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Ágrip 

Þessi ritgerð fjallar um fyrsta nafngreinda höfund skáldverka sem við höfum menjar 

um. Skáldið hét Enheduanna og var hofgyðja við Úr í Súmer til forna. Hér verða verk 

hennar kynnt, a.m.k. þau sem nokkur samhljómur er um að séu hennar verk en þau er 

þrjú ljóð tileinkuð gyðjunni Inönnu og safn 42 musterishymna. Vandamálin við 

greiningu og túlkun ljóðanna verða skoðuð, sérstaklega í ljósi viðtökufræða og 

femínisma. Fyrsti kafli fjallar um samfélag Enheduönnu og viðfangsefni hennar auk 

þess að tæpa á þeim vandamálum sem fræðimenn standa frammi fyrir. Næstu kaflar 

fjalla um ljóðin hennar og er þeim skipt upp eftir hverju verki fyrir sig. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

Mig langar til að þakka þeim sem komu að þessari ritgerð með einum hætti eða öðrum 

hætti. Gottskálki Þór Jenssyni vil ég þakka fyrir frábærar hugmyndir og fyrir að gæta 

þess að ég færðist ekki of mikið fang. Valgerði H. Bjarnadóttur vil ég þakka fyrir 

stuðning og aðgang að íslenskri þýðingu á verkum Enheduönnu. Síðast en ekki síst vil 

ég þakka Víði Sveinssyni fyrir ómetanlegan stuðning og endalausa þrautseigju. 
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Fátt er vitað um hinn ævaforna menningarheim fyrir botni Miðjarðarhafs. Skilningur á 

menningu og samfélaginu þar er þó alltaf að aukast með frekari rannsóknum á öllum 

sviðum menningar, fornleifafræði, mannfræði og bókmenntafræði svo fátt eitt sé 

nefnt. Menning Súmer er vitnisburður um árdaga siðmenningarinnar, 

Austurlandafræðingurinn Samuel Noah Kramer tók til dæmis saman tilvik í Súmer 

þar sem eitthvað var sannanlega „fyrst― til að gerast í skráðri mannkynssögu.
1
 Það 

hefur því ekki komið mörgum á óvart að fyrsti nafngreindi höfundurinn skyldi vera 

frá Súmer.  

 Þessi höfundur var skáld, hofgyðja og prinsessa í Súmer. Hún hét Enheduanna og 

það eru ekki nema örfáir áratugir síðan tilvist hennar uppgötvaðist. Hún samdi þrjú 

ljóð til gyðjunnar Inönnu og setti auk þess saman safn musterishymna, 42 talsins. 

 Það er mjög erfitt að rannsaka verk Enheduönnu þar sem  fræðingar hafa ekki 

langa, né óslitna, viðtökusögu verkanna til að styðjast við. Verk Forn-Grikkja og 

Forn-Rómverja eiga til dæmis langa viðtökusögu þar sem hægt er að sjá hvernig 

hugmyndum þeirra hefur verið miðlað, þær túlkaðar og þýddar, endurhugsaðar og 

nýjar leiðir fundnar til að koma þeim á framfæri.2  

 Það sem gerir verk eins og þessi og Gilgameskviðu erfið til rannsóknar er hið 

stórfenglega bil  á milli nútímans og samtíma verkanna. Eins og 

bókmenntafræðingurinn David Damrosch bendir á þá hefur Gilgameskviða eingöngu 

verið til í fornöld og í nútímanum. Hún er ekki „tímalaus klassík― eins og verk 

Shakespeares.3 Sama á við um verk Enheduönnu.  Ef við byggjum túlkun á 

textatengslum og virkni texta við önnur verk og menninguna, hvernig er þá hægt að 

rannsaka efni sem sprettur nýtt fram úr hugskoti höfundarins eða byggir í mesta lagi á 

löngu horfnum munnlegum heimildum sem við munum aldrei hafa aðgang að?  

 Þessi ritgerð mun ekki geta svarað svo erfiðri spurningu en ætlunin er að útskýra 

tilgang og efnistök verka Enheduönnu, hvað knúði hana til þess að semja þessi verk, 

og festa hönd  (eða drepa fingur) á áhrifum hennar, jafnt í Mesópótamíu sem  víðar. 

