlavöö kinnitas.
5 Gilgameš oma krooni pani pähe.

 Gilgameši ilule silma viskas valdjatar Ištar:
 „Tule, Gilgameš, saa minu peiuks,
 oma viljad mulle kingituseks anna!
 Ole sina mu abikaasa ja mina sinu naine!
10 Panen rakkesse sulle sõjavankri lasuriidist ja kullast,
 mille rattad on kuld ja sarved on merevaik,
 rakendis olgu tormilõvid ja suured muulad.
 Meie seedrilõhnalisse majja astu!
 Kui sa sisened meie majja,
15 ukselävi ja jalajäri suudelgu sinu jalgu!
 Kummardagu sinu ees maani kuningad, ülikud ja vürstid,
 mäe ja maa kõiki saadusi nad kandku sulle andamiks!
 Sinu kitsed kolmikuid, sinu lambad kaksikuid sünnitagu,
 sinu eeslivarsad koorma all möödugu muuladest!
20 Sinu hobused rakendis hiilgavalt jooksku,
 sinu härjale ikkes ärgu leidugu võrdset!“

 [Gilgameš] oma suu avas ja ütles,
 [kõneles] valdjatar Ištarile:
 „[Kui ma tõesti] kosiksin sind,
25 [… … … … … …] minu keha ja riideid,
 [… … … … …] ma oma söögi ja toidupoolise?
 [Kas sa söödaksid mind] jumalateväärse leivaga,
 [kas sa kallaksid mulle õlut], mis on kuningluse vääriline?“
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Katke 3 rida, Gilgameši nöökiv kõne jätkub.

 „[Kes võtaks sinu ja] kosiks su [naiseks]?
 [Sinu, kes sa oled … … … …] nagu jää,
 nagu tagauks, [mis ei] peata tuult ega tormi,
35 palee, mis hävitab [… … …] kangelased,
 elevant, kes [… … … …] oma varjualuse,
 pigi, mis määrib ära selle kandja,
 veelähker, mis teeb märjaks selle kandja,
 paekivi, mis [lõhub] maha kivimüüri,
40 rammija, mis hävitab vaenlase maa [müürid],
 jalats, mis hammustab oma kandja jalgu!
 Milline su peig on vastu pidanud igavesti,
 milline su linnuke [taevasse] üles tõusis?
 Las käia, ma loendan [kokku] su peiud:

45 Kelle [… … … … … …] on tema käsivars,
 Dumuzi, oma noorusaja armastatu
 aastast aastasse nutma sa määrasid tema!
 Sa armastasid tähnilist allallu-lindu,
 aga teda sa lõid ja murdsid ta tiiva,
50 nüüd istub ta metsas ja hüüab: „Mu tiib!“

 Sa armastasid lõvi, täiusliku jõuga,
 aga tema jaoks sa kaevasid seitse ja seitse auku.
 Sa armastasid hobust, lahingukuulsust,
 aga piitsa, okkad ja vitsa sa määrasid talle,
55 seitsmepenikoormase jooksu sa määrasid talle,
 sogase vee joomise sa määrasid talle,
 ta ema Sililile nutu sa määrasid saatuseks.
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 Sa armastasid karjust, karja hoidjat ja kasvatajat,
 kes pidevalt kuhjas sinu heaks tuhaküpsetisi 
60 ja iga päev tõurastas sinu heaks kitsetallesid –
 sa lõid teda ja muutsid ta hundiks.
 Nüüd ajavad teda ära tema enese karjapoisid
 ja ta oma koerad hammustavad tema reisi!

 Sa armastasid Išullanut, oma isa aednikku,
65 kes pidevalt kandis sulle korviga datleid,
 iga päev pani särama sinu laua –
 sa tegid talle silma ja läksid ta juurde:
 „Mu Išullanu, maitskem sinu vägevust,
 oma käsi siruta välja ja puuduta meie häbedust!“
70 Išullanu ütles sulle:
 „Mina? Mida sa minust tahad?
 Kas minu ema ei tee süüa? Kas pole ma saanud söönuks,
 et pean maitsma laimu ja needuse leiba
 ja laskma talvel end maltsaga katta?“
75 Kui sa olid kuulnud, mida ta ütles,
 siis sa lõid teda ja [muutsid ta] kääbuseks,
 sa panid ta istuma keset tema askeldusi,
 ta ei saa minna üles [… … …] ega laskuda  

alla [… … …] –
 kui sina armastad mind, kas sa [muudad mind] nii nagu neid?“

80 Ištar seda [kuuldes]
 Ištar raevutses ja taevasse [tõusis],
 läks Ištar oma isa Anu ette ja [nuttis],
 ema Antu ees tema pisarad voolasid:
 „Mu isa, Gilgameš solvab mind kogu aeg,
85 Gilgameš minu laimuks jutte pajatab, 
 minu laimuks ja minu needuseks!“
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 Anu oma suu avas ja ütles,
 kõneles valdjatar Ištarile:
 „Aga kas polnud see sina, kes ärgitas kuningas Gilgamešši,
90 ja Gilgameš siis sinu laimuks jutte pajatas,
 sinu laimuks ja sinu needuseks!“

 Ištar oma suu avas ja ütles,
 kõneles oma isa Anule:
 „Mu isa, anna mulle Taevane Sõnn,
95 Gilgameši ma tapan tema elupaigas!
 Kui sa mulle Taevast Sõnni ei anna,
 siis ma löön [maha Allilma väravad] kuni ta asupaigani,
 sean [vabastuse] alumisele ilmale!
 Surnud toon üles, et nad õgiksid elavaid,
100 elavatest arvukamaks muudan surnud!“

 Anu oma suu avas ja [ütles],
 kõneles valdjatar Ištarile:
 „Kui sa tahad [minult] Taevast Sõnni,
 peab Uruki lesk seitse aastat aganaid koguma
105 [ja Uruki põllumees] heina kasvatama!“

 [Ištar oma suu avas] ja ütles,
 [kõneles] oma isa Anule:
 „Mu isa, [… … … … ma juba] kuhjasin,
110 [… … … … … … …] ma juba tekitasin.
 [Uruki lesk seitse] aastat aganaid kogus,
 [Uruki põllumees] heina [kasvatas].
 Taevase Sõnni raevuga [ma maksan kätte] talle!“

 [Kuulis] Anu seda Ištari juttu
 ja Taevase Sõnni ninaköie tema [kätte] asetas.
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115 [Tuli alla] Ištar ja teda juhtis,
 kui too jõudis Uruki maadele,
 siis ta kuivatas metsad, pilliroopuhmad ja roostikud,
 laskus alla jõkke, seitse küünart jõe vett alandas.
 Taevase Sõnni norsatuse peale maha auk avanes,
120 sada Uruki meest kukkus sinna sisse.
 Tema teise norsatuse peale maha auk avanes,
 kakssada Uruki meest kukkus sinna sisse.
 Tema kolmanda norsatuse peale maha auk avanes,
 Enkidu kukkus sinna sisse puusadeni.
125 Enkidu hüppas välja ja Taevasel Sõnnil sarvedest haaras,
 Taevane Sõnn tema näkku sülgas tatti,
 oma sabakahluga sõnnikut [loopis … … … … …].

 Enkidu oma suu avas [ja ütles],
 kõneles [Gilgamešile]:
130 „Mu sõber, me uhkeldasime [… … … …] oma linnas,
 kuidas me vastame tunglevale [rahvale]?
 Mu sõber, ma kogesin Taevase Sõnni [tugevust]
 ja tema jõudu. Sain teada ta ende [… …]!
 Ma tahan uuesti [kogeda] Taevase Sõnni tugevust,
135 mina [lähen Taevase Sõnni] taha,
 haaran temast kinni, tema saba kahlust,
 ma sean [oma jala tema reie taha],
 [… … … … … … … … … … … … … …].
 Aga sina nagu [… … … vapper] ja võimekas [lihunik]
140 kaela, sarvede ja kõri joonele suru oma nuga!“

 Enkidu ajas taga Taevast Sõnni
 ja haaras temast, ta saba [kahlust],
 [seadis] oma jala tema reie [taha ]
 [… … … … … … … … … …] ta laastas
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145 ja Gilgameš, nagu [… … … vapper] ja võimekas [lihunik]
 kaela, sarvede ja kõri joonele [surus] oma noa.
 
 Kui nad Taevase Sõnni olid tapnud, 
 siis nad võtsid välja ta südame ja Šamaši ette asetasid,
 siis taganesid ja Šamaši ette maha laskusid,
150 maha istusid mõlemad vennad.

 Ištar tõusis Lambatara Uruki müüri peale,
 hüples ja trampis, hädaldusi loopis:
 „Häda Gilgamešile, kes laimas mind, Taevase Sõnni tappis!“
 Kuulis Enkidu, mida Ištar ütles,
155 rebis ära Taevase Sõnni reie ja tema ette viskas:
 „Ka sind, kui ma su kätte saaksin, ma kohtleksin nagu teda
 tema soolikad ma riputaksin su külge!“
 Ištar kogus kokku kurtisaanid, hoorad ja lõbunaised,
 Taevase Sõnni reie kohal ta taganutmise korraldas.

160 Gilgameš hüüdis kohale kõik käsitöölised ja sepad,
 tema sarvede suurust kiitsid käsitööliste pojad.
 Kolmkümmend miinat lasuriiti ühes tükis,
 kaks miinat nende servad,
 kuus guri õli mõlemasse mahtus – 
165 oma jumala Lugalbanda salviks ta kinkis need,
 ta läks ja riputas perepea magamistuppa.

 Eufrati jões nad pesid oma käsi,
 surusid neid ja kui nad läksid
 Uruki tänavale ratsutama,
170 kogunes Uruki rahvas [neid] vaatama.
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 Gilgameš oma koja teenijannadele sõna kõneles:
 „Kes on kauneim noormeeste seas?
 Kes on hiilgavaim meeste seas?
 Gilgameš on kauneim noormeeste seas,
175 [Gilgameš on] hiilgavaim meeste seas!
 [… … … … …], keda me teadsime oma vihas!“
 Tal ei ole [… … … …] tänavatel ühtegi laimajat,
 [… … … …] tema kombed, tema [… … … …].

 Gilgameš oma palees korraldas rõõmupeo.
 Lebasid noormehed öistel asemetel ja magasid,
185 lebas Enkidu ja und nägi,
 tõusis Enkidu, unenägu seletas,
 kõneles oma sõbrale:
 „Mu sõber, mispärast suured jumalad nõu pidasid?“
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Seitsmes tahvel
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Enkidu surm

Seitsmenda tahvli esimesed 36 rida ei ole standardversiooni järgi 
veel tuntud. Teada on ainult selle esimene rida, Enkidu küsimus 
Gilgamešile: „Mu sõber, mispärast suured jumalad nõu pida-
sid?“, mis on võetud kuuenda tahvli viimaselt realt, mis tsiteerib 
järgmise tahvli esimest. Enkidu endelise unenäo sisu teatakse 
hetiidikeelse tõlke või parafraasi põhjal (vt lähemalt „Hetiidi 
„Gilgameš““).

 Siis tuli hommik ja Enkidu sõbrale lausus:
 „Vennas, mis und ma küll möödunud öö jooksul nägin!
 Anu ja Enlil, Ea ja Taevane Päike
 üheskoos olid ja Enlili kõnetas Anu:
 „Nemad, kes Taevase Sõnni ja Humbaba tapsid,
 samuti tema, kes mägesid seedritest laasis –
 üks neist kummastki nüüd on surmale võlgu.“
 Enlil siis: „Surgu Enkidu, Gilgameš mitte!“
 Enlili Taevane Päikene kõnetas nõnda:
 „Kas sinu ajel ei tapnud nad Taevase Sõnni,
 Humbaba samuti? Süütuna Enkidu surgu?“
 Enlil siis Taevase Päiksele vihaselt vastas:
 „Sina see hoopis, kes otsekui omamees neile
 kaaslaseks olid ja nendega päeviti seltsis!““

 Enkidu kallima ette siis langetus maha,
 pisarad voolasid temal kui niisutuskraavid:
 „Vend, minu armastet vend, kas nüüd mina sinust
 lahkuma pean, kas edasi koolnute keskel
 on minu ase, kui varjude läve ma läbin,
 kus mina kallimat venda ei silmitsi seira?” 
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Standardversioonis tuntud tekst algab tahvli 37. realt. Enkidu 
neab ust, mille ta Seedrimetsas valmistanud oli.

 Enkidu [… … … …] tõstis [oma silmad],
 uksega rääkis nagu [inimesega]:
 „Uks laanest, kes midagi ei [mõista],
40 minul on aru, mida ei ole [sinul].
 Kahekümne penikoorma tagant ma otsisin sinu [… … …] puitu,
 kuni kõrget seedrit ma nägin [… … … … … … …].
 Sinu puul ei olnud [Seedrimetsas] võrdset!
 Kuus ritva on sinu kõrgus, kaks ritva su laius, [küünar  

sinu paksus],
45 sinu uksepiit, piidaots ja -pöörak [on ühest tükist].
 Ma tegin sinu, kandsin sind ja Nippurisse üles panin.

 Kui ma oleksin teadnud, uks, et selline on sinu [tänu],
 kui ma oleksin teadnud, uks, et selline on sinu tasu,
 siis tõstnuksin kirve ja raiunuks sind
50 ja parvega sõidutanuks sind Ebabbarisse.
 [Ebabbarisse], Šamaši kotta, ma oleksin [sind viinud],
 Ebabbari [… … … …] ma oleksin seedri istutanud,
 selle väravasse ma oleksin asetanud Anzû,
 sinu sissekäigu juurde ma [… … … … … … … …],
55 ma oleksin [… … … … …], Šamaši linna [… … … …]
 ja Urukis [… … … … … … … … … … … … …],
 sest Šamaš kuulis mu ütlemist,
 [… … … … …] päevadel ta mulle relva andis!
 
 Nüüd aga, uks, mina su tegin, mina kandsin sind,
60 mina [… … … …, kas ma võin] sind maha rebida?
 Kuningas, kes tõuseb minu järel, vihaku sind,
 või jumal [… … … … … …] riputagu sind üles,
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 muutku ära minu nimi ja pangu asemele oma nimi!“
 Ta rebis maha [… … … … … …] viskas.

65 Ta sõnu kuulas, õige peatselt [pisarad voolasid],
 Gilgameš Enkidu, oma sõbra, sõnu kuulas
 ja õige peatselt tema pisarad voolasid.
 Gilgameš oma suu avas ja ütles, kõneles Enkidule:
 „Mu sõber, [kelle süda on avar, suu] on selge,
70 kellel taipu ja mõistust jagub, [su sõnad] on kummalised!

 Miks, minu sõber, su süda kummalist [… … …] kõneleb?
 [Unenägu] on väärtuslik, palju on hirmu!
 [Sinu huuled] sumisevad nagu kärbsed,
 [… … … … … …] oli palju, uni oli haruldane!

75 Elavatele jäetakse halamine,
 surnu elavatele leina jätab!
 Ma tahan [anuda] ja palvetada suurte jumalate poole,
 [Šamašit] tahan otsida, sinu jumala poole pöörduda!
 [Ma palvetan Anu, taevaste] jumalate isa poole,
80 [võtku kuulda] Enlil, suur nõuandja, mu palveid sinu eest,
 saagu mu anumised [kuuldavaks Eale … … … …]!
 Mõõtmata hulgast kullast sinu kuju tahan valmistada!“

 [Enkidu oma suu avas ja ütles, kõneles Gilgamešile]:
 „[Mu sõber], hõbedat ära anna, kulda ära [anna], ära anna [… 

… …],
85 mida Enlil on öelnud, see ei ole nagu [… … …] jumalate [… … …],
 mida ta öelnud on, ta ei pööra tagasi ega [kustuta],
 mida ta teatavaks teeb, ta ei pööra tagasi ega kustuta!
 Mu sõber, määratud [mulle on minu saatus],
 inimesed lähevad ära enne oma saatuse aega!“
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90 Esimeste koidukiirte kumama lüües
 tõstis oma pea Enkidu ja Šamaši ees nuttis,
 Päikese kiirte ees voolasid tema pisarad:
 „Sinu poole ma pöördun, Šamaš, oma kalli elu pärast,
 [see] kütt, püünisteseadja mees,
95 kes ei andnud mul olla võrdne kõiges oma sõbraga –
 ärgu ka kütt saagu võrdseks kõiges oma sõbraga –
 tema saak kaota ära ja tema tulusid vähenda!
 Kahanegu tema päranduseosa sinu ees,
 [selle maja jumal], kuhu ta siseneb, väljugu aknast!“

100 Kui ta oli neednud kütti kogu oma südamest,
 siis ka hoor Šamhatit needa ta süda ihkas:
 „Ennäe, Šamhat, tahan määrata sulle saatuse,
 saatuse, mis ei katke kuni igavese ajani:
 Ma nean sind suure needusega,
105 kiiresti nüüdsest mu needus tulgu su peale –
 ärgu saagu sa kodu enese rõõmuks,
 [ärgu saagu sa] istuda oma lähedaste [keskis],
 ärgu sind ealeski võetagu noorte naiste tuppa!

 Sinu ilusat rõivast määrigu muda,
110 sinu peoriideid joodik tolmupilves keerutagu!
 Ärgu tekkigu sulle kodu kasulike ja kenade asjadega,
 [… … … … … … … … … … …] pottsepa savi,
 puhtaid iluasju ärgu sugenegu [sulle ainsamatki],
 [voodit, tooli ega] lauda, inimeste hubasust, ärgu antagu  

sinu majale!

115 Sinu rõõmude [voodi] olgu kui vilets pink,
 teede ristumine olgu su elukoht,
 varemed olgu su magamisase, müüri varjus su seisupaik!
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 Okkad ja okaspõõsas torkigu sinu jalgu,
 nii joodik kui kaine peksku sinu põski,
120 kohtuasja [süüdistav] emand sinu peale kaevaku,
 [sinu koja katust] ärgu tõrvaku ehitusmeister,
 [sinu koja nurgas] pesitsegu öökull,
 [su kojas ärgu kunagi] peetagu pidu!

Katke 4 rida.

 Sinu üsa avaus [jäägu ahtaks sünnitusele],
 sinu üsast kukkunule – [häda olgu ta pärisosa] –
130 sellepärast, et sa mind, puhast, nõrgendasid,
 ja mind, puhast, pikali panid mu rohtlas!“

 Šamaš kuulis tema suu kõnet,
 otsekohe taevast üks hääl teda hüüdis:
 „Miks, Enkidu, hoor Šamhatit sa nead,
135 kes söötis sulle leiba, jumalikkuse tunnust,
 õlut sulle jootis, kuninglikkuse tunnust,
 riietas sind hiiglase ürbiga
 ja kauni Gilgameši su kaaslaseks andis?
 Nüüd aga Gilgameš, su sõber ja veli,
140 paneb su magama hiiglase sängi,
 aulisse sängi paneb su magama,
 ta paneb su istuma puhkuse istmele, vasakule istmele,
 Allilma valitsejad suudlevad su jalgu!
 Ta laseb sind taga nutta Uruki rahval, sinu pärast  

nad kaeblevad,
145 jõukas rahvas ei jõua küllalt hädaldada sinu pärast!
 Ja tema, pärast sind on salkus kogu ta keha karvad,
 lõvi nahka [riietatult] rändab ta tühermaal ringi!“
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 Kuulis Enkidu vägilase Šamaši sõnu,
 [leebus] ta südame viha ja ta rahunes,
150 [… … … … … …] rahunes tema [südame] raev.
 „Ennäe, Šamhat, [saatuse tahan sulle määrata],
 minu suu, mis sind needis, pöördugu sind õnnistama:
 Valitsejad ja aukandjad armastagu sind,
 kes on penikoorma kaugusel, peksku oma reisi,
155 kes on kahe penikoorma kaugusel, rebigu välja oma juukseid!
 Ärgu ükski sõdur hoidku kinni sinu eest oma vööd,  

vaid päästku sulle valla,
 ta andku sulle obsidiaani, lasuriiti ja kulda,
 kõrvarõngaid ja ripatseid andku ta sulle!
 Noor mees, kelle kodu on kindel, kellel kuhjades salved,
160 Ištar, jumalaist [võimekaim], viigu sind tema juurde,
 sinu pärast jätku ta maha oma naine, seitsme ema!“

 Aga Enkidu, haige oli ta meel,
 ta mõlgutas [mõtteid], üksinda lebas,
 kõneles kõigest, mis südamel, oma sõbrale:
165 „Midagi, mu sõber, ma nägin unes täna öösel:
 kõmises taevas, maa kajas vastu,
 nende vahel seisin mina.
 Oli üks mees, tume ta pale,
 Anzû-linnu omaga tema pale oli sarnane,
170 tema käsivarred olid lõvi käpad, tema küüned olid kotka küüned.
 Ta haaras mind juustest, ta oli minust tugevam,
 kui ma lõin teda, kargas ta mu ees nagu hüppenöör.
 Ta lõi mind ja uputas minu kui parve,
 nagu tugev tarvas ta tallas mu peal,
175 mürgine ila [kattis kogu] mu keha:
 „Päästa mind, mu sõber!“ [kuid sina ei päästnud],
 sa kartsid teda ja [appi ei tõtanud … …].
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Katke 4 rida.

 [Ta lõi] mind, nagu tuviks muutis ta mind,
 [ta sidus] kinni mu käed nagu linnu tiivad,
 ta haaras minust ja juhtis mu pimeduse kotta, Irkalla elupaika,
185 koja poole, kuhu sisenenu ei välju,
 teele, millel kõndimiselt pole tagasiteed,
 koja poole, mille asukail puudub valgus,
 kus põrm nende toiduks, nende söögiks on savi,
 rüütatud nagu linnud, rõivasteks tiivad,
190 valgust nad ei näe, pimeduses asuvad,
 ukse ja [riivi] peal [lamandub põrm],
 [Põrmu] Koja üle [on valgunud surma vaikus].

 Põrmu Kojas, kuhu ma sisenesin,
 ma märkasin hulganisti kroone,
195 seal viibisid kuningad, kroonitud pead, kes kaugeil päevil 

valitsesid maad,
 kes Anu ja Enlili ette asetasid ahjust liharoogi,
 küpsetisi asetasid, jahutuseks kallasid lähkritest vett.

 Põrmu Kojas, kuhu ma sisenesin,
 viibisid en-preestrid ja lagar-preestrid,
200 viibisid loitsupreestrid ja puhastuspreestrid,
 viibisid suurte jumalate gudapsû-preestrid.
 Seal viibis Etana, viibis Šakkan,
 [viibis] Allilma kuninganna Ereškigal.
 Bēlet-sēri, Allilma kirjutaja, tema ees istus,
205 tahvlit hoidis ta käes, valjusti luges seda tema ees.
 Ta tõstis oma pea, ta nägi mind:
 „Kes oli, kes võttis siia selle mehe,
 [kes oli, kes selle mehe siia] tõi?“
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Katke u 41 rida. Ülejäänut Enkidu Allilma-nägemusest ei ole 
säilinud, ainult tema jutu lõpp.

 „… kes [ma koos sinuga] käisin läbi kõik raskused,
 pea [mind meeles, mu sõber], 
 ja seda, millest käisin ma läbi, ära [unusta]!“

Gilgameš:
 „Mu sõber nägi und, millel [seletust] ei ole!“
 Päeval, mil und ta nägi, lõppes otsa [ta jõud].
255 Lebas Enkidu ühe päeva, oli [haige teisegi päeva],
 Enkidu oma voodis [… … … … … … … …],
 kolmanda päeva ja neljanda päeva Enkidu [… … … …],
 viienda, kuuenda ja seitsmenda, 
 kaheksanda, üheksanda ja kümnenda
 Enkidu oli haige, [muutus raskemaks ta haigus],
260 üheteistkümnendal ja kaheteistkümnendal päeval [… … … …].

 Enkidu oma voodis [… … … … … … … …]
 Gilgamešši ta hüüdis [… … … … … … … …]:
 „Mu sõber, neab mind [mu jumal … … … … …],
 nagu see, kes keset taplust [langeb, ma ei sure],
265 ma kartsin lahingut, [… … … … … … … … …],
 mu sõber, see, kes lahingus [sureb, … … … …]
 mina [oma lahingus … … … … … … … … …].

Umbes 30 rida on seitsmenda tahvli lõpust puudu.





Kaheksas tahvel
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Enkidu matused

 Esimeste koidukiirte kumama lüües
 Gilgameš [taga nuttis] oma sõpra:
 „Enkidu, kelle [ema] gasell,
 ja metseesel, sinu isa, su [looja],
5 sina, keda metsikud eeslid oma piimaga kasvatasid,
 ja keda [rohtla] kari õpetas tundma kõiki karjamaid!

 Enkidu, Seedrimetsa teed
 nutku sind taga, lakkamatult öösel ja päeval
 nutku sind taga Lambatara Uruki, avara linna vanemad,
10 [nutku sind taga rahvas], kes õnnistas meie teeleminekut,
 nutku sind taga mägede ja voorte tipud,
 [… … … … … … … … … … …] püha,
 hädaldagu sinu pärast karjamaa nagu su ema!

 Nutku sind taga [pukspuu], küpress ja seeder,
15 kelle vahel me roomasime oma vihas,
 nutku sind taga karu, hüään, panter, gepard,  

hirvesokk, šaakal,
 lõvi, tarvas, hirv, kaljukits, rohtla kari ja neljajalgsed!

 Nutku sind taga püha Ulai-jõgi, mille kaldal me  
uhkelt kõndisime,

 nutku sind taga püha Eufrat,
20 mille vett me kallasime lähkritest joogiohvriks!

 Nutku sind taga Lambatara Uruki noormehed,
 kes meie lahingut jälgisid, kui [me] Taevase Sõnni tapsime!
 Nutku sind taga põllumees oma [adra] kohal,
 kes oma kaunis töölaulus ülistab sinu nime!
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25 Nutku sind taga Lambatara Uruki, avara linna [… … …],
 kes esimese [… … … …] hüüab välja su nime,
 nutku sind taga karjus [ja karjahoidja],
 kes piima ja sulavõi tegid magusaks sinu suus!
 Nutku sind taga karjapoiss [… … … … … … …],
30 [kes] määris sinu huultele sulavõid,
 nutku sind taga õllepruulija [… … … …],
 kes õlle sinu suu peale pani!

 Nutku sind taga hoor [… … … … … … …],
 [kes] healõhnalist õli määris su peale,
35 nutku sind taga [… … …] pulmamajas [… … … …],
 [… … … … … … …] naise [… … … … … …]!
 
 Nutku sind taga [… … … … … … …]
 [nagu] su vennad, nad nutku su pärast,
 nagu su õed nad lasku valla oma juuksed [oma seljale],
40 [nad nutku taga] Enkidut, sinu ema ja isa [… … … …]!
 Sel päeval ma tõesti nutan sind taga [kibedalt]!

 Kuulake mind, noored mehed, kuulake mind!
 Kuulake mind, avara Uruki vanad mehed, kuulake mind!
 Enkidut mina, oma sõpra, nutan taga,
45 justnagu nutjanaine ma kibedalt halan!

 Kirves mu küljel – minu käe usaldus,
 mõõk minu vööl, kilp minu palge ees,
 minu peoriided, minu rõõmude vöö:
 kuri tuul tõusis mu vastu ja röövis mind.

50 Mu sõber, ärapeletatud muul, mägede metseesel,  
tühermaa panter,
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 Enkidu, mu sõber, ärapeletatud muul, mägede metseesel, 
tühermaa panter!

 Teineteist toetades me ronisime üles mäkke,
 püüdsime kinni Taevase Sõnni ja tapsime ta,
 hävitasime Humbaba, kes Seedrimetsas elas!
55 Milline uni on see, mis on sind haaranud nüüd?
 Sa oimetu oled ega [kuule mind]!“

 Kuid tema ei kergitanud oma pead,
 ta katsus südant, kuid see ei löönud enam!
 Ta kattis oma sõbra näo nagu mõrsjal,
60 nagu kotka mähkis ta sisse,
 nagu emalõvi, kes on kaotanud oma pojad
 ta kõndis ringi, siia ja sinna.
 Ta kiskus välja ja kuhjas kokku tema lokkis juukseid,
 tema iluasjad ta rebis ära ja viskas minema kurjakuulutavatena.

65 Esimeste koidukiirte kumama lüües
 Gilgameš saatis maale kutse välja:
 „Sepistaja! Kiviraidur! Tinavalaja! Kullassepp! Juveliir!
 Tehke mu sõber [… … … … … … … …],
 [Gilgameš] valmistas oma sõbra kuju:
70 mu sõbra ihuliikmed olgu [… … … … …],
 [su silmade] kulmud saagu lasuriidist, su rind saagu kullast,
 sinu ihu [… … … … … … … … … … …].“

Katke umbes 8 rida.

 [Ma panen su magama hiiglase sängi,]
85 [aulisse] sängi [ma panen su magama],
 ma panen su istuma [puhkuse] istmele, [vasakule istmele],
 Allilma valitsejad [suudlevad su jalgu]!
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 Ma lasen sind taga nutta Uruki rahval, [sinu pärast  
nad kaeblevad],

 jõukas rahvas [ei jõua küllalt hädaldada sinu pärast],
90 aga mina, pärast sind [on salkus kogu mu keha karvad],
 lõvi nahka [riietatult rändan ma tühermaal ringi]!“

 Esimeste koidukiirte kumama lüües
 [Gilgameš tõusis ja astus oma varakambrisse],
 ta päästis valla oma pitserid, kalliskive üle vaatas,
95 andis välja karneooli, [… … …], obsidiaani ja alabastrit,
 et [… … … … … …] nad talle valmistaksid.
 
Järgnevad read, mis on säilinud katkendlikult, loetlevad arvata-
vasti hauapanuseid Enkidule, kullast ja muust materjalist val-
mistatud esemeid.

 [… … … … … … … … … …] ta pani kaasa oma sõbrale,
 [… … … … … … … …] ta pani kaasa oma sõbrale,
 [… … … … … …] miinast kullast ta pani kaasa oma sõbrale,
100 [… … … … … …] miinast kullast ta pani kaasa oma sõbrale,
 [… … … … … …] miinast kullast ta pani kaasa oma sõbrale,
 [… … … … … …] miinast kullast ta pani kaasa oma sõbrale.

Katkendlik väärisesemete loend jätkub. Loend on pisut paremini 
loetav alates reast 118.

 [… … … … … …] tema jalgade jaoks ta pani kaasa oma sõbrale,
 [… … … … … …] talendist elevandiluust [… … … … … …],
120 selle [… … … …] käepideme miinast kullast ta pani kaasa  

oma sõbrale,
 oma käsivarre tugeva [… … … …] ta pani kaasa oma sõbrale.
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 Selle nooletupp [… … … …] ühest talendist kullast,  
selle käepideme

 ta pani kaasa oma sõbrale,
 [… … … … … …] tema käe elevandiluust kaksikkirve,
 [… … … … …], selle käepide, 40 miinast kullast,  

ta pani kaasa oma sõbrale,
125 [… … … … … … …], kolm küünart selle pikkus,
 [… … … … … … …] tema paksus, ta pani kaasa oma sõbrale.
 [… … … … … … … … … … …] säravast kullast,
 [… … … … … … …] karneoolist, sau rauast,
 [… … … … … … …] metsiku tarva haardes,
130 [… … … … … … … … … … …] oma sõbrale,
 ta tõurastas [tüsedaid sõnne], rasvaseid lambaid,
 kuhjas need kokku oma sõbrale:
 „[Tahan näidata sulle,] Šamaš, oma sõbra [hauapanuseid]!“
 [… … … … … … …] Allilma valitsejate juurde kandsid kogu liha.

Järgmisena loendatakse Allilma jumalustele tehtavaid kingitusi, 
et tagada Enkidu hea käekäik teises ilmas.

 [… … … … … … …] Ištarile, suurele kuningannale,
135 kalliru-puidust viskenuia, püha puud
 Ištarile, suurele kuningannale, [Šamašile ta esitles]:
 „Võtku vastu Ištar, suur kuninganna [see viskenui]!
 Olgu ta [rõõmus] minu sõbra palge ees ja [kõndigu ta kõrval]!“

 [… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …]
140 Namrasitule, [jumalate nõuandjale, Šamašile ta esitles]:
 „Võtku [vastu Namrasitu, jumalate nõuandja … … … …]!
 [Olgu ta rõõmus minu sõbra] palge ees ja [kõndigu ta kõrval]!“
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 Lasuriidist joogipudelit [… … … … … … … … … …],
 [… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …],
145 Ereškigalile, [Allilma kuningannale, Šamašile ta esitles]:
 „Võtku see vastu Ereškigal, [laia Allilma kuninganna]!
 Olgu [ta rõõmus minu sõbra] palge ees ja [kõndigu ta kõrval]!“

 Karneoolist vilepilli [… … … … … … … … … …]
 karjane Dumuzile, Ištari armastatule, [Šamašile ta esitles]:
150 „Võtku see vastu karjane Dumuzi, Ištari armastatu!
 Olgu ta rõõmus minu sõbra palge ees ja [kõndigu ta kõrval]!“

 Lasuriidist trooni, sõnni kujulise [… … … … … … … …],
 lasuriidist saua, [… … … … … … … … … … …]
 Namtarile, [laia Allilma nõunikule, Šamašile ta esitles]:
155 „Võtku vastu [Namtar, laia Allilma minister … … … …]!
 [Olgu ta rõõmus minu sõbra palge ees ja kõndigu ta kõrval]!“

Katke 2 rida.

 [… Hušbišale, Allilma valdjatarile, Šamašile ta esitles]:
160 „Võtku see [vastu Hušbiša, laia Allilma valdjatar]!
 [Olgu ta rõõmus minu sõbra palge ees ja kõndigu ta kõrval]!“

 Ta pani nad tegema [… … … … … … … … … … …],
 hõbedast klambrit, vasest käevõrusid [… … … … …]
 Qāssa-tābatile, Ereškigali koristajale, [Šamašile ta esitles]:
165 „Võtku see vastu Qāssa-tābat, [Ereškigali] koristaja [… … … …]!
 Olgu ta rõõmus minu sõbra palge ees ja [kõndigu ta kõrval],
 ärgu mu sõber ahastagu ega haigeks jäägu oma südames!“
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 Alabastrist [kastikest], mille sisemus on lasuriidi 
 ja karneooliga kaunistatud,
 [… … … … … … pildiga] Seedrimetsast
170 [… … … … … … … … …] karneooliga kaunistatud,
 Ninšuluhhatummale, maja korrashoidjale, Šamašile ta esitles:
 „Võtku see vastu Ninšuluhhatumma, maja korrashoidja!
 Olgu ta rõõmus minu sõbra palge ees ja kõndigu ta kõrval,
 ärgu mu sõber [ahastagu] ega haigeks jäägu oma südames!“

175 Kaheteralist pistoda, mille käepide lasuriidist,
 püha Eufrati võrdkuju,
 Bibbule, Allilma lihunikule, Šamašile ta esitles:
 „[Võtku see vastu] Bibbu, laia Allilma [lihunik]!
 Olgu ta rõõmus [minu sõbra palge ees] ja kõndigu ta kõrval!“

180 [… … … … …] alabastrist salvimahutit
 [Dumuziabzule], Allilma patuoinale, Šamašile ta esitles:
 „[Võtku see vastu Dumuziabzu], laia Allilma patuoinas!
 Olgu ta rõõmus [minu sõbra palge ees] ja kõndigu ta kõrval!“

 [… … … … … …], mille ülemine ots on lasuriidist,
185 [… … … … … … …] karneooliga kaunistatud, [… … …].

Katke u 25 rida. Vahepealses katkendlikus lõigus 199–203 mai-
nitakse veel üht seedripuust eset. Kui tekst muutub paremini 
loetavaks, on hauapanuste loetelu lõppenud, kangelane vastab 
kellegi jumala kõnetusele või nõuandele.

  [Gilgameš] seda kuuldes
 jõele tammi tegemise [oma südamesse] võttis.
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 Esimeste koidukiirte kumama lüües
 Gilgameš tegi lahti [oma värava],
215 ta lasi välja viia suure laua elammaku-puust,
 karneoolist anuma ta täitis meega,
 lasuriidist anuma ta sulavõiga täitis,
 ta kaunistas [… … …] ja Šamašile esitles,
 [… … … … … … … … …] ta esitles.

Kaheksanda tahvli lõpust on u 30–35 rida puudu.





Üheksas tahvel
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Gilgameši rännakud

 Gilgameš oma sõpra Enkidut
 kibedalt taga nuttis ja tühermaal ringi rändas:
 „Minagi suren, kas pole ma siis kui Enkidu,
 kurbus on tulnud mu südamesse!
5 Surma ma kardan, tühermaal rändan,
 Uta-napišti, Ubartutu poja juurde
 ma teed haaran, kiiresti kõnnin!
 Mägede sissepääsu juurde ma jõudsin ühel ööl.
 Lõvisid nägin, hakkasin kartma,
10 tõstsin oma pea kuujumala poole ja palvetasin,
 Sîni, jumalatele valgusesaatja poole suundusid mu palved –
 [Sîn, … … … …], hoia mind tervena!“

 [Gilgameš] tõusis, äratas teda ta uni,
 [… … … …] kuu paistel rõõmustas ta elu üle.
15 Ta tõstis kirve enese kõrvale,
 ta tõmbas välja [mõõga] oma vöölt,
 nagu nool ta nende keskele langes,
 ta raius [lõvisid, tappis] ja loopis neid laiali.

10 järgnevat rida on säilinud katkendlikult, see sisaldab veel ühe 
palve kuujumalale. Tervem tekst taastub 37. real.

 Selle mäe nimi oli Māšu.
 Kui ta Māšu mäe juurde kohale jõudis,
 mis iga päev valvab [Päikese] tõusmist
40 mille tipud taevalaotust [toetavad],
 mille jalamid allapoole Allilma ulatuvad,
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 Skorpion-mehed valvasid selle väravat.
 Nende õudus oli kohutav, nende silmavaade surmav,
 suur oli nende ausära, mägesid kinni kattev,
45 päikesetõusu ja päikeseloojangu ajal nad valvavad Päikest.

 Nägi neid Gilgameš, hirm ja kohkumus katsid kinni ta palge,
 ta haaras kokku oma julguse ja tuli lähedale nende ette.
 Skorpion-mees oma naisele hüüdis:
 „See, kes meie juurde tuli, ta keha on jumalate lihast!“
50 Skorpion-mehe naine vastas talle:
 „Kaks kolmandikku temast on jumal, üks kolmandik temast 

on inimene!“

 Skorpion-mees jälle hüüdis,
 [kuningas Gilgamešile], jumalate lihale, sõna kõneles:
 „[Sina, kuidas sa tulid nii] kauget teed,
55 [kuidas sa rändasid] siia mu ette,
 [kuidas üle said jõgedest], mille ületamine on ohtlik?
 [Tule, … … …] tahan teada su teed,
 [kelle juurde minekuks on] seatud su pale,
 [… … … … … … …] tahan teada su teed!“

Katke umbes 14 rida, jätkub Gilgameši kõnega.

75 „Uta-napišti, oma esiisa [teed ma otsin],
 kes osales jumalate koosolekul [ja elu leidis],
 surmast ja elust [teab ta mulle jutustada].“

 Skorpion-mees oma suu avas [ja ütles],
 kõneles [Gilgamešile]:
80 „Kunagi [varem], Gilgameš, pole olnud [sinuga sarnast],
 mägede läbipääsust keegi [ei ole möödunud]!
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 Kaheteistkümne penikoorma kaugusele tema sisemus [ulatub],
 tihe on pimedus, ei [ole valgust]!
 Päikese tõusmise paiku [… … … … … …],
85 päikese loojumise paiku [… … … … … …].
 [Päikese] loojumise paiku [… … … … …],
 nad saadavad välja [… … … … … …],
 [… … … … … … … … … … … … … …],
 ja sina, kuidas [… … … … … … … … …]!“

Katke umbes 37 rida, Gilgameš kõneleb.

125 „Murest [mu lihased olid täidetud],
 vihmas ja [leitsakus on parkunud minu pale],
 vaevlemisest [minu jõud on lõppenud],
 nüüd aga sina [… … … … … … … …]!“

 Skorpion-mees [oma suu avas ja ütles],
130 kuningas Gilgamešile, [jumalate lihale, sõna kõneles]:
 „Mine, Gilgameš, [ära löö kartma],
 Māšu mäed [sul mööduda lasevad],
 mäed ja voored [vaadaku pealt sinu kulgemist],
 sa tervena [… … … … … … … … … …],
135 mägede suur värav [avanegu sulle]!“
 Gilgameš seda kuuldes
 Skorpion-mehe ütlemise järgi [tegi],
 Päikese rajal [ta kulgema hakkas].

 Ühe penikoorma [ta kõndis … … … …],
140 pilkane pimedus, [valgust ei olnud],
 ei [lasknud tal vaadata enese taha].
 Teise penikoorma [ta kõndis … … … …],
 pilkane pimedus, [valgust ei olnud],
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 ei [lasknud tal vaadata enese taha].
145 Kolmanda penikoorma [ta kõndis … … … …],
 [pilkane pimedus, valgust ei olnud],
 [ei lasknud tal vaadata enese taha].
 Neljanda penikoorma [ta kõndis … … … …],
 pilkane [pimedus, valgust ei olnud],
150 ei lasknud [tal vaadata enese taha].
 Viienda penikoorma [ta kõndis … … … …],
 pilkane [pimedus, valgust ei olnud],
 ei lasknud [tal vaadata enese taha].

 Kuuendale penikoormale [kohale jõudes]
155 pilkane pimedus, [valgust ei olnud],
 ei lasknud [tal vaadata enese taha].
 Seitsmendale penikoormale kohale [jõudes]
 pilkane pimedus, [valgust ei olnud],
 ei [lasknud tal vaadata enese taha].
160 Kaheksandal penikoormal ta kiirustas nagu [… …],
 pilkane [pimedus], valgust ei olnud,
 ei [lasknud] tal vaadata enese taha.
 Üheksandal penikoormal [tundis ta] põhjatuult
 [… … … … … … …] tema palet,
165 [pilkane pimedus], valgust ei olnud,
 [ei lasknud tal] vaadata enese taha.
 Kümnendale penikoormale [kohale jõudes]
 [… … … … … … …] oli väga lähedal,
 [üheteistkümnendal penikoormal] ühe penikoorma tee  

[jäi veel minna].
170  [Kaheteistkümnendal penikoormal] ta tuli välja enne Päikest.

 [… … … … … …], seal paistis hiilgust,
 [… … … …] jumalate puid nähes ta otse läks.
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 Karneoolipuu kandis seal oma vilju,
 sellel rippusid viinamarjakobarad, mida vaadata veetlev,
175 lasuriidipuu kandis seal oma lehti,
 kandis ka vilju, mida meeldiv näha.

Katke 9 rida.

185 [… … … … … …] seedripuu [… … … … … …],
 selle lehtikandvad oksad olid pappardillu-kivist [ja … … … …],
 merekorallist [… … … … …] punasest ahhaadist,
 justnagu okkad ja okaspõõsad [seal kasvasid] kristallid.
 Ta puudutas jaanileivapuud, see oli abašmû-kalliskivist,
190 šubû-kalliskivist ja hematiidist [… … … … … …]
 nagu [… … … … … …] tühermaa [… … … … … …],
 nagu [… … … … … … … … … … … …] türkiis,
 mis [… … … … … … … … … …] merikarpidest,
 tal oli [… … … … … … … … … … …]
195 Kui Gilgameš [… … … … … ] seal ringi käis,
 kergitas [oma pead], et teda vaadata – 
 kõrtsiemand Šiduri, kes mere rannikul elas.
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Maailma ääres

 Kõrtsiemand Šiduri, kes mere rannikul elas,
 seal ta elas, [… … … … … … … … …].
 Oli teeninud endale kannud, oli teeninud endale  

kullast vaadi,
 ürbiga oli ta kaetud ja [looriga looritatud].

5 Gilgameš seal ringi eksles ja [… … … … … … …],
 nahka oli ta riietatud, hirmuäratav [vaadata].
 Jumalate liha oli [ta ihus],
 aga kurbus tekkinud tema südamesse,
 kauget teed käijaga ta pale oli sarnane.

10 Kõrtsiemand kaugelt teda silmitses
 ja mõtiskles, oma südamele sõna ütles,
 iseeneses ta pidas nõu:
 „Võib-olla see on tarvaste tapja,
 aga kust tuleb ta otse mu väravale?“
15 Nägi teda nõnda kõrtsiemand ja pani riivi oma värava,
 oma värava pani riivi ja ise läks üles katusele.

 Kuid tema, Gilgameš, oma kõrvu teritas [… … …],
 kõrgele tõstis oma habeme, [tema poole oma palge] seadis,
 Gilgameš temale, kõrtsiemandale, [kõneles]:
20 „Kõrtsiemand, miks mind nähes [sa riivistasid] oma värava,
 oma värava panid riivi ja [läksid üles katusele] –
 ma löön maha ukse ja riivid purustan!“

Järgneb 6 rida katkendlikku teksti, milles kõrtsiemand arvata-
vasti oma käitumist põhjendab. 
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 [Gilgameš] temale, kõrtsiemandale [kõneles]:
30 „[Mu sõber Enkidu ja mina … … … … … … … …],
 [teineteist toetades me ronisime üles] mäkke,
 [püüdsime kinni Taevase Sõnni ja tapsime ta],
 [hävitasime Humbaba, kes] Seedrimetsas [elas]!
 [Mägede sissekäigu juures me tapsime] lõvisid!“

35 [Kõrtsiemand temale,] Gilgamešile kõneles:
 „[Kui sina oled Gilgameš], kes Valvuri tappis,
 [hävitas] Humbaba, kes Seedrimetsas elas,
 mägede [sissekäigu juures] sa tapsid lõvisid,
 võtsid kinni ja tapsid Sõnni, kes taevast laskus,
40 [siis miks on lohkus] su põsed, sisse langenud su pale,
 [mures su süda], närtsinud su välimus,
 [kurbus rõhumas] su meeli,
 [kauget teed käijaga] sarnane sinu pale,
 [külmas ja leitsakus] parkunud sinu pale,
45 [ja lõvide ette seatult] sa tühermaal rändad?“

 [Gilgameš temale, kõrtsiemandale] kõneles:
 „[Miks ei peaks olema lohkus mu põsed, sisse langenud  

mu pale],
 [mures mu süda, närtsinud mu välimus],
 [kurbus rõhumas mu meeli],
50 [kauget teed käijaga sarnane minu pale],
 [külmas ja leitsakus parkunud minu nägu],
 [ja lõvide ette seatult ma tühermaal rändama]?