Fjallað verður um verk hennar í hverjum kafla fyrir sig, fyrstu kaflarnir fjalla um 

Inönnu-ljóðin og lokakaflinn um musterishymnana. Aðalheimildir þessa verks eru 

bækur sálfræðingsins Betty De Shong Meador en hún hefur gefið út tvær bækur sem 

fjalla um verk Enheduönnu, Lady of Largest Heart (2007) og Princess, Priestess, 

                                                 
1 Kramer 1959. 
2 Hardwick og Stray, 2008, bls. 1. 
3 Damrosch, 2007, bls. 4. 
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Poet: The Sumerian Temple Hymns of Enheduanna (2009). Íslensk þýðing Valgerðar 

H. Bjarnadóttur á enskri þýðingu Meador verður notuð  að mestu leyti í 

ljóðabrotunum, en þau ljóð sem Valgerður hefur ekki enn þýtt eru þýdd af mér, 

sömuleiðis eftir enskri þýðingu Meador. 
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1. kafli – Við upphaf menningar 

 

Týnda samfélagið 

Árið 1922 hófst hópur fornleifafræðinga handa við að grafa upp hina fornu borg Úr, 

sem liggur við fljótið Efrat í suðurhluta Írak. Betty De Shong Meador segir frá 

uppgreftinum sem leiddi Enheduönnu fram í dagsljósið í bók sinni Inanna: Lady of 

Largest Heart (2007). Leiðtogi hópsins var Leonard Woolley en þessi tólf ára langi 

uppgröftur „breytti þekkingu heimsins og skynjun á sögu og fornsögu―.
4
 Hin forna 

stórborg geymdi undir sandinum ómetanlega fjársjóði sem juku þekkingu okkar á 

fornum lífsháttum til mikilla muna.  

 Meðal þess sem fannst var kringlóttur diskur úr alabastri. Þegar búið var að púsla 

disknum saman, en hann var bæði veðraður og brotinn í marga hluta, kom þýðing 

hans í ljós. Diskurinn sýnir mynd af hofgyðju sem er að vígja nýtt altari með 

dreypifórn. Aftan á diskinn er greypt: 

 

 Enheduanna, sönn frú Nanna, víf Nanna, 

 dóttir Sargon, konungs alls, inni í hofi 

 Inönnu [af Úr, þú sem smíðaðir hápallinn (og) „Hápall― 

 borð himnanna (An)] nefndir þú hann. 5 

 

Þarna sást nafnið Enheduanna í fyrsta sinn en frekari uppgröftur, í bókasöfnum seinni 

tíma í Babýlóníu svo dæmi sé tekið, leiddi æ fleiri ritverk hennar í ljós. Mikilvægi 

þessa disks var tvíþætt, eins og Meador bendir á; áður en diskurinn fannst ríktu 

efasemdir um að Sargon konungur hefði í raun verið til og auk þess var diskurinn 

vísbending um þessa merku konu sem enginn hafði heyrt um áður.
6
 Tæpri öld eftir 

þennan uppgröft hefur fjöldi verka hennar fundist, hún er titlaður höfundur þriggja 

langra ljóða til mánagyðjunnar Inönnu, þriggja til mánaguðsins Nanna auk 42 

                                                 
4 Meador 2007, bls. 36. Mín þýðing. 
5 Meador 2007, bls. 37. Mín þýðing. Enski textinn er á þessa leið:  

„Enheduanna, true lady of Nanna, wife of Nanna, 

daughter of Sargon, King of all, in the temple of 

Inanna [of Ur, a dais you built (and) „Dais― 

 table of heaven (An)] you called it. ― 

Áletrunin er þó byggð að hluta til á forn-Babýlónísku afriti og er því ekki nákvæmt afrit. Sjá 

athugasemd númer 3 hjá  Meador við kafla 4.  
6 Meador 2007, bls. 37. 
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musterishymna.
7
 Auk þessara verka hafa önnur höfundarlaus ljóð verið eignuð henni 

af fræðimönnum án þess að hægt sé að vita með vissu hvort hún sé höfundurinn.
8
 

 Fyrir tæpum tveimur öldum var Enheduanna og fólk hennar Súmerar öllum týnd 

og gleymd. Bandaríski Austurlandafræðingurinn Samuel Noah Kramer rekur í bók 

sinni The Sumerians: Their History, Culture and Character (1963) atburðina sem ollu 

því að hinir fornu Súmerar enduruppgötvuðust. Það gerðist í raun fyrir tilviljun þegar 

hópur fornleifafræðinga var staddur í Mesópótamíu í þeim tilgangi að finna menjar 

eftir Assýringa, en um þá hafði töluvert verið skrifað í grískum og hebreskum 

bókmenntum.  