 [Mu sõber, ärapeletatud muul, mägede metseesel,  
tühermaa panter],

 [Enkidu, mu sõber, ärapeletatud muul, mägede metseesel, 
tühermaa panter]!
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55 [Mu sõber, keda ma armastasin väga, kes koos minuga  
käis läbi kõik raskused],

 [Enkidu, mu sõber, keda ma armastasin väga, 
 kes koos minuga käis läbi kõik raskused],
 [teda sai kätte inimkonna saatus],
 [kuus päeva ja seitse ööd ma tema kohal nutsin],
 [ma ei loovutanud teda matmiseks]
60 [kuni vagel kukkus välja ta ninast].

 [Ma ehmatasin ja … … … … … … … … …].
 [Ma hakkasin pelgama surma ja rändama tühermaal],
 minu sõbra lugu [lasus raskelt mu kohal],
 mööda kaugeid teid rändan ma tühermaal,
65 Enkidu, mu sõbra lugu [lasus raskelt mu kohal]
 [mööda kaugeid radu] rändan ma [tühermaal].

 [Kuidas saan olla] ma vakka, kuidas kõnelemata?
 [Mu sõber, keda ma] armastan, on muutunud saviks,
 Enkidu, mu sõber, keda ma armastan, on muutunud [saviks]!
70 [Kas mitte minagi nii nagu] tema magama ei heida,
 ega kunagi tõuse, igavese ajani?“

Eepose vanababüloonia versioon Sipparist sisaldab kõrtsi-
emanda kuulsa manitsuse Gilgamešile, milles ta soovitab iga-
vese elu otsimise asemel ajalikku elu nautida.

 Kõrtsiemand temale, Gilgamešile, kõneles:
 „Elu, mida otsid, sina ei leia:
 kui jumalad lõid inimkonna,
 surma nad seadsid inimkonnale,
 elu nad eneste kätte võtsid.
 Sinul, Gilgameš, täis olgu kõht,
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 päeval ja öösel ole õnnelik!
 Iga päev korralda rõõmupidu,
 päeval ja öösel pidutse ja tantsi!
 Olgu puhtad su rõivad,
 sinu pea pestud, saagu sa kümmelda vees!
 Vaata seda väikest, kes hoiab kinni su käest!
 Su naine aina lõbutsegu sinu süles!
 Selline on [inimkonna saatus]!“
 
Standardversioonis jätkub kahekõne teisiti.

 Gilgameš temale, kõrtsiemandale kõneles:
 „Nüüd aga, kõrtsiemand, milline on tee Uta-napišti juurde,
 mis on ta märk? Anna mulle teada!
75 Anna mulle ta märk!
 Kui on see võimalik, tahan ületada mere,
 kui see võimalik pole, siis rändan ma tühermaal!“

 Kõrtsiemand temale, Gilgamešile kõneles:
 „Pole olemas, Gilgameš, ülepääsu maast,
80 ega ole keegi muistseist päevist üle pääsenud merest,
 mere ületaja on vägilane Päike,
 peale Päikese kes seda ületada suudaks?
 Ohtlik on selle ületamine, täis ohtusid ta rada,
 ja vahepeal on surma veed, mis edasiminekut tõkestavad!
85 Nõnda, Gilgameš, kui sa ületad mere,
 aga kui surma vetele jõuad, mida teed siis?
 Gilgameš, on üks Ur-šanabi, Uta-napišti laevnik,
 Kiviolendid on koos temaga, metsa keskel ta nopib 

seedrivõsusid.
 Mine sinna, ta nähku su palet,
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90 kui see on võimalik, koos temaga ületa, 
 kui see võimalik pole, siis tagasi pöördu!“

 Gilgameš seda kuuldes
 tõstis kirve enese kõrvale,
 ta tõmbas välja mõõga oma [vöölt],
95 kohale hiilis ja [nende] keskele laskus.
 Noolena nende keskele ta langes,
 metsa keskel kõlas kirkalt ta karje.
 Nägi teda Ur-šanabi ja ennast hiilgusega [kattis],
 kirve tõstis ja tema poole tormas.
100 Aga tema, Gilgameš, lajatas talle pähe [… … …],
 haaras ta käsivarrest ja ta [naeltega] kinnitas.
 Kiviolendid, kes tihtisid paati,
 kes ei kartnud surma vesi,
 laia mere [… … … … … … … …]
105 vete juures [… … … … …] ta hoidis kinni.
 Ta lõi puruks Kiviolendid ja kallas nad jõkke
 [… … … … … … … … kinnitas] paadi
 ja [… … … … … … … …] istus maha kaldale.

Pärast Kiviolendite purustamist jutustab vanababüloonia ver-
sioon Sipparist Gilgameši ja laevniku, keda selles kutsutakse teise 
nimega, Sursunabuks, esmakohtumisest (iv 2–13).

 Tagasi ta tuli ja seisis ta kohale,
 Ur-šanabi vaatas talle silma.
 Ur-šanabi temale, Gilgamešile kõneles:
 „Mina olen Ur-šanabi, kauge Uta-napišti oma!“
 Gilgameš temale kõneles, Ur-šanabile:
 „Gilgameš on minu nimi,
 kes ma tulin Uruki Eannast,
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 käisin ringi mägede ümber,
 peidetud päikesetõusu teed!
 Nüüd, Ur-šanabi, olen ma näinud su palet,
 näita mulle kauget Uta-napištit!“

Standardversioonis jätkub peale omavahelist võitlust vestlus 
nõnda:

 Gilgameš temale, laevnik Ur-šanabile, kõneles:
110 „[Nüüd aga, Ur-šanabi, kes sa kirve tõstsid mu vastu,]  

sa värised,
 [taplust ja võitlust, mida sa otsid, mina ei tee] su vastu!“

 Ur-šanabi temale, [Gilgamešile], kõneles:
 „Miks on lohkus su põsed, sisse [langenud su pale],
 mures su süda, [närtsinud su välimus],
115 kurbus rõhumas [su meeli],
 kauget teed käijaga [sarnane sinu pale],
 külmas ja leitsakus [parkunud sinu pale],
 ja lõvide ette seatult sa [tühermaal rändad]?“

 [Gilgameš temale, laevnik Ur-šanabile], kõneles:
120 „[Miks ei peaks olema lohkus] mu põsed, [sisse langenud  

mu pale],
 [mures mu süda], närtsinud [mu välimus],
 kurbus [rõhumas mu meeli],
 [kauget teed käijaga sarnane minu] pale,
 [külmas ja leitsakus] parkunud [minu nägu],
125 [ja lõvide ette seatult ma tühermaal rändama]?

 [Mu sõber, ärapeletatud muul, mägede metseesel,  
tühermaa panter],



164 GILGAMEŠI EEPOS kümnes tahvel

 [Enkidu, mu sõber, ärapeletatud muul, mägede metseesel, 
tühermaa panter],

 [teineteist toetades me ronisime üles mäkke],
 [püüdsime kinni Taevase Sõnni ja tapsime ta],
130 [hävitasime Humbaba, kes Seedrimetsas elas],
 [mägede sissekäigu juures me tapsime lõvisid].

 Mu sõber, [keda ma armastasin väga, kes koos minuga käis 
läbi kõik raskused],

 Enkidu, [mu sõber, keda ma armastasin väga, 
 kes koos minuga käis läbi kõik raskused],
 [teda] sai kätte [inimkonna saatus],
135 kuus päeva [ja seitse ööd ma tema kohal nutsin],
 [ma ei loovutanud teda matmiseks]
 kuni [vagel kukkus välja ta ninast].

 Ma ehmatasin [ja … … … … … … … … …].
 [Ma hakkasin pelgama surma ja rändama tühermaal],
140 minu [sõbra] lugu [lasus raskelt mu kohal],
 mööda kaugeid teid [rändan ma tühermaal],
 [Enkidu, mu sõbra, lugu lasus raskelt mu kohal]
 mööda kaugeid radu [rändan ma tühermaal].

 Kuidas saan olla ma [vakka, kuidas kõnelemata]?
145 Mu sõber, keda ma armastan, on muutunud [saviks],
 [Enkidu, mu sõber, keda ma armastan, on muutunud saviks]!
 Kas mitte minagi nii nagu tema magama ei [heida],
 [ega kunagi tõuse, igavese ajani]?“

 Gilgameš temale, [laevnik Ur-šanabile], kõneles:
150 „Nüüd aga, Ur-šanabi, milline on [tee Uta-napišti juurde],
 mis on ta märk? Anna mulle teada!
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 Anna [mulle ta märk]!
 Kui on see võimalik, tahan ületada mere,
 kui see võimalik pole, siis [rändan ma tühermaal]!“

155 Ur-šanabi temale, [Gilgamešile] kõneles:
 „Sinu enda käed, Gilgameš, takistavad [sinu ülesõitu]
 sa lõid puruks Kiviolendid ja kallasid nad [jõkke]!
 Kiviolendid on purustatud ja seedrivõsud laasimata!
 Tõsta, Gilgameš, kirves [oma kätte],
160 mine alla metsa ja [lõika mulle 300] viieridvalist utja,
 laasi need ja tee neile kühmud,
 too nad [siia ja … … … … … … …]!“

 Gilgameš seda [kuuldes]
 tõstis kirve oma kätte,
165 ta tõmbas [mõõga välja oma vöölt],
 ta läks alla metsa ja lõikas talle 300 viieridvalist utja,
 laasis need ja tegi neile kühmud,
 ta tõi nad [… … … … … … … …].

 Gilgameš ja Ur-šanabi [laeva] pardale läksid,
170 nemad aluse vette lasid ja seda [sõudsid].
 Ühe kuu ja viieteistkümne päeva teekonna
 kolme päevaga kulgesid,
 Ur-šanabi jõudis pärale [Surma] Vetele.

 Ur-šanabi temale, [Gilgamešile, kõneles]:
 „[… … …], Gilgameš, võta [esimene udi],
175 surma vesi ärgu su käsi puutugu, siis teed [need tuimaks]!
 Gilgameš, võta teine, kolmas, neljas udi,
 Gilgameš, võta viies, kuues ja seitsmes udi,
 Gilgameš, võta kaheksas, üheksas ja kümnes udi,
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 Gilgameš, võta üheteistkümnes ja kaheteistkümnes udi!“
180 Seitsme penikoorma kaugusel Gilgamešil lõppesid udjad,
 siis tema, [Ur-šanabi], päästis lahti oma rõiva.
 Gilgameš võttis seljast oma ürbi,
 oma käte vahel ta kergitas selle purjeks.

 Uta-napišti kaugelt teda silmitses
185 ja mõtiskles, oma südamele sõna [ütles],
 iseeneses ta pidas [aru]:
 „Miks on purustatud laeva [Kiviolendid]
 ja keegi, kes pole selle peremees, sõidab [ta peal]?
 See, kes sealt tuleb, ei ole minu inimene
190 ja paremal [… … … … … … … …].
 Ma vaatan teda – ta ei ole minu [inimene],
 Ma vaatan teda – ta ei ole [… … … …]
 ma vaatan ja [… … … … … … … …]!“

Tekst muutub katkendlikuks, Uta-napišti mõtisklus jätkub.

 „Laevnik [… … … … … … … …] 
 Mees, keda ma vaatan, [ei ole … … … …],
200 keda ma vaatan, ei ole [… … … … … …]!
 Võib-olla tühermaal [… … … … … … …]
 [… … … … … … … … … … … … … …]
 seedrivõrseid [… … …] ta ei [… … … …].“

 Gilgameš kaile lähenes [… … … … … …],
205 ta saatis alla [… … … … … … … … …].
 Tema ise, ta tuli üles ja [… … … … … …].

 Gilgameš temale kõneles, [Uta-napištile]:
 „Elagu Uta-napišti, Ubartutu poeg [… … …],
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 [kes … … …] pärast uputust [… … … …]
210 veeuputus – mille eest [… … … … … … …]
 [… … … … … … … … … … … … … …]

 [Uta-napišti] temale, [Gilgamešile, kõneles]:
 „[Miks on lohkus] su põsed, sisse [langenud su pale],
 mures [su süda], närtsinud [su välimus],
215 kurbus rõhumas [su meeli],
 kauget teed käijaga [sarnane sinu pale],
 [külmas] ja leitsakus [parkunud sinu pale],
 ja lõvide ette seatult sa [tühermaal rändad]?“

 Gilgameš temale, [Uta-napištile, kõneles]:
220 „Miks ei peaks olema lohkus mu põsed,  

[sisse langenud mu pale],
 mures mu süda, närtsinud mu välimus,
 kurbus rõhumas mu meeli,
 kauget teed käijaga sarnane minu [pale],
 külmas ja leitsakus [parkunud] minu nägu,
225 ja lõvide ette [seatult ma] tühermaal rändama?

 Mu sõber, ärapeletatud muul, [mägede metseesel],  
tühermaa panter,

 [Enkidu, mu sõber,] ärapeletatud muul, mägede metseesel, 
tühermaa panter!

 Meie, kes teineteist toetades ronisime üles mäkke,
 [püüdsime] kinni Taevase Sõnni ja tapsime ta,
230 [hävitasime Humbaba], kes Seedrimetsas elas,
 [mägede sissekäigu juures me] tapsime lõvisid.

 [Mu sõber, keda ma armastasin väga, kes koos minuga]  
käis läbi kõik raskused,
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 Enkidu, [mu sõber, keda ma armastasin väga, 
 kes koos minuga] käis läbi kõik raskused,
 [teda sai kätte inimkonna saatus],
235 [kuus päeva ja seitse ööd] ma tema kohal nutsin,
 [ma ei loovutanud teda] matmiseks
 [kuni vagel kukkus välja ta] ninast.

 [Ma ehmatasin ja … … … … … … … … …].
 Ma [hakkasin pelgama] surma [ja rändama tühermaal],
240 minu [sõbra] lugu [lasus raskelt] mu kohal,
 mööda kaugeid teid [rändan ma tühermaal],
 [Enkidu, mu sõbra lugu lasus raskelt mu kohal]
 mööda kaugeid radu [rändan ma tühermaal].

 Kuidas saan olla [ma] vakka, kuidas kõnelemata?
245 Mu sõber, keda ma armastan, on muutunud saviks,
 Enkidu, mu sõber, [keda ma armastan, on muutunud saviks]!
 Kas mitte [minagi] nii nagu tema magama ei heida,
 ega kunagi tõuse, igavese [ajani]?”

 Gilgameš temale, Uta-napištile, kõneles:
250 „Ma mõtlesin, et tahan minna ja näha kauget Uta-napištit, 
 kellest ohtralt räägitakse.
 Ma läksin teele ja kõndisin läbi kõik maad,
 ületasin palju raskeid mägesid
 ja tulin üle paljudest meredest.
 Magusat und ei saanud mu pale küllalt,
255 ma piinasin ennast, et olla magamata,
 oma sooned ma kurbusega täitsin,
 aga mida ma sain oma vaevade eest?
 Ma polnud veel jõudnud Kõrtsiemanda juurdegi, 
 kui mu riided olid räbalais!
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 [Ma tapsin] karu, hüääni, lõvi, pantri, gepardi,
260 hirve, kaljukitse, rohtla karja ja neljajalgseid,
 et süüa nende liha, nende nahka nülgida.
 Pangu nad riivi kurbuse värav,
 maapigi ja asfaldiga nad [pitseerigu selle värav] –
 minu pärast ärgu nad [katkestagu] tantsimist,
265 minu pärast nad [… … … … …], täidetud rõõmuga!“

 Uta-napišti temale, Gilgamešile, kõneles:
 „Miks, Gilgameš, sa kurbust aina [taga ajad]?
 Sina, kes sa [koosned] jumalate ja inimese lihast,
 kes nagu su oma isa ja ema sinu tegid!
270 Kas kunagi, Gilgameš, rumala [mehega end oled võrrelnud]?
 Nad tõid koosolekule trooni ja [ütlesid talle]: „Istu!“
 Rumalale anti [õlle] setet [värske] sulavõi asemel,
 [ta sõi] kliisid ja körti [parima jahutoidu] asemel.
 Tal olid seljas räbalad [kaunite rõivaste] asemel,
275 vöö asemel nöör [… … … … … … … … …].
 Sest tal pole nõuandjaid, [kes teda juhiksid],
 nõu andvat sõna tal ei olnud [… … … … … … …],
 pea hoolt tema eest, Gilgameš, [… … … … …].“

Järgmised 16 rida on säilinud katkendlikult. Nendest katketest 
võib arvata, et Uta-napišti räägib jumalate loodud maailmakor-
rast, kus kuningale ja tema kaudu inimkonnale on määratud 
roll jumalate ja jumalannade eest hoolt kanda. Kui tekst taastub, 
kõneleb ikka Uta-napišti.

295 „[Surm on] inimkonna [saatus],
 [Enkidu] nad võtsid ära ta saatust mööda.
 [Aga sina, sa] olid magamata, mida sa said?
 Magamatusega oled sa [ennast] väsitanud,
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 oma sooned kurbusega täitnud,
300 toonud lähedale oma kauged surmapäevad!
 Inimkonna nimi kistakse välja nagu pilliroog roostikus –
 kaunis noormees, ilus neiu,
 [kiiresti] ründab neid surm nende [nooruses]!

 Mitte keegi surma ei näe,
305 mitte keegi [surma] palet ei näe,
 mitte keegi surma häält ei [kuule],
 kuri surm siiski kisub välja inimkonda.
 Vahetevahel me ehitame maja,
 vahetevahel me punume pesa,
310 vahetevahel vennad jagavad pärandust,
 vahetevahel vihkamist leidub maal.
 Mõnikord tõuseb jõgi ja toob kaasa üleujutuse,
 ühepäevaliblikad jões hulbivad!
 Äsja ta silmad vaatasid palgesse päikest,
315 siis ühtäkki ei ole enam midagi!

 Äraviidu ja surnu on nagu üksteise suu,
 surma pilti nad joonistada ei oska,
 surnud inimene maale tervitusi ei saada!

 Anunnakid, suured jumalad, olid kogunenud,
320 Mamītu, saatuse looja, määras nendele saatuse:
 surma ja elu nad sisse seadsid,
 surma päeva nad teada ei andnud.“
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Veeuputus ja surematus

 Gilgameš temale kõneles, kaugele Uta-napištile:
 „Ma vaatan sind, Uta-napišti,
 su ihuliikmed ei ole erinevad, sina oled nagu mina,
 ja sina ei ole teistsugune, sina oled nagu mina.
5 Mu süda oli täiesti valmis tegema sinuga lahingut,
 kuid sinu juures olles jäi seisma mu käsi.
 Kuidas juhtus, et sa seisid jumalate koosolekul, elu leidsid?“

 Uta-napišti temale kõneles, Gilgamešile:
 „Tahan sulle, Gilgameš, avaldada salajase sõna,
10 ja jumalate saladuse tahan sulle öelda:
 Šuruppak, linn, mida sa tead,
 linn, mis Eufrati kaldale seatud,
 see linn oli vana, jumalad elasid seal,
 kui veeuputuse korraldamise suured jumalad võtsid nõuks.
 
15 Vandus nende isa Anu,
 nende nõuandja sangar Enlil,
 nende kojaülem Ninurta,
 nende vahiülem Ennugi.

 Prints Ea koos nendega vandus,
20 nende sõnu ta kordas pilliroovõrele:
 „Pilliroovõre, pilliroovõre, sein, sein!
 Pilliroovõre, kuula, sein, pane tähele!
 Šuruppaki mees, Ubartutu poeg –
 kisu maha maja, ehita laev,
25 jäta maha rikkus, otsi elu,
 põlga omandit, hing elusta,
 vii üles kõigi hingeliste seeme laeva sisemusse!
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 Laev, mille sa ehitad,
 olgu võrdsed kõik selle osad,
30 olgu sama selle laius ja pikkus,
 nagu Apsule pane ta peale katus!“

 Mina sain aru ja kõnelesin Eale, oma isandale:
 „Minu isanda sõna, mida käskisid, nõnda
 ma panin tähele ja seda ma teen,
35 aga kuidas ma vastan linnale, rahvahulkadele ja vanematele?“

 Ea oma suu avas ja ütles,
 kõneles oma orjale, minule:
 „Ja sina just nõnda ütlegi nendele:
 kindlasti mind Enlil ju vihkab!
40 Ei suuda enam elada ma teie linnas,
 Enlili maale enam ei sea ma oma jalgu,
 pean laskuma alla Apsusse ja elama koos Ea, oma isandaga,
 siis teie peale ta laseb sadada külluses –
 lindude [rohkuse], kalade peidupaigad
45 [ta laseb teile sadada] rikkaliku lõikuse.
 Hommikul kooke,
 õhtul ta vihmutab teile nisu!”

 Esimeste koidukiirte kumama lüües
 Atrahasise väravale kogunes maa,
50 puusepp kandis oma kirvest,
 pilliroomeister kandis oma kivi,
 oma raske kirvega [… … … … …].
 Noored mehed [… … … … … …],
 vanad mehed vedasid palmikiutest köit.
55 Rikas kandis pigi,
 vaene [… …] vajalikku tõi.
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 Viie päevaga ma panin püsti ta kere,
 üks aaker oli ta pindala, kümne ridva kõrgusele  

küündisid ta vallid.
 Kümne ridva kõrgusel samuti igas küljes oli ta katus,
60 ma panin paika ta ehituse, andsin talle kuju.
 Ma varustasin ta kuue tekiga,
 ma jagasin ta seitsmeks,
 tema sisemuse jagasin ma üheksaks osaks.
 Veetihenditeks prundid selle keskpaika ma lõin,
65 ma vaatasin üle udjad ja varustust lisasin.

 Kolm šāri pigi ma kallasin ahju,
 kolm šāri tõrva [… … …] selle sekka.
 Kolm šāri õli tõi pakikandjatest abivägi:
 peale šāri õli, mis kulus kahjadeks,
70 veel kaks šāri, mille panid kõrvale laevamehed.

 Meistrimeestele ma tõurastasin härgi,
 veristasin lambaid iga päev,
 õlut ja mõdu, õli ja veini
 abiväele [ma jootsin] nagu jõe vett.
75 Nad pidasid pidu nagu uusaasta päeval.

 Päikese [tõusu ajal] ma käsi õlisse kastsin,
 [enne] päikese loojumist laev sai valmis.
 [… … … … …] kõvasti pingutasid:
 ellingu talasid nad liigutasid ülalt ja alt,
80 [kuni laevast] kaks kolmandikku sai [vette].

 [Kõik, mis mul leidus], viisin ta pardale,
 kõik hõbeda, mis leidus, viisin ta pardale,
 kõik kulla, mis leidus, viisin ta pardale,
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 kõigi hingeliste seemne viisin ta pardale.
85 Ma viisin laevale kogu oma pere ja suguvõsa,
 rohtla karja, tühermaa elajad, kõik meistrimehed  

viisin ta peale.

 Tähtaja oli Šamaš mulle määranud –
 „Kui ta hommikul kooke, õhtul vihmutab nisu,
 mine laeva südamesse ja tihi oma uks!“ –
90 see tähtaeg oli kätte jõudnud:
 hommikul kooke, õhtul ta vihmutab nisu.

 Ilma märke ma jälgisin,
 ilm vaadates hirmuäratav oli,
 laeva südamesse ma läksin ja tihtisin oma ukse.
95 Oma laeva tihtijale, Puzur-Enlilile, laevnikule,
 ma andsin oma palee kogu selle omandusega.

 Esimeste koidukiirte kumama lüües
 tõusis taeva servalt tume pilv,
 Adad selle südames möirgas.
100 Šullat ja Haniš kõndisid tema ees,
 kõndisid troonikandjad mägede ja maa kohal.
 Errakal kiskus välja sildumismastid,
 tuli Ninurta ja pani paistammid üle voolama.
 Anunnakid kandsid tõrvikuid,
105 nende lõõmaga nad kõrvetasid maad.
 
 Adadi püha tardumus kulges üle taeva,
 kõik, mis on hele, pimeduseks muutus,
 [ta laastas] maad nagu sõnn, nagu [poti] selle purustas.
 Ühe päeva tormituul [lõõtsus üle maa],
110 tugevasti see lõõtsus [… … … … …],
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 nagu sõda kõndis [uputus] üle inimeste.
 Vend ei näinud enam venda,
 inimesed ei tundnud ära üksteist õnnetuses.

 Jumaladki kartsid veeuputust,
115 nad taganesid ja läksid üles Anu taevasse,
 seal jumalad nagu koerad kössitasid, pesitsesid õues.
 Karjus jumalanna justnagu sünnitusel,
 hädaldas Bēlet-ilî, kelle hääl on ilus:
 
 „Muistsed päevad saviks on muutunud,
120 sest mina jumalate koosolekul laususin kurja,
 kuidas võisin ma lausuda jumalate koosolekul kurja
 ja oma rahva hävitamiseks sõja kuulutada?
 Mina olin ju see, kes nad sünnitas, minu rahvas,
 nüüd nagu kalamaimud nad täidavad ookeani!“

125 Anunnaki-jumalad nutsid koos temaga,
 jumalad kurbusest märgadena nutmas olid,
 kuivanud olid nende huuled ja palavikust võetud.

 Kuus ööd ja seitse päeva
 tuli tuult, uputust ja tormi, mis tasandas maad.
130 Kui seitsmes päev kätte jõudis,
 torm vaibus, vähenes uputus,
 mis oli pekselnud nagu tuhudes naine,
 meri rahunes maha, tardus tormituul, veeuputus lõppes.
 
 Ma jälgisin ilma, laskunud oli vaikus,
135 ja kogu inimkond oli muutunud saviks.
 Sile nagu katus oli veteväli.
 Ma avasin õhuakna ja valgus langes minu põskedele.
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 Ma istusin maha, põlvitasin ja nutsin,
 mööda mu palet voolasid pisarad,
140 ma vaatlesin ilmakaari, mere ääri,
 kaheteistkümnes kohas kerkisid saared.

 Nisiri mäel laev jäi pidama,
 Nisiri mägi hoidis kinni laeva, liikuda ei lasknud,
 esimest päeva ja teist päeva Nisiri mägi hoidis kinni laeva, 

liikuda ei lasknud,
145 kolmandat päeva ja neljandat päeva Nisiri mägi 
  hoidis kinni laeva, liikuda ei lasknud,
 viiendat päeva ja kuuendat päeva Nisiri mägi 
  hoidis kinni laeva, liikuda ei lasknud.

 Kui seitsmes päev kätte jõudis,
 ma võtsin välja tuvi ja lasin ta lahti,
 lendas tuvi ja tuli tagasi,
150 kohta ei leidnud ja tagasi pöördus.

 Ma võtsin välja pääsukese ja lasin ta lahti,
 lendas pääsuke ja tuli tagasi,
 kohta ei leidnud ja tagasi pöördus.
 
 Ma võtsin välja ronga ja lasin ta lahti,
155 lendas ronk, vete alanemist märkas,
 hakkas sööma ja kraaksus, tagasi ei pöördunud.

 Ma tulin välja ja neljale tuulele tõin ohvri,
 asetasin ohvrianni mäe tippu,
 seitse ja seitse pudelit ma panin kohale,
160 nende alla ma kuhjasin pilliroogu, seedrit ja mürri.
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 Jumalad haistsid selle lõhna,
 jumalad haistsid selle magusat lõhna,
 jumalad nagu kärbsed ohverdava isanda ümber kogunesid.

 Otsekohe kohale jõudis Bēlet-ilî,
165 ta tõstis üles oma suured kärbsed, mille Anu valmistas  

teda kosides:
 „Oo jumalad, saagu need minu kaela lasuurkivideks,
 jäägu mu meelde need päevad, ärgu ma iialgi neid unustagu!
 Jumalad tulgu ohvrianni juurde,
 kuid Enlil ärgu ohvrianni juurde tulgu,
170 sest tema mõtlematult korraldas veeuputuse
 ja minu rahva ta määras hävitusele!“

 Otsekohe kohale jõudis Enlil,
 ta nägi laeva, Enlil raevus,
 täitus vihast Igigi-jumalate peale:
175 „Kes tuli välja sellest elusana?
 Ükski inimene ei tohtinud hävituses ellu jääda!“

 Ninurta oma suu avas ja ütles,
 kõneles sangar Enlilile:
 „Kes siis muu kui mitte Ea võib sellist asja teha,
180 ja Ea üksi oskab kõiki kunste.“

 Ea oma suu avas ja ütles,
 kõneles sangar Enlilile:
 „Sina, jumalate tark, sangar,
 kuidas sa ometi mõtlematult korraldasid veeuputuse?
185 Kes teeb pattu, karista tema patt,
 kes teeb kurja, karista tema kurjus,
 päästa lahti, et ei katkeks, tõmba pingule, et ei [lõtvuks]!
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 Selle asemel et saata veeuputust,
 pigem lõvi võinuks tõusta ja inimesi vähendada,
190 selle asemel et saata veeuputust,
 pigem hunt võinuks tõusta ja inimesi vähendada!
 Selle asemel et saata veeuputust,
 pigem näljahäda võinuks tulla ja maad tõurastada,
 selle asemel et saata veeuputust,
195 pigem katk võinuks tõusta ja rahvast tõurastada!
 Mina ei avaldanud suurte jumalate saladust,
 Atrahasisele unenäo ma ilmutasin, jumalate saladusest  

ta kuulis.
 Aga nüüd omal nõul otsusta tema üle!“

 Tuli Enlil üles laeva südamesse,
200 haaras mu käest ja viis mind üles,
 ta tõi üles mu naise ja pani ta põlvili minu kõrvale,
 ta puudutas meie otsmikke, seistes meie vahel ja meid 

õnnistades:
 „Varem oli Uta-napišti surelik inimene,
 nüüd aga Uta-napišti ja tema naine saagu nagu meie, 

jumalaiks.
205 Hakaku Uta-napišti elama kaugel, jõgede suudmel!“
 Nõnda nad võtsid meid ja panid elama kaugele,  

jõgede suudmele.

 Nüüd aga, kes sinu jaoks kutsub kokku jumalate koosoleku,
 elu, mida sa otsid, sina võid leida!
 Lase käia, ära magama jää kuus päeva ja seitse ööd!“

210 Kui ta seal istus oma reite peal,
 uni nagu udu hingas tema kohal.
 Uta-napišti temale kõneles, oma abikaasale:
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 „Vaata noormeest, kes ihaldas elu,
 uni nagu udu hingab ta kohal.“

215 Tema abikaasa temale kõneles, kaugele Uta-napištile:
 „Puuduta teda ja ärata ta üles,
 teed, mis ta tulnud, pöördugu tagasi rahus,
 suurest väravast, kust tuli läbi, ta pöördugu tagasi oma maale!“

 Uta-napišti temale kõneles, oma abikaasale:
220 „Petlik on inimsugu, nii petab ta sindki,
 lase käia, küpseta ta igapäevane leivapäts ja sea  

see tema pea kõrvale,
 ja päevad, mis ta magab, märgi seinale üles!“

 Naine küpsetas ta igapäevase leivapätsi ja seadis  
selle ta pea kõrvale,

 ja päevad, mis ta magas, märkis seinale üles.
225 Tema esimene leivapäts oli juba ära kuivanud,
 teine oli pahaks läinud, kolmas nätske,
 neljas ta jahukook oli läinud valgeks,
 viies hallitust näitas, 
 kuues veel värske,
230 seitsmes oli sütel, kui puudutas teda ja ärkas mees.

 Gilgameš temale kõneles, kaugele Uta-napištile:
 „Vaevalt oli uni valgunud mu peale
 kui juba sa puudutasid mind ja ajasid mu üles!“
 Uta-napišti [temale kõneles], Gilgamešile:
235 „[Lase käia], Gilgameš, loe kokku oma päevased leivad,
 [siis] saad teada [päevad, kaua sa magasid]!
 [Sinu esimene] leivapäts on juba ära [kuivanud],
 [teine on pahaks] läinud, kolmas on nätske, 
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 neljas su jahukook on läinud valgeks,
240 [viies] hallitust näitab, kuues veel värske,
 [seitsmes] oli sütel, siis alles sa ärkasid!“

 Gilgameš temale kõneles, kaugele Uta-napištile:
 „Mida ma peaksin tegema, Uta-napišti? 
 Kuhu ma peaksin minema?
 Minu liha on enda kätte haaranud varas,
245 minu magamiskambris elutseb surm
 ja kuhu iganes käänan [oma palge], seal on surm.“

 Uta-napišti [temale kõneles], laevnik Ur-šanabile:
 „Ur-šanabi, kai tõugaku sind ära ja paat vihaku sind!
 Sind, kes sa sel kaldal ringi kõndisid, jäetagu ilma  

sellest kaldast!
250 Mees, kelle ees sa siia tulid –
 üle kogu ta keha karvad on salkus,
 mustusekoor on teinud lõpu ta ihu ilule.
 Võta ta, Ur-šanabi, ja vii ta pesutuppa,
 oma salkus karvad ta pesku veega säravpuhtaks,
255 oma mustusekoor ta heitku minema, kandku see ära meri,
 ilusaks loputagu ta oma keha!
 Tehtagu uus rätik tema pea jaoks,
 ta rõivastugu kuninglikku rüüsse, mis on ta aule kohane.
 Kuni läheb ta oma linna,
260 kuni ta jõuab oma teekonna lõppu,
 tema rüü ärgu inetuks mingu, vaid olgu kui uus!“

 Võttis ta Ur-šanabi ja viis ta pesutuppa,
 tema salkus karvad ta pesi veega säravpuhtaks,
 mustusekoore ta heitis minema, kandis selle ära meri,
265 ilusaks loputas ta oma keha.
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 Ta tegi uue [rätiku] tema pea jaoks,
 ta rõivastus kuninglikku rüüsse, mis tema aule kohane.
 Kuni [läheb ta oma linna],
 kuni ta jõuab oma teekonna lõppu,
270 [tema rüü ärgu inetuks mingu], vaid olgu kui uus!

 Gilgameš ja Ur-šanabi [laeva] pardale läksid, 
 nemad aluse vette lasid ja seda [sõudsid].
 Tema abikaasa temale kõneles, kaugele Uta-napištile:
 „Gilgameš tuli siia vaevatuna, kannatades,
275 mida annad sa talle, kui ta pöördub tagasi oma maale?“

 Ja tema, Gilgameš, tõstis udja,
 laeva lähendas kaldale,
 Uta-napišti temale, Gilgamešile [kõneles]:
 „Gilgameš, sa tulid siia vaevatuna, kannatades
280 mida annan ma sulle, kui sa tagasi pöördud oma maale?
 Ma tahan avaldada sulle, Gilgameš, salajase sõna,
 [jumalate saladuse sulle] tahan ütelda:
 See on üks taim, nagu taralõng on [tema olemus],
 tema okas nagu murakas torkab [su kätte].
285 Kui selle taime kätte saad, 
 [… … … … … … … … elu leiad sina]!“

 Gilgameš seda kuuldes 
 kanali avas [… … … … … … …],
 rasked kivid [oma jalgade külge] sidus,
290 need tõmbasid ta Apsusse, [Ea elupaika].
 Ta taime võttis, see [torkas ta käsi],
 lõikas lahti [oma jalgade] rasked kivid,
 meri ta oma kaldale kandis.
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 Gilgameš temale, laevnik Ur-šanabile kõneles:
295 „Ur-šanabi, see taim on südamelöökide rohi,
 selle läbi inimene saavutab elujõu.
 Tahan viia selle Lambatara Uruki keskele,
 ma söödan seda raukadele, taime katsetan,
 selle nimi on „vanamees saab nooreks“.
300 Ma tahan seda süüa ja pöörduda tagasi oma noorusaega!“
 
 Kahekümne penikoorma järel nad leiba murdsid,
 kolmekümne penikoorma järel nad ööks valmistusid.
 Seal nägi allikat Gilgameš, mille vesi oli külm,
 ja läks alla selle keskele, et vees kümmelda.
305 Madu haistis taime hõngu,
 [vaikselt] tuli ta üles, võttis rohu,
 oma tagasipööramisel heitis ära kesta.

 Sel päeval Gilgameš istus maas nuttes,
 üle tema põskede voolasid ta pisarad,
310 laevnik Ur-šanabi [kätest] haaras:
 „[Kelle] heaks, Ur-šanabi, on vaeva näinud mu käed, 
 kelle heaks on voolanud minu südame veri?
 Ma ei valmistanud heameelt iseendale,
 põrmu lõvile tegin ma heameelt!
315 Nüüd kahekümne penikoorma kaugusele tõusulaine  

on tulnud!
 Kanali ma avasin, kuid vahendid ma loovutasin,
 mida ma leiaksin sellist, mis seatud mulle märgiks?
 Kui vaid oleksin sellest hoidunud ja laevagi kaldale jätnud!“

 Kahekümne penikoorma järel nad leiba murdsid,
320 kolmekümne penikoorma järel nad ööks valmistusid.
 Kui nad jõudsid Lambatara Uruki südamesse,
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 Gilgameš temale kõneles, laevnik Uršanabile:
 „Mine üles, Ur-šanabi, Uruki müüride peale ja kõnni,
 selle rinnatist uuri ja telliseid vaatle –
325 kas pole selle tellised põletatud
 ja selle vundamendi rajanud seitse tarka?
 Üks šār on linn, üks šār on aiad, üks šār on saviauk,  

pool šāri on Ištari koda,
 kolm šāri ja pool on Uruki mõõtmed!“
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Lisa: Enkidu Allilmas

 „Täna, kui ma ometi jätnuks puupalli puusepa kotta!
 [Puusepa naine, kes on nagu] mu sünnitaja ema!  

Jätnuks ma ometi!
 [Puusepa tütar, kes on nagu mu] noorem õde!  

[Jätnuks] ma ometi!
 Täna puupall kukkus Allilma,
5 puukepp kukkus Allilma!“

 Enkidu Gilgamešile [vastas]:
 „Mu isand, miks sa nutad, on [mures] su süda?
 Täna veel puupalli ma Allilmast [sulle üles] toon,
 puukepi ma Allilmast [sulle üles] toon!“

10 Gilgameš Enkidule [vastas]:
 „Kui sa [laskud] Allilma,
 minu nõuandeid pane siis [tähele]:
 Puhta rõivaga [ära riietu],
 sinus nad tunnevad ära võõra!
15 Hea puukausi õliga ära end võia,
 selle lõhna peale nad kogunevad su ümber!
 Viskoda ära Allilmas loobi,
 need, keda viskoda lööb, tunglevad su ümber!
 Keppi oma käes ära kanna,
20 surnuvaimud hakkavad värisema su ees!
 Kingi oma jalga ära kängitse,
 ära tee lärmi Allilmas!

 Oma naist, keda sa armastad, ära suudle,
 oma naist, keda sa vihkad, ära löö,
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25 oma poega, keda sa armastad, ära suudle,
 oma poega, keda sa vihkad, ära löö,
 Allilma süüdistus tabab sind!
 Tema, kes magab, kes magab, Ninazu ema, kes magab,
 tema puhtaid õlgu riie ei kata,
30 tema rinnad veiniastjatena on paljad.“

 [Enkidu Allilma] laskus,
 [Gilgameši nõuandeid] ta ei pannud tähele.
 [Puhta rõivaga] ta riietus,
 temas [võõra] nad tundsid ära.
35  [Hea] puukausi õliga ta end võidis,
 [selle] lõhna peale nad kogunesid ta ümber.
 Viskoda ta [Allilmas] loopis, surnuvaimud värisesid,
 need, keda viskoda [lõi], tunglesid ta ümber.
 Keppi [oma] käes ta kandis,
40 surnuvaimud värisesid ta ees.
 Kingad oma [jalga kängitses],
 lärmi [Allilmas ta tegi],
 oma naist, [keda armastas, ta suudles],
 oma naist, keda vihkas, [ta lõi],
45 [oma poega], keda armastas, ta [suudles],
 [oma] poega, keda vihkas, ta lõi.
 Allilma süüdistus tabas teda.

 Tema, kes magab, kes magab, Ninazu ema, kes magab,
 tema puhtaid õlgu riie ei katnud,
50 tema rinnad õliastjatena olid paljad.
 Sel päeval Enkidu Allilmast ülemisse ilma [ei tõusnud].
 Namtar ei haaranud teda, Asakku ei haaranud teda,  

Allilm [haaras] tema!
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 Halastamatu varitseja [Nergal] ei haaranud teda,  
Allilm [haaras] tema!

 Meeste [tapluse] paigas ta ei langenud, Allilm [haaras] tema!

55 Sel päeval kuningas, Ninsuni poeg, oma sulase  
Enkidu pärast nuttis,

 Ekurisse, Enlili kotta, ta üksinda läks:
 „Isa Enlil, täna mu puupall kukkus Allilma,
 puukepp kukkus Allilma!
 Enkidu, kes [laskus neid] üles tooma, [Allilm haaras tema]!
60 Namtar ei haaranud teda, Asakku ei haaranud teda,  

Allilm haaras tema!
 Halastamatu varitseja Nergal ei haaranud teda,  

Allilm haaras tema!
 Meeste tapluse paigas ta ei langenud, Allilm haaras tema!“
 Isa Enlil talle sõnagi ei vastanud.

 [Uri, kuujumala kotta ta üksinda] läks:
65 „Isa Sîn, täna mu puupall kukkus Allilma,
 puukepp kukkus [Allilma]!
 Enkidu, kes [laskus neid] üles tooma, Allilm haaras tema!
 Namtar ei haaranud teda, Asakku ei haaranud teda,  

Allilm haaras tema!
 Halastamatu varitseja Nergal [ei haaranud] teda,  

Allilm haaras tema!
70 [Meeste tapluse] paigas ta ei langenud, Allilm haaras tema!“
 Isa [Sîn talle sõnagi ei vastanud].

 [Eridusse, Ea kotta ta üksinda läks]:
 „Isa [Ea, täna mu puupall kukkus Allilma],
 puukepp [kukkus Allilma]!
75 Enkidu, [kes laskus neid üles tooma, Allilm haaras tema]!
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 Namtar ei [haaranud teda, Asakku ei haaranud teda,  
Allilm haaras tema]!

 Halastamatu varitseja Nergal [ei haaranud teda,  
Allilm haaras tema]!

 Meeste tapluse paigas [ta ei langenud, Allilm haaras tema]!“

 Isa Ea [selles asjas teda aitas],
80 [noorele] vägilasele [Šamašile ta ütles]:
 „Noor vägilane [Šamaš, Ningali poeg, … … …],
 ehk võiksid [sa avada Allilma] augu,
 Enkidu vaimu [kui hinguse Allilmast ülesse tuua]!“
 Ea käsu peale [… … … … … … …]
85 noor vägilane Šamaš, Ningali poeg [… … …],
 Allilma augu ta avas,
 Enkidu vaimu kui hinguse Allilmast ülesse tõi.

 Nad üksteist embasid, suudlesid,
 mõtteid vahetasid, üksteist küsitlesid:
90 „Räägi, mu sõber! Räägi, mu sõber!
 Allilma korda, mida sa nägid, räägi sellest!“

Enkidu:
 „Ei, ma ei räägi, mu sõber, ma ei räägi!
 Kui ma räägiksin sulle Allilma korrast, mida ma nägin,
 siis sa istuksid maha nuttes!“

Gilgameš:
95 „Ma tahangi istuda maha ja nutta!“

Enkidu:
 „[Mu sõber, peenis], mida sa puutusid ja rõõmustas su süda,
 [… … … nagu] vana rõivas, mida sööb koi!
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 [Mu sõber, häbe], mida sa puutusid ja rõõmustas su süda,
 [nagu maa pragu] on see täis põrmu!“

100 [„Oh häda!“ isand] ütles ja põrmu pikali viskus,
 [Gilgameš „Oh häda!“] ütles ja [põrmu] pikali viskus.

Järgnevas tekstis dialoog tiheneb, Gilgameš esitab küsimusi All-
ilma kohta ja Enkidu vastab.

 [„Kas sa nägid meest, kellel oli üks poeg?“] – „Nägin,
 [Nael on] kinnitatud [ta seina], selle kohal ta [kibedalt] 

nutab.“
 [„Kas sa nägid meest, kellel oli kaks poega?“] – „Nägin,
105 [ta istub kahe tellise peal] ja sööb oma leiba.“
 [„Kas sa nägid meest, kellel oli kolm poega?“] – „Nägin,
 [sadulale heidetud lähkrist] ta vett joob.“
 [„Kas sa nägid meest, kellel oli neli poega?“] – „Nägin,
 [nagu eeslirakendi omanikul] on rõõmus tema süda.“
110 [„Kas sa] nägid meest, [kellel oli viis poega?“] – „Nägin,
 nagu heal [kirjutajal] on lahtine tema käsi,
 [sirge seljaga] ta paleesse siseneb.“
 „Kas sa nägid meest, [kellel oli kuus poega?“] – „Nägin,
 [nagu põllumehel on rõõmus tema süda].”
115 [„Kas sa nägid meest, kellel oli seitse poega?“ – „Nägin,]
 [nagu alamad jumalad ta oma troonil istub ja ettekandeid 

kuulab.]“
 [„Kas sa palee eunuhhi nägid?“ – „Nägin,]
 nagu kena vapp ta nurgas [… … … …].“

Katke 25 rida, sõprade vestlus jätkub.