 Þessar sömu bókmenntir minntust þó ekki einu orði á Súmera og ekkert gat búið 

fræðimennina undir þær uppgötvanir  sem þeir gerðu.
9
 Eftir mikla vinnu tókst að 

tímasetja menjarnar og, ekki síst, að þýða fleygrúnaletrið sem Súmerar notuðu til að 

skrásetja allt frá geitahjörðum konungsins til langra kviða um goðsagnir sínar. Í ljós 

kom að þessar goðsagnir voru ekki með öllu útdauðar því hægt er að rekja sagnir úr 

akkadískum sögum til Súmera auk þess sem margir þættir Biblíunnar eiga sér 

hliðstæður í þessum gömlu arfsögnum. Stephanie Dalley ber hinar akkadísku og 

súmersku gerðir Gilgameskviðunnar mjög nákvæmlega saman í bókinni Myths from 

Mesopotamia: Creation, The Flood, Gilgamesh and others (2008) og er það gott 

dæmi um hvernig Akkadíumenn aðlöguðu menningu Súmera að sinni eigin.10  

 Kramer telur upp fimmtán hliðstæður við Biblíusögur en þar á meðal eru 

sköpunarsagan, sköpun mannsins, mótífið um Kain og Abel, Job-mótífið, siðareglur 

og upphaf sögu Móses.
11

 Sargon, faðir Enheduönnu, er þar í lykilhlutverki sem 

fyrirmyndin að Móses. Sargon var í fyrstu talinn vera goðsagnapersóna vegna þess 

hve ótrúleg sagan af uppruna hans er en hún er til í ýmsum útgáfum. Seinna komu 

fram gögn sem sönnuðu að hann var sagnfræðileg persóna 

 Akkadísk gerð upprunasögu hans, sem rakin er í bók Meadors, segir frá móður 

Sargons sem var hofgyðja og fæddi son sinn í kyrrþey. Síðan setti hún barnið í körfu 

ofna úr reyr sem hún fleytti eftir ánni Efrat. Körfuna fann garðyrkjumaður sem ól 

hann upp og kenndi honum iðnina. Þessi frásögn er keimlík sögunni af Móses í sefinu 

en sögurnar taka síðan hvor sína stefnuna, þótt hliðstæður séu vissulega fyrir hendi. 

                                                 
7 Meador 2007, bls. 37. 
8 Hart 2001. 
9 Kramer 1963, bls. 5-6. 
10 Dalley 2008, bls. 42-44. 
11 Kramer 1963, bls. 292-296. 
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Fyrir tilstilli Inönnu vann Sargon sig upp í hirð konungsins í Kish. Honum lenti 

fljótlega saman við konunginn en vegna þess að hann hafði gyðjuna sér til fulltingis 

hafði hann betur. Hann stofnaði síðan borgina Akkad og þaðan náði hann völdum yfir 

Mesópótamíu. Hann var jafnframt fyrsti konungurinn til þess að sameina syðri 

borgirnar undir eina stjórn. Fornleifafundir styðja þennan hluta sögunnar ótvírætt. 

Sargon lagði undir sig megnið af hinum þekkta heimi á þessum tíma þrátt fyrir mikil 

pólitísk umbrot og andstöðu gegn honum í syðri hluta Súmer.
12

 Tímabilið sem ætt 

Sargons hélt völdum er kallað Akkad-tímabilið og stóð yfir frá 2350 – 2254 f.o.t.13 

 Meador telur líklegt að hann hafi sent dóttur sína, Enheduönnu, þvert yfir landið og 

skipað hana í mjög mikilvægt embætti til að styrkja stöðu sína gagnvart Súmerum en 

hann var sjálfur Akkadi af semískum uppruna. Henni var fengið embætti en-

hofgyðju
14

 sem Súmerar báru mikla virðingu fyrir „í tilraun til að hafa aðgang að 

hefðbundinni trúarlegri hugmyndafræði [Súmera]―.
15

 Enheduanna mótaði þetta 

hlutverk samt að einhverju leyti upp á nýtt með því að nota hið ritaða orð til að auka 

völd sín og föður síns. Þessi áhrif öðlaðist hún ekki síst fyrir musterishymnana 42 sem 

samdir voru fyrir hofin í ríki Sargons og voru  fluttir þar reglulega.
16

 

 Enheduanna var fyrsta en-hofgyðjan sem kunni að skrifa,
17

 enda var ritlistin ekki 

nema um 200 ára gömul þegar hún fæddist en hún var uppi kringum 2285 til 2250 

f.o.t. Það er talið líklegt að árdegi ritunar hafi verið á fimmta árþúsundi f.o.t. en það 

var ekki fyrr en á seinni helmingi þriðja árþúsunds  að ritunartæknin var orðin nógu 

þróuð til að tjá flókin bókmenntaleg hugtök.
18

 Upphaf fleygletursins var í myndletri 

sem var notað á þessu svæði. Eins og Kramer útskýrir í viðauka hafði myndletrið 

marga galla, táknin voru of mörg og of flókin til að hægt væri að nota það á hagnýtan 

hátt. Súmerskir skrifarar einfölduðu táknin og víkkuðu út merkingu þeirra þannig að 

bein skírskotun á milli myndar og hlutar hvarf með tímanum. Einnig var táknum 

blandað saman til að mynda orð, og með tímanum fóru skrifararnir að tengja hljóð við 

rittákn. Þá var sama táknið notað yfir tvö orð með ólíka merkingu, oft var annað orðið 

                                                 
12 Meador 2007, bls. 43-45. 
13 Postgate 2003, bls. 39. 
14 Meador 2007, bls. 33. Forskeytið en- vísar til hins æðsta og var notað um hofgoða og gyðjur. 
15 Postgate, 2003, bls. 41. Innskot og þýðing mín. 
16 Meador 2007, bls. 50. 
17 Meador 2007, bls. 50. 
18 Kramer 1959, bls. xix. 



6 

óhlutlægt, t.d. fornafn eða sagnorð.
19

 Þessi þróun gerði Súmerum kleift að rita 

bókmenntalega texta auk þess sem aðrir textar fengu betra flæði. 

 Enheduanna notaði þessa nýlegu tækni hins ritaða orðs ekki bara til að auka völd 

sín heldur einnig til að efla átrúnað á  persónulega gyðju sína, Inönnu, sem var líka 

verndari Sargons föður hennar. Súmerar áttu allir sína persónulegu guði en einnig 

voru guðir yfir borgríkjunum og voru hofin tileinkuð þeim. Gyðja Akkad var Inanna 

en guðinn Nanna var yfir Úr og Enheduanna titlar sig brúði hans á áletrun disksins 

sem fannst í Úr. Opinberlega dýrkaði hún Nanna og konu hans Ningal. Eins og 

Meador bendir á samdi Enheduanna samt þrjú löng ljóð þar sem hún hefur Inönnu yfir 

alla aðra guði og gefur henni hlutverk sem gyðjan hafði aldrei áður haft. Þar með 

breytti Enheduanna hefðbundnu stigveldi trúarbragða Súmera.
20

 

Skiptar skoðanir meðal fræðimanna 

Jungíski sálgreinirinn Betty de Shong Meador hefur rannsakað verk Enheduönnu hvað 

ítarlegast, hún hefur gefið út tvær bækur sem fjalla um og greina hymna 

hofgyðjunnar. Bókin Lady of Largest Heart (2007) fjallar um Inönnu hymnana og 

Princess, Priestess, Poet (2009) um musterishymnana. Meador, sem er sálfræðingur, 

gerir grein fyrir en leggur ekki eins mikla áherslu á pólitíska hlið skáldskapar 

Enheduönnu og sagnfræðingurinn Michelle Hart gerir í ritgerð sinni „The Concept of 

Personal God(dess) in Enheduana‘s Hymns to Inanna―. Hart telur að ljóðin séu 

pólitískur og trúarlegur áróður til að festa veldi Sargon í sessi.
21

 Carole R. Fontaine 

skrifaði stutta umfjöllun um Enheduönnu í grein sinni „A Heifer from thy Stable: 

Goddesses and the Status of Women in the Ancient near East― og er þar sammála 

Meador um að Enheduanna sýni að hún sé meira en áróðursvél föður síns með ljóðinu 

Upphafning Inönnu, þar sem  hofgyðjan samtvinnar örlög sín og gyðju sinnar.
22

  

 Bókin The Exaltation of Inanna (1968) innheldur ljóðið Nin-Me-Šár-Ra í umritun 

William W. Hallo og J. J. A. Van Dijk. Umritun þeirra var fyrsta þýðingin á verkum 