 „Kas nägid meest, keda maha löödi sildumispuuga?“ – „Nägin,
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145 kahju tema emast ja isast! Kui naelad välja tõmmatakse,  
siis kõnnib ta sihitult ringi!“

 „Kas nägid meest, kes suri loomulikku surma?“ – „Nägin,
 ta lebab jumalate asemel ja joob puhast vett.“
 „Kas nägid meest, kes lahingus tapeti?“ – „Nägin,
 Tema isa ja ema hoiavad püsti ta pead ja tema naine [nutab] 

ta kohal.“
150 „Kas nägid meest, kelle laip jäeti tühermaale?“ – „Nägin,
 tema surnuvaim Allilmas on rahutu.“
 „Kas nägid seda, kelle surnuvaimul pole hoolitsejat?“ – „Nägin,
 ta sööb jäänuseid katlast ja leivapalu, mida tänavale on visatud.“
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KOMMEnTAARId

I 18–23. Siin esitatud kehutus Uruki müüridel kõndida on 
ainukordne lugeja kõnetus Mesopotaamia kirjanduses. Täp-
selt samad sõnad ütleb Gilgameš laevnik Ur-šanabile ühe-
teistkümnenda tahvli lõpus (XI 323–328), kus on arvatavasti 
selle lõigu algupärane kontekst, kuna eepose praeguse pro-
loogi lisas lõppversiooni Sîn-lēqi-unnini. Uruki muljet aval-
davaid linnamüüre pidas muistse Mesopotaamia pärimus 
Gilgameši ehitatuks, selle juures aidanud teda nõuga seitse 
veeuputuse-eelset tarka (I 21). Kuna Gilgameš oli veeuputu-
sejärgne kuningas, kes pärimuse järgi astus troonile 26554 
aastat pärast katastroofi, pidi ta selleks nõu saama oma rän-
nakul Uta-napišti juurde (vrd I 43). Ridadel I 22–23 tuuakse 
ära Uruki linna mõõdud ühikuga šār, mis vastab umbes 1,6 
km2. Muistse Uruki linnamüüridega ümbritsetud ala hõlmas 
u 5,5 km2.

I 52. Gilgameši füüsilise välimuse ja mõõtude kirjeldus lei-
dub ka hetiidi versioonis ning vastselt avaldatud Ugariti tei-
sendis (George 2007). Siit leiame kinnituse, et Gilgamešil 
olid inimese kohta hiiglaslikud mõõtmed. Kui Mesopotaamia 

„küünra“ (ammatu) pikkus varieerus 40 ja 50 cm vahemi-
kus, pidi Gilgameši füüsiline pikkus olema u 4,5–5,5 meet-
rit. See on üks põhjusi, miks esineb kuri gigantlik tegelane 
nimega Gilgameš juutlikus „Hiiglaste raamatus“ (vt Annus 
2007: 71–77). Kuna akkadi eepos kirjeldab Enkidut jõu poo-
lest Gilgamešiga võrdsena, pidi ka tema olema hiiglane, kel-
lega koos võisid nad kõndida tavainimese ühe kuu teekonna 
kahe päevaga (vt IV 4, 37, 82, 123; X 171).
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I 54. Mõõtühik „ritv“ (nindanu) koosnes 12 või 14 „küünrast“ 
(40–50 cm), oli seega u 6 meetrit.

I 58. Ka Enkidu lokid on „lopsakad nagu Nisabal“ (vt I 105). 
Nisaba on viljajumalanna, tema „lopsakad lokid“ viitavad 
küpse odra kräsus viljapeale või viljapõllule. Ugaritist pärit 
käsikiri lisab selle kauni rea järele veel ühe, mida ei leidu 
standardversioonis: „hiilgavad tema hambad nagu päikese 
tõus“ (r 32).

I 64. Selle rea tõlgenduses leidub erimeelsusi – selge on vaid, et 
Gilgamešil on pukku, mis hoiab tema kaaslased pidevas füüsi-
lises liikumises. Pukku on muude tekstide põhjal veerevate 
omadustega ese, mille Gilgameš valmistab hiiglasliku puu 
juurest sumeri poeemis „Bilgames ja manala“. Seda ovaal se 
või keraja kujuga puust eset löödi kepiga, mida kutsutakse 
akkadi keeles mekku. Pukku ja mekku kadumisest allmaailma 
on juttu eepose 12. tahvlil. Tõlkides pukku sõnaga „puupall“, 
võib ette kujutada hoki-, golfi- või individuaalse polo taolist 
mängu, mida mainitud vahenditega mängiti ja mille käigus 
Gilgameši kamraadid teda seljas kandsid. Pukku’ga mängi-
mine võiks olla siin pars pro toto nimetus kõikidele nn „sõja-
lis-sportlikele” mängudele, mida Urukis harrastati.

I 72. Ugariti käsikiri lisab siia veel ühe rea: „kibe hädakisa 
tõusis Anu taevasse” (r 15).

I 94–96. Need read tähendavad, et emajumalanna Aruru peab 
täide viima Anu mõtte ja looma Enkidu, et Gilgameš saaks 
endale väärilise võistleja ning kaaslase. Sellega väheneks tema 
soov lõbujanuliselt ahistada Uruki elanikke.
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I 111. Kütt ja ka tema isa (I 120) esinevad eeposes anonüüm-
sete tegelastena. Küti prototüüp on jahimees, kelle põhite-
gevus metsikus looduses tühermaal andis ainult ebakindlat 
sissetulekut. Mesopotaamia ühiskonnas oli ta marginaalne 
nähtus, kelle peale linnainimesed vaatasid teatava võõristu-
sega (vrd VII 94–99).

I 220. Enkidu loomise eesmärk oli Uruki rahva saatuse ker-
gendamine, et ohjeldada lõbujanulist Gilgamešši. Sellepärast 
räägib eepos siin ka „saatuste muutmisest”.

I 228. Uruki lõbunaistest on eeposes juttu veel III 42, 123; VI 
158; VIII 33–34. Need on templi teenistuses olevad preest-
ritarid, kelle läbi armastusjumalanna tegutses ja oma väge 
näitas.

I 232. Gilgamešši nimetatakse siin akkadi keeles hādī-ū’a 
amēlu, mida sõnasõnalt peaks tõlkima „rõõmustav ja hädal-
dav inimene”. Arvamused lahknevad, kas Gilgamešši võis 
vaevata maniakaal-depressiivne psühhoos, kas ta oli oma 
varases arengujärgus sadist, kes tundis mõnu teiste piina-
dest, või tuleks seda väljendit tõlgendada kuidagi teisiti. Kui 
esimest sõna lugeda pisut erinevalt (hādū’a), siis võiks tõlge 
hoopis olla „õnnelik mees” (George 2003: 801).

I 239–240. Gilgamešil on jumalatest kõige lähedasem suhe 
Šamašiga, kes teda kaitseb ja toetab lõpuni. Kui suured 
jumalad Anu, Enlil ja Ea, kes olid Gilgamešile määranud 
väljapaistva saatuse, said pahaseks Humbaba ja Taevasõnni 
tapmise pärast, astus just päikesejumal välja oma hoolealuse 
kaitseks (vt „Hetiidi „Gilgameš““).
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I 256. Hiljem teeb Ninsun Enkidu Gilgamešiga võrdseks, 
adopteerides ta oma pojaks, vt III 127–128.

II 31–33. Need read standardversioonis on rekonstrueeritud 
vanababüloonia versiooni ridade põhjal: „Tema sõnu ta kuu-
las, tema jutuga nõustus, naise nõuanne talle südamesse lan-
ges” (Pennsylvania tahvel, ii 66–68).

II 36. Šamhat talutab siin Enkidut „nagu jumalat”, mis tuletab 
meelde Mesopotaamia uusaastapidustusi Urukis, Babülonis 
ja teistes linnades, kui linna kuningas viis jumaluse kuju sel-
lel käest kinni hoides linnast välja tühermaale, et sealt hil-
jem triumfeerivalt rahva tervituste saatel samal kombel tagasi 
tulla. Linnast väljas tühermaal võitles linna jumal kaose jõu-
dudega, sundides need alistuma. Eepose tekst mängib siin 
sarnase rituaali assotsiatsiooniga.

II 39. Ühes omapärases keskbabüloonia tekstiteisendis, kus 
kirjeldatakse Enkidu tsiviliseerimist hoora läbi, on tegelastel 
teised nimed – Enkidu on Ea ja Gilgameš on kuujumal Sîn. 
See tekst kirjeldab ka, kuidas karjused ja karjapoisid austasid 
Ea-Enkidut nagu jumalat silmili viskumisega (George 2007a: 
66 rida 80).

II 248–253. Selles standardversiooni tekstiosas ja paralleel-
ses vanababüloonia teisendis mainitakse mitmetalendiseid 
sõjariistu, mille meistrimehed kangelastele sepistasid. Kuna 
üks „talent“ on u 30 kg, oli meeste sõjavarustus erakordselt 
kaalukas, kooskõlas nende endi hiiglasliku suurusega (vrd 
I 52–58).
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II 260–271. Gilgameš pidi Seedrimetsa ekspeditsiooniks 
saama õnnistuse Uruki kahelt otsustusõiguslikult kogukon-
nalt, noorte relvakandjate meeste ja vanameeste koosolekult 
(II 287–301). Noortele meestele lubab ta tagasi tulles korral-
dada uusaastapeo, mis oli mitu päeva kestev suur rahvapidu 
kaks korda aastas (II 268–269; vrd XI 75). Gilgameši luba-
dus on siin Mesopotaamia kalendriliste kommete seletus. Nii 
Urukis kui teisteski linnades peeti akītu pidu ehk „uusaastat” 
tõepoolest kaks korda aastas – niisanikuus (märtsi lõpus) ja 
pool aastat hiljem tašrītu-kuus. Selle kombe üle võtnud juudi 
kalender algab tänapäevani niisanikuus, kuid aasta number 
vahetub tišrikuus.

II 300–301. Ühes Assüüriast pärit eeposefragmendis, mis eri-
neb standardversioonist, leidub üpris katkendlikul kujul Gil-
gameši vastus Uruki vanematele, kus ta lubab Humbabale 
nagu lõvile kallale söösta ja ta tappa, seedreid maha lõigata 
ja saata Humbaba pea mööda jõge allavoolu triivima (George 
2003: 358–359).

III 1–12. Read 4–5 tsiteerivad arvatavasti tuntud vanasõna, 
selle pikem versioon leidub IV 246–247. Vanababüloonia tei-
send lisab III 7 järele: „… ja Huwawa kõiki kavalusi”. 

III 15. „Suur Palee” on Urukis asunud Ninsuni templi sumeri-
keelse tseremoniaalse nime É-gal-mah tõlge.

III 37. Kangelastele päikesejumala eestkostet taotledes toi-
metab Ninsun keerulist rituaali, mida tuntakse ka muudest 
tekstidest. See nägi ette seitsmekordse sisenemise veeriituste 
kotta koos õnnistuste ja palvetega päikesejumala soosingu 
saavutamiseks.
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III 47. Selle värsi järgi selgub, et päikesejumal ise pani Gil-
gamešši „puudutades” talle pähe auahne mõtte minna võit-
lema Humbabaga. Sama väidab hiljem Humbaba ise V 147.

III 54. Eepose kuulajatel võis olla muistsel ajal hästi teada, 
miks päikesejumal kurja Humbabat vihkas, kuigi ühtegi 
müüti, mis selle põhjusest jutustaks, meieni säilinud ei ole.

III 56. Siin tehakse päikesejumala mõrsja Ajja kohuseks igal 
sobival hetkel meenutada oma abikaasale, et ta Gilgameši ja 
Enkidu saatuse eest hea seisaks.

III 57. „Öised kaitsevaimud” on tegelikult kolm isikustatud 
„vahikorda”, milleks babüloonlased öise aja jaotasid. Aega 
mõõdeti peamiselt päikesekella ja varju pikkuse järgi, milleks 
pimedal ajal puudus võimalus, sellepärast oli öine aeg jagatud 
laias laastus kolmeks. Ninsun palub, et päikesejumal pakuks 
teeleminejatele oma kaitset nii päevasel ajal kui ka öösel.

III 63, 94–97. Ninsuni palves päikesejumalale sisaldab mit-
meid mütoloogilisi kujutlusi. Niipea kui Šamaš avab „väravad”, 
et maa seest taeva kohale tõusta (III 63), süttivad päikese-
tõusul tema „tuled” (III 94) ning väledad muulad hakkavad 
viima teda vankril üle taevavõlvi (III 96), kuni ta õhtul oma 
voodisse puhkama heidab (III 97). Päikesejumalal palutakse 
igal hommikul otsekohe pärast tõusmist heita pilk Gilgameši 
käekäigule (III 95).

III 101–106. Ninsun teab ette oma poja saatust ja tuletab 
Šamašile meelde, et viimasele on määratud pärast surma 
jumalaks saada. Need read kirjeldavad Gilgameši tulevast 
staatust jumalate kogukonnas.
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III 122–128. Ninsuni kõne Enkidule peegeldab rituaali, millega 
heidikuid ja leidlapsi Uruki templi hoole alla võeti. Enkidu 

„järeltulija” (III 122) tähendab isikut, kes nagu ta isegi ei tunne 
oma isa ega ema (vt V 88–89) ja kelle lapsendab jumalus. 
Sellised heidikud kasvatas üles III 123 mainitud templiperso-
nal, kes sai neist kasulastest endile järelkasvu ja ametijärglasi. 
Vormel, mille Ninsun lausub Enkidut lapsendades (III 125–
126), on arvatavasti nendel puhkudel traditsiooniline, samuti 
nagu templi lapsendatu märgistamine jumaluse sümboliga 
(III 124).

III 211. Humbaba „väravat” Seedrimetsa kirjeldatakse V 1–4. 
Relvade sümboolne paigutamine vaenlase linnaväravale oli 
kindel märk, et linn kavatsetakse vallutada.

IV 1–3. See teekonnavormel kordub eeposes õige palju. Tei-
sisõnu öeldakse, et hiiglaslikud kangelased kõndisid iga päev 
tavalise inimese 15 päevateekonda. Sama kiiresti kõnnib Gil-
gameš ka koos Ur-šanabiga teel olles (vt X 171; XI, 301–302, 
319–320).

IV 5. Õhtuti pärast päevateed kaevavad Gilgameš ja Enkidu 
vee ammutamiseks kaevu päikesejumala ette, ehk siis näoga 
lääne suunas seistes. Mesopotaamiast Vahemere ja Süüria 
suunas rännates tuli läbida pikki vahemaid ilma veeta aladel. 
Seal leiduvaid harvu veevõtukohti pidas Mesopotaamia päri-
mus Gilgameši kaevatuteks.

IV 7–14. Viiel korral kirjeldatakse neljandal tahvlil sama 
rituaali heaendelise unenäo saamiseks. Gilgameš ronib mäe 
tippu ja ohverdab, et selle läbi heatahtlikuks muutunud mägi 
saadaks unenäo. Enkidu ehitab samal ajal temale hüti, mille 
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ukse kaudu peab tuul unenäo tooma. Sõna „tuulekoda“ on 
originaalis mitmetähenduslik, kuna akkadi zaqīqu tähendab 
nii „tuul, vaim“ kui ka „unenägu“. Gilgameši uinutamine 
maagilise „nõiaringi“ sees on vajalik, et ära hoida halvaen-
delisi unenägusid. Enkidu ise heidab magama selle „tuulekoja“ 
sissekäigule „nagu võrk“, et püüda kinni soodsaid unesid.

IV 26. Tühermaal sündinud olendina seisab Enkidu lähemal 
deemonitele ja vaimudele ning on seetõttu sobiv isik endeliste 
unenägude vahendajaks ja seletajaks.

IV 33. Humbaba tapmisele järgnes ilmselt päikesejumala 
märk või sõna, mille kirjeldus peaks olema viiendal tahvlil, 
kuid pole säilinud (vrd V 268–269).

IV 198. Humbaba seitse rüüd on tema jumalikud aupaisted, 
mis teevad ta kättesaamatuks ja ajavad hirmu peale kõigile, 
kes teda näevad.

IV 201–205. Arvatavasti on nende ridade esimene subjekt 
Gilgameš, kes päikesejumala julgustava kõne peale innus-
tub ning sõnni kombel pusklema ja möirgama hakkab (IV 
202). Teatavasti on „tarvas“ üks Gilgameši epiteetidest (vt I 
30, 35 jm), ning sellele möirgele vastab Humbaba kaugusest 
samaväärselt (IV 203), hiljem koguni „tormijumala kombel” 
kõuena müristades (IV 205).

IV 230–231. Enkidut hakkab haarama nõrkus, Seedrimetsa 
lummutav omadus, millest eeposes on juttu olnud varemgi 
(II 229, 286, 294). Selle vastu soovitab Gilgameš profülaktilist 
möirgamist (IV 241).
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V 1–7. Liibanoni seedrid võivad kasvada 20–30 meetri kõr-
guseks. Head rajad ja teed (V 4–5) võimaldavad Humbabal 
kiiresti jõuda Seedrimetsa sissetungijani, et teda kahjutuks 
teha. Mesopotaamias metsa ei kasva, seetõttu on suured 
puud selle elanike silmis suur rikkus ja kallite ehitusprojek-
tide jaoks asendamatu materjal, iga kuningapalee uhkus (vrd 
V 155). „Püha puu” on Mesopotaamia ikonograafias oluline 
religioosne sümbol (vt Parpola 1998).

V 86. Rea esimest 5 kiilkirjamärki võib lugeda ka teisiti, sel-
lisel juhul oleks tõlge „Kala-deemoni (kulillu) liha, Gilgameš, 
rumal inimene…” Tekst on arvatavasti tahtlikult mitmemõt-
teline, sest ka Enkidut sõimab Humbaba „kala pojaks”. Eelne-
nud puuduolevas osas võis Enkidu anda Humbabale pooliku 
selgituse, miks sõbrad Seedrimetsa saabunud olid. Enkidu 
ja Humbaba on Enkidu metsluseperioodist varem tuttavad, 
kuid ilmselt mitte vaenujalal.

V 100. Eepose kunstilisse koesse kuulub motiiv, et enne rän-
nakut ja selle kestel langeb ängistava hirmu meelevalda kord 
üks, kord teine sõber (vrd II 232–233; IV 233). Siin kohkub ära 
Gilgameš. Sumeri „Bilgamesi ja Huwawa“ üks versioonidest 
(B) jutustab samuti, et peale kohtumist Huwawa kohutava 
nimbusega hakkab Bilgames pärast toibumist kartma ja küsib 
tegutsemiseks nõu tarkusejumal Enkilt.

V 102–107. Enkidu on siin Gilgameši julgustaja rollis ja kehutab 
kiiresti Humbaba vastu tegutsema asuma. Olukorra illustree-
rimiseks esitab ta Mesopotaamia traditsioonilise tarkusetera 
metafooriga sepakunsti vallast (V 103–105). Nõnda nagu sepp 
metalli töödeldes teeb iga asja katkestamata õigel ajal ja mitte 
hiljem, tuleb ka sellel, kes tahab Humbaba lõplikult hävitada 
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(= „veeuputust saata“), tegutseda kiiresti („piitsaga lüüa“), 
vt V 105. Metafoor sepatöö vallast on sobilik sellegi tõttu, et 
Uruki sepad olid valmistanud kahele sõbrale spetsiaalsed rel-
vad Humbaba alistamiseks.

V 136. „Surma sadas“ ka Gilgameši endelises unenäos IV 104.

V 295–296. Enkidu tahab valmistada metsa suurimast puust 
ukse Enlili templi jaoks Nippuris, et lepitada jumaluse võima-
likku viha Humbaba tapmise pärast. Enkidu valmistatav uks 
pidi olema u 36 m kõrge, 12 m lai ning 40–50 cm paks.

VI 10–12. Võib-olla kirjeldatakse siin tseremoniaalset sõja-
vankrit, millega Uruki kuningas käis pühadel protsessiooni-
del, mis algasid ja lõppesid jumalanna templi juures. Vankri 

„sarved“ oli kroon, mis kinnitatud esikülje kilbi kohale. Sõnaga 
„merevaik“ on tõlgitud akkadi sõna elmēšu, mida on seostatud 
eesti sõnaga „helmes“ (vt Puhvel 1998). „Tormilõvid“ (ūmī) 
on mütoloogilised veoloomad, kes müütides Adadi või Ištari 
sõjavankrit veavad.

VI 13. Seedrilõhn toas kuulus muistses Mesopotaamias luk-
susliku elutunnetuse juurde. Seedripuust uksi või talasid 
jaksasid oma ehitusprojektides kasutada ainult paleed või 
templid.

VI 19. Muulad on muidu palju kiiremad veoloomad kui eeslid.

VI 43. Ištar, kes Veenuse kujul taevas viibib, ei ole veel ühtegi 
armsamat endaga sinna kaasa viinud ega lubanud.
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VI 48–50. Jumalanna armastusest allallu-linnu vastu teame 
ainult selle tekstilõigu järgi. See lind võib olla suguluses vae-
nukäoga, tema häälitsus on kappī, mis tähendab akkadi keeles 

„mu tiib“. Tegemist on ka muistendilise linnulaulu seletusega.

VI 51. Jumalanna Ištarit kujutati Mesopotaamia kunstis sageli 
lõvi seljas ratsutavana, lõvil seisvana või lõvi oheliku otsas 
talutavana. Selle seose tausta on muistsetes tekstides kahjuks 
üsna vähe selgitatud.

VI 53–57. Võimalik, et siin jutustatakse mõistukõneliselt met-
siku hobuse kodustamisest. Haletsust, et hobused joovad 

„sogast vett” jõest, kus nad poriste kapjadega seisavad, leidub 
muudeski Mesopotaamia tekstides. Ištari armastatud hobuse 
nuttev ema Silili on teada ainult VI 57 põhjal. Ilmselt põhineb 
lugu rahvajutul.

VI 58–63. Lugu karjusest, kes hundiks muudeti, meenutab 
peale eesti libahundimuistendite ka kreeka müüti jahimees 
Aktaionist, kelle raevunud Artemis hundiks muutis ja kelle 
tema enda koerad lõhki kiskusid.