Enheduönnu. Aðrar þýðingar fylgdu fast á eftir, til dæmis kom þýðing Henri Limer á 

In-Nin-Me-Huš-A út ári síðar .
23

  

                                                 
19 Kramer 1963, bls. 302-303. 
20 Meador 2007, bls. 73. 
21 Hart 2001. 
22 Fontaine 1990. 
23 Hart 2001. 
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 Hallo og van Dijk eru nokkuð öruggir í vissu sinni um að musterishymnarnir séu 

alfarið verk Enheduönnu.
24

 Hart fer varlegar í slíkar fullyrðingar og bendir á að það 

verði aldrei hægt að sanna eða afsanna þessa kenningu, en túlkar samt sem áður 

hymnana út frá því að þeir séu samdir af einni manneskju og sú manneskja sé 

Enheduanna.
25

 Ástæða þess hve erfitt er að staðfesta Enheduönnu sem raunverulegan 

höfund verkanna, bæði musteris- og Inönnu-hymnana, er sú að einungis eru til afrit af 

verkum hennar frá tímum Babýlóníu til forna. Sjálfævisögulegt innihald Inönnu-

hymnanna er hins vegar einstakt og í ljósi þess er ekki ástæða til að ætla annað en 

höfundurinn sé réttnefndur.26  

Viðfangsefni Enheduönnu 

Ljóðið In-Nin-Me-Huš-A (Inanna og Ebih) fjallar um baráttu Inönnu við fjallið Ebih 

en það neitar að beygja sig fyrir gyðjunni. Inanna sigrar fjallið að lokum en missir 

stuðning guðsins An en hann var  helsta hjálp hennar er hún lenti í vandræðum.
27

 

Enheduanna nefnir ekki sitt eigið nafn í ljóðinu en nærvera hennar er þó greinileg sem 

mælanda.
28

 Ljóðið fjallar þó ekki síður um árekstur siðmenningar og náttúru þar sem  

Inanna er holdgervingur siðmenningar og Ebih náttúrunnar. Þessi átök voru vinsælt 

yrkisefni í árdaga menningarinnar, þema Gilgameskviðu er mörk siðmenningarinnar, 

sett upp í andstæðu við heim náttúrunnar.29  

 In-Nin Ša-Gur-Ra (Heitasta hjartans Freyja30) er einhvers konar safn lofgjörða til 

Inönnu en inniheldur ekki söguþráð. Inanna hefur valdið Enheduönnu þjáningum og 

vonast skáldkonan til að sefa reiði gyðjunnar gagnvart sér og endurheimta góðvild  

hennar.
31

 Skáldkonan nefnir sjálfa sig með nafni en Inanna er þó alltaf í 

aðalhlutverki.
32

  

 Nin-Me-Šár-Ra (Upphafning Inönnu) fjallar um útlegð Enheduönnu þegar 

uppreisn var gerð gegn frænda hennar, sem tók við völdum eftir tíma Sargon, og þar 

                                                 
24 Hallo og Van-Djik 1968, bls. 3. 
25 Hart 2001. 
26 Alster 1976, 111. 
27 Meador 2007, bls. 89. 
28 Meador 2007, bls. 168. 
29 Damrosch, 2007, bls. 200. 
30 Valgerður H. Bjarnadóttir þýddi ljóðið á íslensku. 
31 Meador 2007, bls. 114. 
32 Meador 2007, bls. 168. 
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er nálægð Enheduönnu mjög mikil, hún birtist sem persóna í ljóðinu og rekur raunir 

sínar. Hægt er að lesa tvö síðarnefndu ljóðin sem langa hugleiðslutexta eða bænir.33 

 Musterishymnarnir voru ekki eins persónulegir heldur sneru að pólitík. Hymnarnir 

hefjast á lofgjörð til hofsins sjálfs og undirstrikar hún í lokin hvaða guð er yfir hofinu. 