VI 64–78. Lugu jumalanna armuafäärist ühe teise aedni-
kuga jutustab sumerikeelne müüt „Inanna ja Šukaletuda“, 
kus selle nimega surelik vägistab magava Inanna. Raevunud 
jumalanna maksab seda teada saades kätte nii vägistajale kui 
kogu Sumeri maale. Siin lühidalt jutustatud loos läheneb 
Ištar seksuaalselt Anu aednikule nimega Išullanu. Nimi on 
variant sõnast šullānu, mis tähendab teatava puudega inimest, 
arvatavasti kääbust. Kättemaksuks armust keeldumise eest 
muudabki jumalanna aedniku kääbuseks, vähem usutava tõl-
genduse järgi konnaks, nõnda et see ei saa enam endisel viisil 
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igapäevaselt toimetada (VI 78). Inimeste haigused ja puuded 
omistati sageli jumalannale, kes perioodiliselt Allilmas käis, 
nii levitas kui ka ravis haigusi. Tekst VI 74 peegeldab aedniku 
kartust, et jumalanna jätab oma armastatu hooletusse, nagu 
selle kohta ka Gilgameš retooriliselt küsib (VI 24–28).

VI 94. Taevane Sõnn on Anu alluvuses tegutsev ja taevas elav 
hiiglaslik sõnn kotka tiibade ja inimese peaga, samuti täht-
kuju nimetus (Taurus).

VI 97–98. Need read on halvasti loetavad ja üsna ebakindla 
tõlgendusega. Sarnased read kui VI 97–100 esinevad teiseski 
Mesopotaamia müüdis „Ištari manalaskäigust” (vt Annus 
2005 (toim.): 164, read 16–20). Allilma „asupaik“ (VI 97) on 
koht, kus viibivad surnud. Siin on juttu hüpoteetilisest sünd-
musest, mida kristlikus traditsioonis nimetatakse „surnute 
ülestõusmiseks”. Babüloonia tekstide järgi oli selline sündmus 
väga kardetav ja negatiivse tähendusega.

VI 103–105. Oma vastulauses Ištarile viitab Anu Taevase Sõnni 
toitlustamise probleemile. Kuna Taevane Sõnn on hiiglaslik 
olend, kes saab söönuks ainult Linnuteel, tekib tema lasku-
misel maa peale suur toidupuudus. Sama motiiv esineb ka 
sumeri poeemis „Bilgames ja Taevasõnn“.

VI 114. „Ninaköis“ on juhtimiseks kasutatav nöör või rihm, 
mille teine ots kinnitatakse veise ninna. See on ka dominee-
rimise, alistamise ja alistumise sümbol.

VI 130–131. Pärast naasmist edukalt retkelt Seedrimetsa ja 
Humbaba tapmist, lasub kahel kangelasel kohustus vastata 
Uruki kannatava rahva tahtele ja tappa ka Taevane Sõnn.
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VI 149. Kirjeldatud tegevuste järjekord vastab jumalale ohvri 
toomise rituaalsetele reeglitele.

VI 153–157. Jumalanna hüüatusel „häda Gilgamešile” on kauge-
mas plaanis oma selged tagajärjed, kaasa arvatud Enkidu surm. 
Sellega on seletatav Enkidu raevunud reaktsioon VI 154–157.

VI 158–159. Võimalik, et Uruki Ištari templis toimus Taeva-
sõnni reie kohal rituaalne taganutmine kultusliku kalendriri-
tuaalina igal aastal. Selle käigus laulsid jumalanna teenijatarid 
nutulaule.

VI 162–166. Üks miina on u 500 grammi. Taevasõnni mõle-
mad lasuriidist sarved kaalusid u 16 kg. Üks gur on u 180 liit-
rit, seega mahutasid sarved u 540 liitrit õli. Sarved paigutas 
Gilgameš oma isa ja jumala Lugalbanda magamistuppa Uruki 
templis. Jumalate eluasemed templites olid nende kodu, sisal-
dades kogu nende suure majapidamise.

VI 169–170. Gilgameš ja Enkidu lähevad oma võitu tähistama, 
ratsutades pidulikus protsessioonis Uruki peatänaval.

VII 46. Uks, mille Enkidu pärimuse järgi tegi (V 295–296) 
ja mida ta siin kõnetab, võis olla muistsel ajal Nippuri Enlili 
templis asuv kuulus vaatamisväärsus. Kahjuks ei ole selle täp-
semast asukohast midagi teada muude tekstide järgi.

VII 49, 52. Siin kõnetab Enkidu ust, justnagu oleks see veel 
seedripuu metsas.

VII 58. Jutt on päikesejumala antud 13 tuulest, mis aitasid kan-
gelastel Humbaba alistada (vt III 88–92, V 137–141).
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VII 61–63. Siin neab Enkidu ust, mille ta Enlilile pühenda-
nud oli, pöörates ümber tavapärase õnnistus- ja needusvor-
meli, mida kasutati Mesopotaamia kuningate raidkirjades. 
Kui kuningas pühendas jumalusele mõne ehitise või muu 
väärtusliku eseme, õnnistas ta kaasnevas raidkirjas selle tule-
vasi hoidjaid ja taastajaid ning needis lõhkujaid ja kunin-
gaid, kes au valmistamise eest tahavad oma nimele ümber 
kirjutada. Enkidu oma vihas ukse vastu ütleb oma kätetööst 
hoopis lahti.

VII 75–76. Need kaks rida kõlavad, nagu tsiteeritaks tuntud 
vanasõna (vrd VII 89).

VII 79–82. Anu, Enlil ja Ea määrasid Enkidule surma seits-
menda tahvli alguses toimunud jumalate koosolekul (vrd I 
239–240). Gilgameš lubab anuda neilt otsuse ülevaatamist ja 
teha jumalatele kingituseks Enkidu kullast kuju, et nende viha 
leevendada. Enlili otsus aga on edasikaebamatu (VII 85–87).

VII 143. „Allilma valitsejad” on siin kollektiivne nimetus roh-
kete surnuteilma jumaluste kohta, kes hakkavad kohtlema 
Enkidut suurte auavaldustega. 

VII 146–147. Rännakute jooksul tühermaal pärast Enkidu 
surma salkuvad pesematusest Gilgameši juuksed ja kuluvad 
läbi tema rõivad. Riided asendab ta tapetud lõvi nahaga (vt 
IX 18 jm). Teksti VII 140–147 korratakse VIII 84–91.

VII 184–192. Nagu VI 97–100, on ka see tekstilõik täiesti 
paralleelne ühe teise akkadikeelse müüdi, „Ištari laskumise 
Allilma”, algusega.
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VII 194. Allilma sisenedes tuli kroonitud peadel oma pea-
katted ja muud aumärgid ära anda ning need vedelesid seal 
tagasihoidlikult salvedes.

VII 196–197. Endisaja kuulsad preestrid ja kuningad töötavad 
Allilmas suurte jumalate Anu ja Enlili kelneritena.

VII 199–201. Nendel ridadel mainitakse viit eri tüüpi preest-
reid, mille nimetused tulenevad sumeri keelest: en on „pea-
preester”; lagar on seisuselt madalam, kuid selle tähendus 
ei ole päris selge; sõna išippu võib tõlkida „loitsupreester”; 
lumahhu tegeleb puhastusrituaalidega; gudapsû funktsiooni-
del on midagi tegemist võidmisega. Need templiteenistujad 
täitsid ajalikus elus erinevaid funktsioone ja rituaale ning ka 
surnute ilmas oli neil kõrgem koht.

VIII 3–6. Siin on eepose säilinud tekstis esimest korda juttu sel-
lest, kuidas „vaikuse sigitis” Enkidu (I 103) rohtlas leidlapsena 
üles kasvas. Enkidu kasvatasid üles kariloomad, kellest siin 
mainitakse gaselli, metseesleid (akkannu) ja teist tüüpi metsi-
kuid eesleid (sirrimu, VIII 5), tänaseks välja surnud liigi esinda-
jaid, kes varem elunesid Süüria ja Mesopotaamia steppides.

VIII 7–17. Võimalik, et „Gilgameši eepose“ valguses tõlgen-
dati paljusid loodushääli ja metsloomade häälitsusi Enkidut 
leinavate helidena. Tema algupärane vahetu side loodusega 
pani selle tervenisti talle kaasa tundma.

VIII 18. Ulai jõgi on tänapäevase nimega Karun Ida-Meso-
potaamias, episoodi selle kallastel kõndimisest eepose täna-
päevaks taastatud kujus ei leidu. Kuna sumeri varasemates 
versioonides asus Huwawa valvatav Seedrimets hoopis Meso-
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potaamiast ida pool Iraani mägismaal, mitte Liibanonis, võib 
Ulai jõe mainimine pärineda eepose varasematest kihistustest.

VIII 46–49. Gilgameš tahab öelda, et pärast Enkidu surma ei 
ole tal enam rõõmu võitlemisest ega lõbutsemisest.

VIII 50–51. Nimetades Enkidut muulaks, metseesliks ja pant-
riks, toob Gilgameš taas teemaks oma sõbra algupärase mets-
inimeseloomuse (vrd VIII 3–6).

VIII 69–71. Kui VII 79–82 tahtis Gilgameš teha Enkidu hin-
nalise kuju jumalatele kingituseks, et selle anniga tema surma 
ära hoida, siis siin laseb ta kuju teha oma meistrimeestel, et 
sõber sellena edasi elaks. Kuigi mesopotaamlased ei valmista-
nud muumiaid, tehti kuningatest sagedasti hinnalisi kujusid 
pärast nende surma.

VIII 99, 119. Üks miina kaalus u 500 gr, üks talent koosnes 60 
miinast, seega u 30 kg.

VIII 120–133. Gilgameš laseb Enkidule hauapanusteks val-
mistada kolossaalseid relvi, mille sarnaseid nad kasutasid 
eluajal (vrd II 249). Hauapanuseid hakatakse siin esitlema 
päikesejumalale (VIII 132). Härgi ja lambaid ohverdati ainult 
tähtsate isikute surma puhul (VIII 131), nende liha viidi ja veri 
valati Allilma jumalate ette, et neid lahkunute suhtes soodsalt 
meelestada (VIII 133).

VIII 134–138. Ištar ei ole küll Allilma jumalus, kuid Veenu-
sena võis ta mõnikord minna horisondi alla, mida tõlgendati 
mütoloogiliselt surnuteriiki laskumisena. Kahjuks pole teada, 
mis on kalliru-puit (VIII 135). Allilma jumalatele kingituseks 
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mõeldud hauapanuseid esitletakse kõigepealt päikesejuma-
lale, enne kui need koos surnuga maha maetakse.

VIII 211–212. Arvatavasti tahab Gilgameš juhtida jõe üle oma 
kadunud sõbra haua, et sellele ei saaks tulla rüüstajaid ning 
Enkidule oleks kindlustatud hauarahu.

VIII 215–218. Võib-olla jutustas tahvli viimane osa, kuidas 
Eufrati jõgi tammi abil kõrvale juhiti, Enkidu haud endi-
sesse jõepõhja tehti ning jõgi uuesti üle suletud haua voo-
lama pandi. Nendel ridadel kirjeldatakse arvatavasti riitusi ja 
ohverdusi, mis kaasnesid tammiehituse algusega. Kahjuks ei 
ole teada, mis on täpselt elammaku-puu (VIII 215).

IX 8. „Mägede sissepääs“ tähistab Mesopotaamia mütoloo-
gias idapoolseid mägesid, mille tagant nähti päikest tõusvat 
ja mille Gilgameš ületas inimestest esimesena. Need on Zag-
rose mäestiku kurud, mis annavad pääsu Iraani kõrgaladele. 
Gilgameši teekonna sihiks on jõuda idapoolse maailma serva, 
kust päike tõuseb.

IX 18. Lõvijaht oli muistses Mesopotaamias kuningate privi-
leeg, mida mõnikord ritualiseeriti. Kuningas esines nendes 
rituaalides „hea karjasena“, kes kaitseb oma karja kiskjate eest. 
Kuningliku lõvijahi jumalik patroon oli Ištar, keda ennast 
samuti kujutatakse lõvisid alistavana (vrd VI 51–52).

IX 42–45. Hirmuäratavad Skorpion-inimesed olid deemon-
likud olendid, kes valvasid nii päikesetõusu kui ka -loojangu 
üle. Neid kujutatakse inimesepealistena, kelle ülemine pool 
kehast on inimlik, kuid alumine skorpioni oma, lisaks varus-
tatud linnujalgadega.
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IX 80–83. Eepose kirjeldusest on raske mõista, kuidas Gil-
gameši järgnevat teekonda pärast Māšu mäge (IX 139–170) 
täpselt ette kujutati. Probleemi valmistab seegi, et pikkusühik 
„penikoorem“ (bēru) on ühtlasi ajaühik, mis tavalisel inime-
sel kulub „penikoorma“ kõndimiseks, ehk siis kaks tundi 
(IX 82). Kui Māšu mäe sisemus oli 12 topelttunniga ehk ühe 
ööpäevaga läbitav päikesele, siis pidi see mägi hõlmama kogu 
kosmost. Aga kui „mäe sisemus“ oli pimeda tunneli taoline 
kulgla, nagu samuti on arvatud, siis võis see olla ka 12 „peni-
koorma“ pikkune. Vrd kommentaar IX 136–170.

IX 136–170. Müütiline geograafia, mis on aluseks Gilgameši 
rännakule pimeduses, on mitmeti tõlgendatav. Seda teed 
nimetatakse küll „Päikese rajaks“ (IX 138), kuid pole selgesti 
aru saada, millises mõttes. Kui Gilgameš jookseb võidu päike-
sega 24 tunni jooksul, 30 kraadi iga „kaksiktunni“ jooksul (12 
x 30 = 360), nagu on arvatud, siis peaks ta jõudma tagasi sama 
„Päikesetõusu värava“ juurde, kust ta oma teekonda alustas, 
pisut enne kui päike tõuseb (vt IX 39). Arvatavasti on siin 
eepilise rännaku kirjelduses segunenud mitu geograafilist või 
kosmoloogilist pärimust, mis ühte sulandunult enam hästi 
kokku ei sobitu. Mesopotaamias arvati ka, et oma ööpäevasel 
teekonnal enne päikesetõusu väravani jõudmist läbib päike 
pimedaid piirkondi maa all või Allilmas, mida Gilgameš siin 
läbib vastupidises suunas (vt George 2003: 492–497). Sel-
lest ohtlikust piirkonnast pidi ta jõudma läbi enne, kui sinna 
tungib uuesti päikesekiir (IX 170). Selle tõlgenduse kohaselt 
läbib Gilgameš Māšu mäe sisemuses „penikoormaid“, mitte 
ajaliselt „kaksiktunde“.

IX 172–194. Oma teekonna lõpul läbi pimeduse jõuab Gil-
gameš „teispoolsusesse“ ehk paradiislikku aeda, kus puud 
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ja nende viljad on kalliskividest. Mitme kalliskivinimetuse 
tõlgendus on ebakindel. Sarnast imelist aeda maailma serval 
kirjeldatakse ka „Aleksandri-romaani“ eri versioonides.

X 8–9. Mõnevõrra irooniliselt kirjeldab eepos Gilgamešši siin 
samade sõnadega, millega varem (I 118–119) Enkidu nägemi-
sest ehmunud kütti.

X 13–14. Kõrtsiemand Šiduri jumalanna Ištari ilmumiskujuna 
pidi teadma, et võõras mees ei ole mingi äraeksinud jahimees. 
Arvamine, et ta võib olla „tarvaste tapja“, vihjab arvatavasti 
hoopis tagasi Gilgameši võitlusele Taevasõnniga.

X 79–86. Uta-napišti kui ainus surematuks saanud inimene 
elab kohas, mida võib nimetada „teispoolsuseks“. Peale pime-
das käidava teeosa lahutab seda elavate maailmast veel ookean, 
mida võib samastada Apsu vete kui surmavallaga. Selle vee-
kogu viimases osas on „surma vete“ vöönd, millega kokku-
puutumisest närbub otsekohe iga elav asi. Kui tavalise sureliku 
viimist Allilma ja sealset rõõmutut eksistentsi on kirjeldatud 
Enkidu Allilma-nägemuses (VII 182–208), siis jumalate teis-
poolne eluase on märksa sulnim ja peaaegu ligipääsematu.

X 88. „Kiviolendid“ on Ur-šanabi madrused, kes aitavad tal 
kartmatult ületada „surma vesi“, kuid kelle Gilgameš oma viha-
hoos hävitab (X 157). „Kiviolendid“ aitasid Uta-napišti laevniku 
paadi „surma vetest“ üle veepinna kivistamise teel, et sõidu-
kis olijaid ei tabaks ükski surmav piisk. Nad „tihtisid paati“ (X 
102), sest „surma vetel“ vajub ilma hoolikate ettevaatusabinõu-
deta iga veesõiduk põhja. Araabia muinasjuttudes täidab sama 
funktsiooni maagiline neste, mida kangelased oma jalgadele 
määrivad ja mis võimaldab neil vee peal kõndida.
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X 98. Jumaliku olendina on Ur-šanabil nagu Humbabalgi oma 
kaitsvad „auhiilgused“, millega ta võib end katta nagu mantliga.

X 160. Gilgameši valmistatavad pikad „udjad“ („5 ritva“ on u 
30 meetrit) on alternatiivne vahend, kuidas ületada „surma 
vesi“ ilma Kiviolendite abita. Iga udjaga lükatakse paati mööda 
põhja edasi nõnda, et udi pärast ühekordset kasutamist jääb 
hulpima „surma vetesse“, kuna seda vett puutuda ei tohi. Prit-
siva vee pärast ei saa kasutada aerusid ega mõla. Kahejõemaa 
kanalitel ja veekogudel oli utjade kasutamine väga levinud.

X 169–171. Enne „surma vetele“ jõudmist on võimalik alust 
liikvel hoida aerudega sõudes.

X 180–183. Siin vastab sõnale „penikoorem“ originaalis selgesti 
pikkus-, mitte ajaühik (vrd IX 80–83). Kokku sõitis Gilgameš 
utjade abiga u 48 km, mis teeb iga udjalükke edasiminekuks 
160 m. Pärast utjade ärakasutamist jäi lõpuni siiski veel lühike 
vahemaa, mille läbimiseks leiutab Gilgameš purje. X 181–183 
ongi lühike etioloogiline jutustus, kuidas leiutati puri.

X 259–265. Kui eepose ridades VIII 16–17 tõlgendati mets-
loomade häälitsusi kui leinahelisid Enkidu järele, siis nen-
des ridades annab Gilgameš juhise loomadele, et need tema 
surma pärast ei kurvastaks ega katkestaks oma rõõmsat sagi-
mist. Arvatavasti oli eepose kaasaegsetele loodusteadustele 
teada, et loomad käituvad sageli Gilgameši kahes korralduses 
kajastuval viisil.

X 270–278. Siin võrdleb Uta-napišti Uruki kuulsat kuningat, 
kes seisab räbalates ta ees, viletsa ja rumala kehvikuga, kelle 
eest ta kuningana peaks ise hoolitsema. Võrdkujuks on siin 



GILGAMEŠI EEPOS 213kommentaarid

arvatavasti asenduskuninga riitus. Kui valitseva kuninga elu 
arvati olevat ohus, mis loeti välja endemärkidest (nt päikese-
varjutus), siis tehti ajutiselt kuningaks mõni tavaline „rumal“ 
inimene, kes ohtlikuks peetava ajavahemiku möödudes tapeti. 
Kirjanduslikes jm allikates on sageli juttu tavalistest meestest, 
nt aednikest, kes saavad kuningaks taolise juhuse läbi. Anek-
dootlikumates aruannetes on mõnikord õige kuningas asen-
duskuninga valitsemise ajal ära surnud, nõnda et too jääbki 
valitsema. Uta-napišti jutu järgi on Gilgameš oma praeguses 
olukorras sarnane rumala kehvikuga, kes on saanud nigelaks 
kuningaks, sest teda ei aita nõuandjad (X 276–277). Oma 
tegelikus kuninglikus ametis peaks ta selliste inimeste eest 
hoolitsema ja neid karjasena juhtima. Tekst on siiski säilinud 
katkendlikult ja tõlgendused ebakindlad.

X 301–322. See tekstilõik pärineb muistse Lähis-Ida luulelisest 
tarkuskirjandusest, paljud read pärinevad tõenäoliselt vanasõ-
nadest. Inimeste elu võrreldakse tulematerjaliks sageli maha 
lõigatava pillirooga roostikus (X 301) ja ühepäevaliblikaga, keda 
massiliselt esineb Mesopotaamias kevadiste üleujutuste ajal (X 
313). Read 308–311 meenutavad Koguja raamatut, 3: 1–8.

XI 2–4. Üllatunult märkab siin Gilgameš, et Uta-napišti näeb 
välja täiesti sureliku inimese moodi nagu ta isegi. Sellest võib 
teha ka järelduse, et veeuputuse kangelane oli tegelikult tohutu 
kehaga hiiglane, sest Gilgameš oli üliinimliku suurusega (vt I 
52–58). Sellest babüloonia pärimusest saab alguse juutlik tra-
ditsioon, mille kohaselt Uta-napišti oli üks veeuputuse-eelseid 
hiiglasi nagu Gilgameš ja Humbabagi (vt Annus 2007: 64–70).

XI 7. Jumalate koosolek oli jumalate kõrgeim otsustav kogu, 
mis määras maailmale saatuse. See oli võetud traditsioonili-
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sest Mesopotaamia linnakultuurist, kus vanemate ja noore-
mate meeste otsustav kogu määras linna asjade kulu ja olu 
(vt III 11, 226). Sumeri poeemis „Bilgames ja surm“ osaleb 
Gilgameš ise jumalate nõupidamisel kohtualusena, kus talle 
määratakse Allilma jumaluse staatus.

XI 14. „Gilgameši eeposes“ ei ole toodud põhjust, miks 
jumalkond otsustas veeuputuse korraldada, kuna see pole 
loo seisukohalt oluline. Põhjuseks oli liiga arvukaks kasva-
nud inimkond, kes suurt lärmi tekitades ei lasknud jumalaid 
magada. Sellest loost teatakse täpsemalt babüloonia Atraha-
sise eepose põhjal.

XI 20. Otsuse veeuputus valla päästa tegid Anu ja Enlil (XI 
15–16), tavaliselt nendega koos suuri otsuseid tegev Ea oli aga 
inimese looja ning ta reedab nende plaani surelikule Uta-na-
pištile, oma lemmikule. „Pilliroovõre“ on sümboolne sein, 
mis lahutab jumalate maailma inimeste omast. Kui kõneldi 
sellele seinale, võis Uta-napišti kuulata Ea kõnet ja jumalate 
koosolekul tehtavaid otsuseid. Alles hiljem saame teada, et 
Uta-napišti sai Ea sõnumi kätte unenäo kaudu (XI 197). Juma-
lat ja inimesi lahutav sein esineb ka judaistlikes tekstides, vt 
Iiob 4: 10. Juudi müstikas kutsutakse sellist saladuste vahen-
dajat sõnaga pargod.

XI 28–30. Uta-napišti ehitatav laev on kuubikujuline – mitte 
just kõige paremini navigeeritav vorm. Selline kuju tuleneb 
kontseptuaalsest lähedusest, mis veeuputuselaeval pidi olema 
Mesopotaamia sakraalse arhitektuuriga, nimelt tsikuraadiga. 
Ühe topograafilise teksti järgi, mis kirjeldab Marduki templit 
Babülonis ja selle tsikuraati, langevad selle mõõtmed ja pro-
portsioonid täiesti kokku Uta-napišti veeuputuse laeva oma-
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dega – mõlemad on kosmilised, maailma kujutavad sümbolid 
(vt Holloway 1991; Glassner 2002).

XI 38–45. Uta-napištil peab olema vastus maa elanikele, kes 
ei tea ähvardavast veeuputusest ja küsivad temalt hiiglasliku 
laeva ehitamise põhjust. Ea käsib rahvale vastata, et Uta-na-
pišti siirdub kuivalt maalt („Enlili maalt“) oma laevaga elama 
Apsusse, mis tegelikult asub sureliku inimese jaoks elamis-
kõlbmatus keskkonnas, müütilises ookeanis. Võib arvata, 
et tegelikult kajastavad Uta-napišti sõnad „Apsusse elama 
minna“ tema muutumist võrdseks veeuputuse-eelsete tar-
kadega, kes arvati sealt pärinevat ja seal elunevat. Ea sõnad 
lubavad laevast välja jääjatele irooniliselt „külluslikku sadu“, 
kuid see sadu muutub tulvaveeks ja „rikkaliku lõikuse“ kogu-
mise asemel on elanikele määratud kaladele söödaks saada. 
Uta-napišti ühelt poolt küll petab rahvast, kuid garanteerib 
sellega endale edasikestmise.

XI 46–47. Kookide ja nisuvihma sadamine kuulub sarnaste 
rahvapärimuslike imede sekka nagu Moosese taevamanna, 
mida iisraellased sõid kõrberännakul 40 aastat (vt 2Ms 16). 
Selles lubaduses on siiski peidus hirmuäratav ähvardus, mis 
on arusaadav ainult sumeri ja akkadi keele sõnamängude 
abiga. Akkadi keele sõna kukku, mis tähendab „kooki“, on 
sarnane sama keele sõnadele kakku, „relv; sõda“ ja kukkû 

„pimedus, Allilm“. „Nisuvihm”, akkadi keeles šamūt kibāti, on 
peidetud vihje sarnasele sõnapaarile šamūtu kabittu „tugev 
vihm“. Kui akkadi sõna „nisu“ tõlkida sumeri keelde, siis 
tähendab see ka „häda, haigus“ (gig). Sarnaseid sõnamänge ja 
keelelisi vihjeid leidub neil kahel real veelgi. Ainult babüloo-
nia endetõlgendamises haritud preestrid võisid selles õnne-
kuulutuses leida peidetud ohu ja ähvarduse märke.
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XI 49–56. Laeva ehitav Uta-napišti on oma linnale selgitanud, 
et tema lahkumine toob selle rahvale õnnistust, sellepärast 
oli rahvas laeva ehitusel abiks. Pilliroomeister vajab kivi, et 
pilliroomassi siledaks hõõruda ja töötlemiseks ette valmis-
tada (XI 51).

XI 58–59. Kümme „ritva“ on u 60 m, seega pidi laeva pikkus, 
laius ja kõrgus olema 60m x 60m x 60m, kogumahtuvusega 
216 000 m3.

XI 61–63. Umbes 60 meetri kõrgune veeuputuselaev oli jagatud 
7 tekiks või korruseks, millest igaüks sisaldas 9 ruumi. Kokku 
pidi olema 63 ruumi, kogupindalaga 20 x 20 m2, iga ruum kõr-
gusega enam kui 8 meetrit (vrd „laev tee kambritega“, 1Ms 6:14). 
Seitse korrust vastavad seitsmele kihile, millest maailm babü-
loonia kosmoloogia järgi koosneb; samuti oli seitse korrust tsi-
kuraadil. Süüria kirikuisa Efremi järgi oli Noa laeval kolm tekki 
või taset, mis sümboolselt vastavad kiriku eri osadele ja selle 
liikmete vaimsuse tasemetele. Kuna tsikuraat Mesopotaamias 
võis teatud ajaloolistel perioodidel olla ka kolmekorruseline, 
on Efremi arusaam selgesti sealt pärit (vt Annus 2006).

XI 65–69. Sõna šār on siin ebamäärases tähenduses „väga 
palju“ (I 22-23). See sõna tähistab arvu 3600, mis on kuue-
kümnendsüsteemi suurim arv (60 x 60). Pigi, tõrva ja õli 
vajatakse laeva veekindlaks pigitamisel ja tihtimisel.

XI 86. Uta-napišti viib laeva pardale „kõik meistrimehed“, et säi-
litada veeuputuse-eelsed oskused ja kunstid. Kuna veeuputuse-
eelset aega peeti ajastuks, mil inimkonnale oli ilmutatud kõige 
täiuslikum tarkus, mõlgutati sageli mõtteid selle üle, kuidas 
see tarkus veeuputusejärgse ajastuni säilis. Siinse traditsiooni 
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järgi olid targad koos Uta-napištiga laevas, kuid Babüloonia 
preestri Berossose ühe kreeka keeles säilinud variandi järgi 
mattis veeuputuse kangelane kõik savitahvlid tarkade kirjutis-
tega Sippari linna maa alla, et need hiljem üles kaevataks.

XI 104–105. Veeuputusega kaasnes ka tulelõõm, samaaegselt 
süütavad jumalad maa põlema. Tuli ja vesi hävitavad maa-
ilma perioodiliselt Platoni dialoogis „Timaios“ ja stoikute 
filosoofias, mis võib olla klassikalise traditsiooni poolt üle 
võetud Mesopotaamia arusaam (vt Annus 2007: 53–56).

XI 106. Adadi „püha tardumus“ tähistab sama, mis vanasõ-
naline „vaikus enne tormi“.

XI 119–120. „Muistsed päevad“ on aeg enne veeuputust, kui 
loodi inimene. Selleks kasutati savi, ja veeuputusega saab 
inimkond tagasi saviks. Otsusega veeuputus valla päästa nõus-
tus jumalate koosolekul isegi inimese looja Bēlet-ilî (XI 120).

XI 125–127. Allilma jumalad Anunnakid, kes peavad vastu 
võtma surnuid ja osalesid ka ise hävitustöös (XI 104), on jahmu-
nud inimkonna hävingust. Nende huuled on palavikulised ja 
kuivanud, sest ükski inimene ei too neile enam joogiohvreid.

XI 147–156. Episoodil kolme linnu väljalaskmisest on väga 
täpne paralleel Piibli veeuputusloos (1Ms 8: 6–12).

XI 158. Sõnasõnalt asetab Uta-napišti oma ohvrianni „mäe 
tsikuraadi peale“. Sellisest sõnastusest võib oletada, et ohver-
duse kirjeldus põhineb mingil kalendrirituaalil, millega 
Kahejõemaa linnades igakevadiselt tähistati tulvavete lõppe-
mist ja maailma taassündi.
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XI 165–166. „Suured kärbsed“ on kärbsekujulised lasuriithel-
med, mille jumalanna Bēlet-ilî lubab endale kokku lükkida 
kaelakeeks. Need helmed oli talle kinkinud taevajumal Anu 
kurameerimise ajal, meenutamaks, et kõik, mis taevas ehk Anu 
vihma abil Bēlet-ilî ehk maa peal kasvama paneb, on surelik. 
Kärbsed surelikkuse sümbolina (vrd X 312–315) saavad siin uue 
tähenduse, nimelt inimeste ja jumalate lepituse märgiks, kui vii-
mased pärast veeuputust nälginutena tormavad nagu kärbsed 
Uta-napišti ohverduse peale. Pärast veeuputuse algust polnud 
jumalad saanud ühtki ohvrit ja olid avastanud, et jumalkond 
vajab inimest samamoodi nagu inimkond jumalaid (XI 163). 
Kärbsekujulised helmed on hästi tuntud amuletina muistses 
Lähis-Idas, neid tõepoolest mõnikord lükiti kokku kaelakee-
deks ja riputati kaela, ka jumalannade kujudele. Kärbse tii-
vad nagu ka lasuriithelmed murravad valguse spektriks ja on 
vaste vikerkaarele, mis Piibli veeuputusloos märgib katastroofi 
lõppu ja lepingut Jumala ja Noa vahel (1Ms 9: 13–16).

XI 185–187. Ea arvab nüüd, et veeuputusega tuleks karistada 
ainult neid, kes on milleski süüdi. XI 187 on tegemist vana-
sõnaga, mille tähendusega on analoogiline nt „liiga pingul 
pillikeel katkeb, lõtv keel ei helise“.

XI 198. Ea laseb Enlilil otsustada Uta-napišti saatuse üle, ise 
hästi teades, et tal ei ole muud valikut kui veeuputuse üle ela-
nud inimene surematuks muuta. Enlili poolt jumalate koosole-
kul vastu võetud otsus inimsugu hukka saata on muudetamatu, 
sellepärast haavaks sureliku ellujäämine põhjalikult Enlili au.

XI 207–209. Veeuputuse lugu (XI 9–206) oli põhjalik vas-
tus küsimusele, mille Gilgameš esitas XI 7. Selle loo lõpetab 
Uta-napišti retoorilise küsimuse ja ettepanekuga kõigepealt 
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mõõtu võtta unest, surma nooremast vennast, ja olla nädal 
aega magamata.

XI 215–241. Uta-napišti abikaasa annab talle nõu Gilgameš 
kohe pärast magama jäämist üles äratada ja koju tagasi saata, 
kuna ta ei läbinud oma katset. Uta-napišti näeb ette, et tuk-
kuja hakkab talle vastu vaidlema ja eitama, et ta sügavalt 
magas (vrd XI 232–233). Sellepärast käsib ta naisel valmis-
tada iga magatud päeva kohta ühe leivapätsi hilisemaks tões-
tusmaterjaliks. Ta äratab Gilgameši alles nädala pärast, kui 
seitsmenda päeva leib on just küpseks saanud (XI 230).

XI 243–246. Gilgameš mõistab, et ta ei teinud magamisproovi 
läbi ja peab loobuma surematuks saamise mõttest. Ühtlasi 
avastab ta, et on vanaks jäänud (XI 244).

XI 248–249. Selle asemel et Gilgameši retoorilisele küsimu-
sele vastata, pöördub Uta-napišti nüüd oma laevniku poole, et 
teda needusega karistada sureliku inimese toomise eest paika, 
kuhu poleks tohtinud. Ta peab nüüd minema koos Gilgamešiga 
tagasi surelike ilma, ära minema „sellelt kaldalt“. See on ühtlasi 
ka ettevaatusabinõu, et ükski surelik teda enam ei külastaks.

XI 250–270. Uta-napišti sunnib Gilgamešši ennast pesema ja 
puhastama, et ringi rändavast askeedist saada tagasi Uruki 
kuningaks ja asuda oma kohuseid täitma. Kuningluse vää-
riliseks edendamiseks annab ta rändurile kaasa kuningarüü 
ja lausub selle üle õnnistava loitsu XI 259–261, mida justkui 
koorina korratakse XI 259–261.

XI 271–286. Uta-napišti kutsub juba minema pöördunud Gil-
gameši tagasi oma abikaasa nõuandel, kes laseb mehel anda 
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talle pika teekonna läbimise eest mingi autasu (XI 273–275). 
Uta-napišti kirjeldab maagilist taime, mille abil on vanas eas 
võimalik jälle väljanägemine nooreks saada. Selle taime väli-
must võrreldakse „taralõnga“ ja selle torkavat okast „mura-
kaga“ (võimalik ka, et mingit tüüpi roosiga). On arvatud, et 
selle kirjelduse aluseks on mõni „okkaline“ korall, kuna see 
asub Apsu põhjas (XI 290).

XI 287–293. Need ja järgnevad read võimaldavad erinevaid 
tõlgendusi. Üks intrigeeriv võimalus on, et nooruse taime 
pakkudes soovis Uta-napišti tülikast külalisest lihtsalt kiire-
mini lahti saada. Ta ahvatles Gilgamešši laskuma võlutaime 
järele Apsusse, mis on sureliku maailma ja surmavalla süno-
nüüm, ning kui meri ta oma kaldale viskab (XI 293), on ta 
tagasi inimlikus maailmas, mitte enam Uta-napišti juures ja 
tal ei jää üle muud, kui koju Urukisse tagasi kõmpida. Kui 
Gilgameš oleks jäänud Uta-napišti juurde, saanuks ta sure-
matuks (vt Maul 2005: 190–191). See tõlgendus siiski ei seleta, 
kuidas Ur-šanabi, kes ei „sukeldunud“, lõpuks Gilgamešiga 
samasse paika sattus (XI 294–295).

XI 298. Gilgameš soovib oma maagilist taime kõigepealt 
kodulinna vanurite peal katsetada, mitte seda kohe ise 
maitsta. Niinive linna Assüüria kuninglike arhiivide teks-
tidest on teada, et kuningale määratud ravimeid pidi enne 
proovima keegi teine.

XI 307, 314. See rida pakub seletuse, miks maod nahka vahe-
tavad – sest madu oli see, kes varastas Gilgameši taime „vana-
mees saab nooreks“. Röövellik madu, keda „põrmu lõviks“ 
nimetatakse (XI 314), omastab viimasegi saavutuse, mis oli 
seotud Gilgameši pingutustega leida „elu“.
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XI 315–318. Neid nelja rida sellel tahvlil on kõige raskem tõl-
kida ebakindla tõlgenduse tõttu. „Tõusulaine“ ja loovutatud 
vahendite tõttu ei saa Gilgameš arvatavasti enam siseneda 
Apsusse, et tuua veelkord üles nooruse taime (XI 315–316). Ta 
ei suuda leida oma „märki“, millega tema otsitava elu juurde 
juhatust leida (XI 317). Viimaks ta kahetseb, et ei hoidunud 
eemale – aga millest? Kas oma pikast rännakust Uta-napišti 
juurde? Hea seletuse pakub S. Mauli tõlgendus (2005: 191), 
kelle arvates Gilgameš alles nüüd taipab, et ta oleks pida-
nud jääma Uta-napišti juurde ja sellega surematuse saavu-
tama ning jätma tagasisõidu laeva kaldale. Eepose seni tuntud 
teksti juures jääb iga tõlgendus siiski ebakindlaks.

XI 323–328. Üheteistkümnes tahvel lõpeb tsitaadiga eepose 
algusest, I 18–23, millega suletakse narratiivne osa ja jõutakse 
piltlikult tagasi algusse.

XII 1–5. Kaheteistkümnes tahvel ei kuulu otseselt akkadi 
eepose narratiivi, vaid põhineb sumerikeelse poeemi „Bilga-
mes ja Allilm“ osalisel tõlkel, vt sissejuhatus. Puusepa valmis-
tatud „puupalli” ja „puukepi” kohta vt kommentaar I 68.

XII 10–27. Gilgameši soovitused on kõik sarnased – nimelt 
et Enkidu Allilma surnute seas võimalikult vähe tähelepanu 
ärataks. Enkidu ei pea kinni ühestki tema nõuandest (XII 
31–47).

XII 28–30. „Ninazu ema” on Allilma emand Ereškigal, kes 
kahvatuna ja palja rinnaga viibib pidevas leinas. Kui tema 
ette viiakse teade sissetungijast, jääb Enkidu Allilma kindlalt 
suletuks.
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XII 81–87. Pärast seda, kui Enkidu päästmiseks Allilmast on 
tulutult pöördutud Enlili ja kuujumala poole, annab abi tar-
kusejumal Ea. Mesopotaamia müütides on kolmekordne abi-
küsimine väga tavaline ning alati on Ea see, kes nõuga aitab. 
Ea soovitusel toob päikesejumal, kes öisel ajal viibib Allilmas, 
Enkidu vaimu hinguse kujul hommikul maa seest üles. 

XII 96–99. Nendes ridades leidub otsene viide Gilgameši ja 
Enkidu homoerootilisele armastusele, millele muidu ainult 
vihjatakse (nt I 254, 283). Sumerikeelset originaali on muude-
tud, sest seal kõneldakse hoopis naissoost armastaja keha saa-
tusest teises ilmas. Lähis-Ida muinasjuttudes võib juhtuda, et 
mõni suur kangelanna avaldab oma naissoolisuse alles pärast 
pikemaajalist esinemist mehena ja pärast vägevaid tegusid 
koos oma meespartneriga.

XII 100–153. Gilgamešši jahmatab tema lähedaste kehaline 
kõdunemine, millest räägib Enkidu (XII 100–101). Edasi-
ses dialoogis selgub, et mida rohkem kellelgi on järglasi, kes 
kadunuid regulaarsete ohverdustega joodavad ja toidavad, 
seda paremini käib selle inimese käsi teises ilmas. Tekst lõp-
peb äkitselt, ilma mingi kokkuvõtteta. Sumeri algupärases 
poeemis käsib Bilgames Enkidu kurvast kirjeldusest ehmu-
nuna paika panna mälestus- ja ohverdusrituaalid oma esiva-
nematele, millest võtab mõõtu kogu ülejäänud inimkond.
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HETIIdI „GILGAMEš“

Jaan Puhvel

Hetiidi tekstiriismed erinevad nii sumeri kui vana- ja uus-
babüloonia kui ka assüüria omadest, paigutudes umbes aja-
vahemiku 2000–600 e.m.a keskmesse, seega ülipika arengu 
poolele teele. Räbalduse kiuste on üldjoontes hoomatavaid 
vastavusi Mesopotaamia pärimustele. Viimaste lüngad täi-
tuvad mitmes lõigus hetiidi säilmete abiga, need teisendid 
tunnukse aga kohati olevat tihedamad ja lühemad Niinive 12 
tahvli kaanonist, mille esimesed viis vastavad sisuliselt hetiidi 
esimesele tahvlile. Kohe alguses täiendab see „kaks kolman-
dikku jumaliku” nimikangelase sünniloo puudulikku esitulpa 
(KUB 8.57 I)18:

Gilgameš kuju neilt sai, talle Taevane Päike
mehesust jagas ja Äikese Valdijas rammu.
Nii tema jumalad lõid, ja üksteistkümmend küünart
kõrgust tal on, ning üheksa vaksa jao rindu
laiust ta sai, ja kolm oma kürvale pikkust.19

Läbi ta rändas kõik maad, kuni Uruki saabus,
seal aga päeviti asukaid rõhuma hakkas …

Järgnevad lood Enkidu saamisest, taltsutusest ja semutse-
misest20, samuti Huwawa vastase vaenu algusest, esinevad 
hetiidi fragmentaariumis, ei lisa aga olulist juba armetu säi-
limise tõttu. Siis aga, pärast sõprade Seedrimetsa sisenemist 
ja rahutuid unenägusid (needki taastatud osalt Bogazköyst 

18  KUB = Keilschrifturkunden aus Boghazköy.
19  Võrdluseks Koljati kehakasv: 6 küünart, 1 vaks (1Sa 17:4).
20  Need on kokkuvõtlikult kapseldatud Ain Kaalepi sonetis „Gilgameši- 
eepose esimene tahvel“, vt. Muusad ja maastikud (Tänapäev, 2008), lk. 242.



224 GILGAMEŠI EEPOS HETIIDI „GILGAMEŠ”

leitud akadikeelse teksti KUB 4.12 abiga), on edasine seiklus 
alles ainult hetiidi tekstis (KUB 8.51, 53; KBo 19.47 d, c)21:

Gilgameš kirve siis haaras ja raiuma asus.
Enkidu samuti toimis ja langetas seedri.
Huwawat ragina kuulmine vihale ajas:

„Kes on mu mägedes kõrgunud seedripuid raiund?“
Niiviisi kõneles nendele Taevane Päike:

„Astuge, kadugu kartus, ja sammuge sisse!“
Julgesti Enkidu, Gilgameš sammusid sisse,
Mägede keskel end Huwawat ründama seadsid.

Järgneva kähmluse kirjeldus on katkeline. Huwawa hoopleb 
(küll asjata), et virutab vastased taevani, lõhub nende kol-
bad ja veab nad pimedasse maapõue. Juttu on veel juustest, 
hobustest ja liivatolmust. Siiski on lõpuks nimikangelasel hala 
varuks ja ta pisarad voolavad kui niisutuskraavid (võrdluseks 
Achilleuse nutuhoogude tumedad allikavood „Iliases”). Jääb 
üle vaid päikesejumala abi anuda:

Taevane Päikene rahuldas sangari palve,
Huwawa vastu ta tekitas tohutud tuuled:
Tormituul, põhjatuul, keeristorm, kõrbetuul, raju …,
ühtkokku kaheksa tõusid ja paiskusid näkku.
Ei tema suutnud siis edasi liikuda paigalt,
ega ka tagasi astuda võimalik olnud.
Loobus siis Huwawa, Gilgamešši kõnetas nõnda:

„Lase mind minna, mu isandaks hakka, ja mina
teenriks sul olen ja mägedes sirgunud seedreist
tugevaid palke ma raiun ja ehitan maju!“

21  KBo = Keilschrifttexte aus Boghazköi.
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Enkidu seepeale Gilgamešši kõnetas nõnda:
„Ära sa kuule neid Huwawa lausutud sõnu!
Ärgem nüüd Huwawat …“22

Niinive teksti kuuendal tahvlil lubab Ištar kinkida Gilgame-
šile kullast ratastega, merevaiguga ehitud sõjavankri. Sängi-
kaaslusest loobudes langeb aga sangar hüljatud jumalatari 
viha alla, tagajärjeks neimava Taevasõnni loomine, rüüstu-
sed ja tõurastamine. Uruki võidukaid matadoore kimbutab 
paraku seepeale Enkidu kurjakuulutav unenägu (KUB 8.48), 
mis täidab olulise lünga standardversiooni seitsmenda tahvli 
alguses:

Siis tuli hommik, ja Enkidu sõbrale lausus:
„Vennas, mis und ma küll möödunud öö jooksul nägin!
Anu ja Enlil ja Ea ja Taevane Päike
üheskoos olid, ja Enlili kõnetas Anu:

„Nemad, kes Taevase Sõnni ja Huwawa tapsid,
samuti tema, kes mägesid seedritest laasis –
üks neist kummastki nüüd on surmale võlgu.“
Enlil siis: „Surgu Enkidu, Gilgameš mitte!“
Enlili Taevane Päikene kõnetas nõnda:

„Kas sinu ajel ei tapnud nad Taevase Sõnni,
Huwawa samuti? Süütuna Enkidu surgu?“
Enlil siis Taevase Päiksele vihaselt vastas:

„Sina see hoopis, kes otsekui omamees neile
kaaslaseks olid ja nendega päeviti seltsis!“
Enkidu kallima ette siis langetus maha,
Pisarad voolasid temal kui niisutuskraavid:

„Vend, minu armastet vend, kas nüüd mina sinust

22  Teadagi ei jätnud nad ebardit ellu, vrd. standardversioonis V 137–269.
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lahkuma pean, kas edasi koolnute keskel
on minu ase, kui varjude läve ma läbin,
kus mina kallimat venda ei silmitsi seira?“

Gilgameši halast sõbra üle ja kõrtsinaise Šiduri väisami-
sest surematuse otsingul on säilinud Bogazköys tükikesi nii 
hetiidi (KUB 17.3 II–III, KUB 8.50 II) kui hurri keeles (KBo 
6.33 = KUB 8.61 + KBo 8.144). Eepose lõpuosast on hetiidi 
säilmetel panustada vaid lühilõik (KUB 8.50 III), mis ühen-
dab Šiduri hoiatussõnad laevasõidu raskustest seejärel tüüri-
mehe Ur-šanabi juhtimisel toimunud mereretkega Niinive 10. 
tahvlil (vrd. X 85–170):

„Mis nüüd, Gilgameš, kuidas sa ületad mere?
Surmavee äärele saabudes mis võtad ette?“

„Kirves nüüd käsitsi haara ja langeta latte,
millede pikkuseks neli- või viiskümmend küünart!“
Kui siis Gilgameš laevuri sõnu sai kuulda,
kirve ta võttis ja langetas, kooris ja tõrvas
lattisid, millede pikkuseks viiskümmend küünart.
Laevale peale nad laadis, ja seepeale ühes
Ur-šanabi ja Gilgameš pardale läksid.
Ur-šanabi siis käsitsi tüüripuu haaras …

Hetiidi tekst katkeb siin, aga surmavetele saabudes selgub Nii-
nive tekstis Gilgameši latikoorma ehk „utjade“ tegelik otstarve.
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TõLKES ESINEVATE MÜTOLOOGILISTE  
ISIKUTE JA KOHANIMEdE SõNASTIK

Adad – vihma- ja tormijumalus, jumalate kanalitevalvur, ennete 
ja maksavaatluse patroon. Mesopotaamias Anu, Süürias Eli poeg. 
Süürias oli tormijumalus panteoni kõige tähtsam liige, peamine 
kultuskeskus asus Aleppos. Kuna Humbaba Seedrimets kasvas Va-
hemere-äärses Liibanonis, kuulub ka see Adadile. Eepos nimetab 
Adadit Humbaba ees „esimeseks“ (II 225, 282, 297) ja vihmatoojana 
veeuputuseloos, kelle „möirgamine“ on äikesemürin (XI 99, 106).

Ajja – päikesejumal Šamaši mõrsja, kes peab talle meelde tuletama 
Gilgameši eest hoolitsemist rännakul Seedrimetsa (III 56, 74, 86, 99), 
isikustatud päikeseloojak.

Anzû – lõvipeaga kotkas, kes elab mägedes „Lugalbandalaulu“ järgi 
ja kelle Enlil endale uksehoidjaks palkab tekstis „Anzû ja saatuste 
tahvel”. Anzû ja teised müütiliste deemonite kujud kaitsesid oluliste 
ehitiste sissekäike kurja sissetungija eest (vt VII 53). Sumeri müto-
loogias on Anzud heatahtlik olend, kuid akkadikeelsetes tekstides 
valdavalt pahaendeline kurjuse kehastus, surma pale on Enkidu 
nägemuses Anzû ilmega (VII 169).

Anu – ehk „taevas“, Mesopotaamia taevajumal, jumalate vanema 
sugupõlve pealik. Tema kultuskeskus oli Uruki linna Eanna templis, 
tema naine oli Antu või Annunitu, tema tütar oli Ištar. „Anu kaas-
lane“ tähendab taevast kukkunud kivi ehk meteoriiti.

Anunnakid – „kõrgeauline seeme“ on sumeri päritolu nimetus 
jumalate kohta üldisemalt, hilisemal ajal on see maa ja Allilma 
jumalike olendite koondnimetus, mainitakse sageli koos Igigi-ju-
malatega. 
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Apsu – maa-alune mageda vee reservuaar, jumal Ea ja seitsme targa 
kodukant. See oli ka Ea templi nimi Eridu linnas. Babüloonia loo-
miseepose järgi oli Apsu esimeste jumalate generatsiooni sigitaja, 
soolase mere Tiamati abikaasa. Mõnikord samastati Apsut surnute- 
ja Allilmaga.

Aruru – emajumalanna, kelle tühermaale visatud savitükist sündis 
Enkidu (I 92–104). Ema- ja sünnitusjumalannadel oli palju nimesid.

Asakku – kuri haigusetooja deemon, surnuteilma saadik. Ninurta 
võitleb temaga ja alistab Asakku sumeri müüdis „Lugale“. Eeposes 
mainitakse koos Namtariga (XII 52, 60, 68, 76).

Atra-hasis, vt Uta-napišti

Bēlet-ilî – „jumalate emand“, suure emajumalanna nimetus, algu-
päraselt sumeri Ninhursanga (I 49). Koos temaga lõi tarkusejumal 
Ea inimese ja muid olendeid. Pärast veeuputust hädaldab ta nende 
hävitamise pärast (XI 118, 164).

Bēlet-sēri – Allilma jumalanna, kelle nimi tähendab „tühermaa 
emand“, kuna linnast väljas asuvat steppi seostati surnuteriigiga 
(vrd Šakkan). Ta loeb emand Ereškigalile ette tahvlilt nende nime-
sid, kes Allilma tuuakse, ning on imestunud, kui näeb sisenemas 
Enkidut, keda veel tema nimekirjas pole (VII 204–208).

Bibbu – Allilma jumalus, Ereškigali lihunik (VIII 177), surmatoov 
deemon, kes on lähedalt seotud surnuteilma peajumala Nergaliga. 
Tähistaevas oli ta veripunane Marss, kellest arvati, et pärast oma 
lihunikutööd kümbleb ta horisondi all Allilma veres.

Bilgames, vt Gilgameš
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Dumuzi – „ustav poeg“, sumeri jumalus, akkadi Tammuz, Ištari 
armastatu. Uruki linna karjane, kes igal aastal veetis pool aastat 
Allilmas vangistuses, et selleks ajaks vabastada sealt jumalanna (vt 
VI 46). Esindas kuningainstitutsiooni surelikku aspekti.

Dumuziabzu – Allilma jumalanna, kes oli seotud jumaluse Bibbuga 
(VIII 181). Sõna Abzu või Apsu tema nimes viitab surnuteilmale.

Ea – (sumeri Enki) mageda vee, tarkuse ja loitsude jumalus, kes 
saatis inimkonnale neid õpetanud seitse veeuputuse-eelset tarka. 
Ea eluneb mütoloogilises veekogus Apsus ja esineb väga sagedasti 
kangelaste nõuandjana Mesopotaamia müütides. Ta oli Eridu linna 
jumal, nimetati samuti nimedega Nudimmud ja Ninšiku.

Eanna – Uruki linna peatempel, „Taeva koda“, kus elasid Anu ja 
tema tütar Ištar. Seda nimetatakse „puhtaks varakambriks“ (I 12), 
kuna pühakoda tõepoolest omas ja haldas palju teenistujaid ja suuri 
rikkusi.

Ebabbar – „Säravvalge koda“ oli päikesejumal Šamaši tempel Larsa 
linnas.

Ekur – „Mäe koda“, sumeri peajumala Enlili tempel Nippuris.

Enkidu – Gilgameši sõber, kelle nimi võib tähendada „hea koha 
isand“ või „Enki loodud olend“. Jumalanna Aruru tühermaale visa-
tud savitükist tekkinuna ei põhjustanud ta sündides ühelegi naisele 
sünnitusvalusid, seepärast nimetatakse teda „vaikuse sigitiseks“ (I 
102). Suure jõu pärast nimetatakse teda „Ninurta kaaslaseks“ (I 102) 
ja Gilgameši unenägudes taevajumala „Anu kaaslaseks“ (I 123, 135, 
268, 292), mis tähistab taevast kukkunud kivi või meteoriiti.
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Enlil – „õhu isand“, sumeri peajumal Nippuri linnas, kes kehastas ja 
kehtestas poliitilist võimu, tema naine oli Ninlil, tema poeg Ninurta. 
Eepos vaatleb Enlili tegevust sageli irooniliselt, kuna ta töötab vastu 
peakangelastele. Nii nimetatakse Enlili jumalate „nõuandjaks“ (XI 
16), kuid veeuputust valla päästes käitub ta täiesti „mõtlematult“ (XI 
170, 184).

Ennugi – jumalus, kes hoolitseb taevase veevärgi eest ja valvab ka-
nalite järele, töötab Anu või Enlili alluvuses (XI 18).

Ereškigal – „suure maa kuninganna“, surnuteriigi valitsejanna, Iš-
tari õde, Nergali abikaasa, Ninazu ema.

Errakal – jumalus, kes veeuputuse käigus kisub välja sildumismas-
tid (XI 102), on muudes kontekstides Allilma jumalus, kelle vägi on 
surmas ja epideemiates.

Etana – akkadikeelse „Etana eepose” järgi muistne Kiši kuningas, 
kes tõusis kotka seljas taevasse oma lastetuse vastu rohtu otsima. 
Pärast surma saavutas kõrge positsiooni Allilmas (vt VII 202).

Gilgameš – müütiline Uruki linna kuningas, eepose peategelane, 
kes oli kaks kolmandikku jumalik ja üks kolmandik inimlik (I 48). 
Tema isa oli kuningas Lugalbanda ja ema jumalanna Ninsun. Le-
gendaarne Uruki müüride ehitaja, kes oma pika rännakuga ületas 
mägesid ja ookeani, et ammutada veeuputuses ellu jäänud targa Uta-
napišti veeuputuse-eelseid teadmisi ning jagada neid inimkonnale.

Haniš – tormijumal Adadi üks troonikandjatest, kes tema ees kul-
geb (XI 100–101).
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Humbaba – Liibanoni Seedrimetsa kohutav tuld sülgav valvur, 
kelle oli „rahvaste hirmuks“ ametisse määranud Enlil (II 219, 228, 
299). Eepose standardversioonist vanemates tekstides on nime kuju 
Huwawa. Eepose viiendal tahvlil kirjeldatakse, kuidas Gilgameš ja 
Enkidu tapavad Humbaba ja vihastavad sellega Enlili.

Hušbiša – Allilma jumalanna, kelle nimi tähendab „tema viha on 
hea“. Surmaingel Namtari abikaasa (VIII 159–160).

Huwawa, vt. Humbaba

Igigi – jumalate grupp (II 226, 283, 296; XI 174). Nimetust hakati ka-
sutama Vana-Babüloonia perioodil. Kuulusid nooremasse jumalate 
generatsiooni, nad on Enlili käsualused taevajumalad, keda maini-
takse sageli koos Anunnakidega. Taevas öeldakse olevat 300 Igigit.

Irkalla – surnuteriigi üks nimetusi, „suur linn“ (VII 184). Nõnda 
kutsutakse ka selle emandat Ereškigali.

Irnina – üks jumalanna Ištari nimedest, keda nõnda kutsuti siis, 
kui ta Veenuse kujul taevahorisondi all ehk „Allilmas“ viibis (III 
105). Seedrimäe tipus elavaid Irninasid (V 6) võib tõlkida ka lihtsalt 
„jumalannadeks“.

Išhara – Ištariga samastatud armastusjumalanna, eepose tekstis (II 
109) mainitud Gilgameši jumalik mõrsja, kelle aset täitis rituaalis 
mõni surelik naine.

Ištar – armastus- ja sõjajumalanna, tähtsaim jumalannade hulgas, 
Uruki, Niinive ja Arbela linna patroon. Uruki traditsioonide järgi 
on tema isa Anu, mujal on see kuujumal Sîn. Tema õde on surnu-
teilma kuninganna Ereškigal. Nimi Ištar võib tähistada jumalannat 



GILGAMEŠI EEPOS 233nimeregister

üldiselt. Tema planeet on Veenus, millel oli mees- ja naissooline 
aspekt, vastavalt koidu- või ehatähena. Meessoolist Ištarit kujutati 
habemega.

Išullanu – üks Ištari armastatutest, vt Kommentaarid VI 64–78.

Liibanon – eepose traditsiooni järgi mägi või mäestik, kus asus 
Humbaba valvatav Seedrimets ja mis lõhenes kaheks – Liibanoniks 
ja Siraraks (V 134). Muinasajal laiusid suured seedrimetsad, millest 
tänapäevaks on väga vähe alles jäänud, Bekaa orus ja ümbritsevatel 
mägedel.

Lugalbanda – üks poolmüütilisi muistseid Uruki kuningaid, kes sai 
hiljem sumeri eepiliste lugude kangelaseks. Levinud pärimuse järgi 
oli Lugalbanda Gilgameši – keda eeposes nimetatakse „Lugalbanda 
tarvaks“ (I 35) – isa ja isiklik jumalus (V 119). 

Mamītu – üks emajumalanna paljudest nimetustest, kes koos Eaga 
lõi inimese, siin nimetatud „saatuse loojaks“ (X 320). Vrd Aruru, 
Bēlet-ilî

Māšu – ida pool maailma lõpus asuva hiiglasliku mäe nimi, mis tä-
hendab „kaksik“ (IX 37). Selle mäe moodustavad kaks tippu, millele 
nõjatub taevavõlv ja mille vahelt päike igal hommikul tõuseb. Lää-
ne pool maailma lõpus asus sarnane mägi, mille taha päike loojus 
(IX 45). Üheskoos piiravad nad sõõrikujuliselt inimeste asustatavat 
maad (vt IX 82) ja moodustavad kosmilised väravad, mis raamivad 
päikese ringkäiku. Öösel arvati päike rändavat maa all.

Namrasitu – „hiilgav väljamineja“ on loojuva kuu või kuujumala 
nimetus (vrd Sîn). Kuu suundub pärast loojumist horisondi alla 
surnuteilma, kuhu tal on ajutine ligipääs. Sellepärast mainitakse 



234 GILGAMEŠI EEPOS nimeregister

teda Allilma jumalate hulgas, kellele tehakse kingitusi Enkidu ma-
tustel (VIII 140).

Namtar – sumeri algupäraga jumalus, „saatuse määraja“, Manala 
kuninganna Ereškigali minister, kes toob inimestele saatuslikke 
haigusi, Allilma deemonlik jumalus, surma saadik (VIII 155; XII 
52, 60, 68, 76).

Nergal – „Allilma isand“, surnuteriigi kuningas, Ereškigali abikaa-
sa; katkujumal Erra on üks tema kujusid, keda mainitakse XI 195. 
Nergali kultuskeskused olid Kutha ja Tarbisu linnas, templi nimi 
Emeslam.

Ninazu – „ravimise isand“, Ešnunna linna jumal, Ereškigali poeg, 
Ningišzida isa (XII 28, 48).

Ningal – „suur emand“, sumeri kuujumala Nanna abikaasa (XII 
81, 85).

Ningišzida – sumeri „hüva puu isand” on Allilma jumalus, keda 
kujutati sarvedega mao kujulise puujuurena. Allilmas valvas ta, et 
kurjad deemonid sealt ei lahkuks. Ta oli jumalate Ninazu poeg, Beli-
li abikaasa, ja teise traditsiooni järgi ka Anu taevavärava uksehoidja 
(III 106).

Ninsun – Gilgameši jumalannast ema, kes seletab tema unenägusid. 
Tema elupaigaks oli pühamu E-galmah ehk „Suur palee“ Urukis 
(III 15, 20). Sumerikeelne nimi tähendab „metslehmade emand” või 

„emand metslehm“. Sageli lisatakse nimele veel akkadikeelne epiteet 
„metslehm“ (rīmtu), nagu ka Gilgamešši kutsutakse „tarvaks“ (I 30, 
35 jm). Võrdlus metsiku sõnniga tähistab siin numinoosset jõudlust 
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ja tugevust, kuid selles võib näha ka suguluse rõhutamist metsiku 
Enkiduga, kelle ema oli gasell (VIII 3).

Ninšuluhhatumma – Allilma jumalanna, kelle nimi tähendab 
„emand, kes on võimeline puhastusriitusteks”, teatakse ainult „Gil-
gameši eeposest“ (VIII 171–173). Arvatavasti on ta Allilma koristaja, 
kes vastutas rituaalse puhtuse eest.

Ninurta – võib-olla tähendab „maa isand“, sumeri peajumala Enlili 
vägilasest poeg, kes käis sõjakäikudel alistamas kodumaale ja tsivi-
lisatsioonile ohtlikke olendeid. Samas ka viljakusjumalus. Ninurta 
sümboliseerib kuningainstitutsiooni, olles Enlili määratud valitseja 
(I 102; XI 15, 103, 177).

Nisaba – sumeri kirjakunsti ja vilja jumalanna. Ereši linna patroon, 
Anu tütar, kirjutamise ja puhastusrituaalide jumala Haja abikaasa 
(I 58, 105).

Nisir – mägi, mille otsa veeuputuselaev randus (XI 142), sageli ka-
sutatakse selle nime teist lugemisviisi Nimuš. Kui õige lugemisviis 
on Nisir, siis tuleneb nimi akkadi tegusõnast „hoidma, valvama“. 
Veeuputuse mägi arvatakse viitavat mäele Pir Omar Gudrun, mis 
asub Zagrose mäestikus Iraagi Kurdistanis.

Nudimmud – „inimese vormija“, tarkusejumala Ea nimi inimese 
looja funktsioonis (I 50).

Puzur-Enlil – Uta-napišti laevameister, kellele ta kingib laeva 
minnes oma palee (XI 95–96). Nimi tähendab „(minu) kaitsevari 
on Enlil“, mis on eepose järjekordne iroonia Enlili aadressil, kes 
annab käsu veeuputuse vallapäästmiseks, ühtlasi ka Puzur-Enlili 
hukutamiseks.
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Qāssa-tābat – Allilma jumalus, Ereškigali teener. Nimi tähendab 
„tema käsi teeb head“, mis viitab heale läbisaamisele oma emandaga 
(VIII 164).

Sîn – babüloonia kuujumal, sumeri nimekujud olid Nanna ja Suen. 
Uri linna jumal, Ningali abikaasa. Kuujumala poole palvetab Gil-
gameš IX 10–12.

Sirara – niimoodi kutsutakse Antiliibanoni mäeahelikku tema kõi-
ge kuulsama tipu Sirara, Sirioni ehk Siraja järgi. See eraldus Liiba-
noni mägedest Humbaba raevuka karjatuse peale (vanababüloonia 
versioonis) või siis tema lõhestavast löögist maa pihta võitluses Gil-
gameši ja Enkiduga (vt V 134). Muinasaja Liibanon ja Sirara on kaks 
paralleelselt kulgevat mäeahelikku, Liibanon ja Antiliibanon, mille 
vahel Bekaa orus voolavad Orontese ja Leontese jõed.

Sirion, vt Sirara

Šakkan – metsloomade, kariloomade ja karjuste jumal, sageli mai-
nitakse koos viljajumal Anšaniga. Enkidu riietust võrreldakse Šak-
kani omaga (I 107), mis tähendab, et Enkidu oli tsiviliseerimata ole-
kus kaetud ainult oma ihukarvadega. VII 202 mainitakse Šakkanit 
koos Allilma jumalustega, kuna väljaspool linna asuvat tühermaad 
seostati surnute- ja Allilmaga.

Šamaš – Mesopotaamia päikesejumal, Sippari ja Larsa linnajumal, 
tema pühakoja nimi oli E-babbar, abikaasaks Ajja või Annunitum. 
Õigluse jumal, kes oma kõikjalenägevusega jõudis jälile igale paha-
teole. Samuti õiglase kuningavalitsuse ja kohtumõistja sümbol.

Šamhat – Nimi tähendab „hiilgav, luksuslik“. Uruki lõbunaine, kes 
osaleb peaosalisena metsiku Enkidu tsiviliseerimises esimesel tahv-
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lil. Enkidu õnnistus ja needus tema aadressil (VII 100–161) peegel-
dab prostituutide sotsiaalset seisundit muistses Mesopotaamias, mis 
võis olla väga muutlik.

Šiduri – kõrtsiemand Šiduri, kes maailma äärel elab, on jumalanna 
Ištari üks ilmumisvorme tarkusejumalannana (X 1–4). Armastus-
jumalanna kaitse all olid külalistemajad ja kõrtsid, millel oli tugev 
seos lõbumajandusega. Gilgameš kohtab seega maailma äärel juma-
lannat oma kodulinnast.

Šullat – üks tormijumal Adadi troonikandjatest, kes tema ees kul-
geb (XI 100–101).

Šuruppak – linn Urukist põhja pool, üks vanimaid linnakultuuri 
keskusi Mesopotaamias. Tänapäeval Faraks kutsutud kohas on teh-
tud ulatuslikke väljakaevamisi ja leitud üks vanimaid kiilkirjaliste 
tekstide arhiive III aastatuhande keskpaigast e.m.a. Pärimuse järgi 
valitses seal viimane veeuputuse-eelne kuningas Ubartutu.

Ubartutu – Mesopotaamia ajaloopärimuse järgi viimane veeupu-
tuse-eelne Šuruppaki linna kuningas, Uta-napišti isa (mainitakse 
IX 6; X 208; XI 23).

Ur-šanabi – Uta-napišti laevnik või paadimees, kelle nimi viitab 
seotusele Eaga ja mütoloogilise Apsu vetega, tema algupära võib 
otsida veeuputuseloos. Kiilkirjatekstidest tuntud veeuputuselugude 
järgi tehti surematuks ainult laeva ehitanud mees ja tema naine, 
kuid Babüloni preester Berossos teab legendi, mille järgi sai sure-
matuks ka uputuse ajal laeva navigeerinud kapten.

Uruk – linn Lõuna-Mesopotaamias, kus pärimuse järgi valitsesid 
legendaarsed kuningad Enmerkar, Lugalbanda ja Gilgameš. Linna 
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epiteet „Lambatara“ peegeldab muistset Lähis-Ida kuningaideoloo-
gilist kujutelma, mille järgi valitseja oli „hea karjane“, kes õigesti 
juhtis ja kaitses oma alamaid nagu karja. Kuningluse sümbol oli 
karjasekepp, nagu hiljem kirikuvalitsejatel.

Uta-napišti – veeuputuse üle elanud inimene Mesopotaamia tradit-
sioonis, kes pärast katastroofi tehti koos oma abikaasaga surematuks 
ja pandi elama kaugele „jõgede suudmesse”. Uta-napišti tähendab 

„ma leidsin oma hinge (= elu)“. Eeposes nimetatakse teda ka teise 
nimega, Atra-hasis, „väga tark“ (XI 49, 197). Ta oli Šuruppaki lin-
na legendaarne kuningas (XI 11, 23), keda Gilgameš nimetab oma 

„esiisaks“ (IX 75).
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Lk 141 – tahvel harfimängija kujutisega Ešnunna  
linnast, 2. at algus e.m.a.

Lk 151 – Babüloonia piirikivi 1100 e.m.a, alt teises  
reas on kujutatud Skorpion-meest.

Lk 157 – Babüloonia maailmakaart koos seletava  
tekstiga, u 700-500 e.m.a.

Lk 171 – savitahvel Gilgameši eepose veeuputuselooga.

Lk 185 – kuningas koos eunuhhist teenijaga, 9. sajandi 
e.m.a uusassüüria paleereljeefil.