Enheduanna festi sig og konung sinn í sessi sem yfirvald með þeim þar sem  hún 

tileinkar þá konunginum. Sumir hymnarnir koma á óvart vegna þess hversu 

kvenmiðaðir þeir eru en það er óvanalegt í trúarlegum textum.
34

 

2. Kafli – Inanna og Ebih 

 

Fjallið helga 

Verkið Inanna og Ebih er samblanda af pólitískum og trúarlegum tilvísunum. Verkið, 

sem heitir á frummálinu In-Nin-Me-Huš-A, telur 165 línur og er umfjöllunarefnið 

barátta Inönnu við fjallið Ebih, sem neitar að beygja sig fyrir henni. Hún ræðst þá 

gegn því af öllum sínum mætti og malar það í duftið fyrir óhlýðni sína. Enheduanna 

byggir ljóðið sennilega á sigri Sargon, föður síns, eða Naram-Sin, frænda síns, yfir 

þessu svæði.  

 Fjallið Ebih er til í raun og veru, í dag er það þekkt sem Jebel Hamrin. Fjallið 

skiptir landsvæði Mesópótamíu í tvennt og aðgreinir Zab-Dijala slétturnar í norðri frá 

frjósömum árbökkum Súmer og Akkad í suðri.35 

 

Meginhlutverk ljóðsins var þó ekki að hylla ættina heldur að lofa Inönnu og sýna fram á styrk 

hennar. Líklega er þetta ljóð ætlað sem fyrsta ljóðið í sálmaflokknum sem er tileinkaður Inönnu þar 

sem  Enheduanna vísar í þessa baráttu í báðum ljóðunum sem á eftir koma.36 

 

Hægt er að túlka ímynd Ebih sem eins konar fyrirrennara Edens, líkt og í Paradís 

Biblíunnar er Ebih friðsælt ríki þar sem ávextir eru nægir og dýrin lifa saman í sátt og 

samlyndi: 37 

 

hinir beittu tindar fjallsins Ebih 

skera í bláa hvelfingu himinsins 

tré 

hlaðin ávöxtum, fullvaxin 

gróskumikil standa þau á hlíðum þess 

                                                 
33 Meador 2009, bls. 21. 
34 Meador 2007, bls. 70-71. 
35 Meador 2007, bls. 89. 
36 Meador 2007, bls. 90. 
37 Meador 2007, bls. 90. 
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ljónin para sig 

rölta um í skugganum 

gráir villtir hrútar 

stóreygðir hirtir 38 

 

Inanna sættir sig hins vegar ekki við þetta friðsæla ríki vegna þess að það fylgir ekki 

lögmálum náttúrunnar og ógnar því hringrás lífsins sem Inanna stjórnar.39 Hún freistar 

þess að fá An, himnaföðurinn, í lið með sér en hann óttast fjallið og neitar að hjálpa 

henni.  

 Vanmáttur An er einnig þema í Upphafning Inönnu þar sem uppreisnarmaðurinn 

Lugalanne tekur yfir borg An, Úrúk, og himnaguðinn getur ekki losað sig við hann.  

Breyttir tímar 

Enheduanna var uppi á miklum óvissutímum eftir að trúarhugmyndir þjóðflokkanna í 

Mesópótamíu höfðu orðið fyrir miklum breytingum. Móðurgyðjan sem 

steinaldarmenn hylltu var nú orðin eiginkona eða dóttir Föðurins eða æðsta guðsins.
40

 

Jackobsen skilgreindi tvenns konar trúarlega hugmyndafræði sem kom fram á 

mismunandi tímum en hafði mikil áhrif á kveðskap Enheduönnu. Á þriðja árþúsundi 

f.o.t aðhylltust Mesópótamíumenn hugmyndina um guði sem stjórnendur. Þá litu þeir 

á þjóðflokkinn sem órjúfanlega heild og guðirnir áttu að stjórna og vernda þessa heild. 

Á öðru árþúsundi f.o.t. kemur hins vegar fram ný hugsun, einstaklingshyggjan. Þessi 

nýja hugmynd gat af sér nýjar aðferðir við tilbeiðslu þar sem  fólk biðlaði til guðanna 

um að hafa áhrif á gæfu sína. Mikilvægi einstaklingsins var því orðið veigameira en 

mikilvægi heildarinnar.
 41

 Sem trúarleiðtogi var Enheduanna mjög meðvituð um 

þessar breytingar og áttaði sig á mikilvægi þeirra. Hún nýtti sér það að valdaskiptingin 

innan goðafræðinnar var sífellt að breytast til þess að upphefja Inönnu ofar hinum 

hefðbundnu æðstu guðum, An og Enlil.  

 Enheduanna var þó langt frá því sú eina sem skrifaði um þessa valdamiklu gyðju: 

 

Hvað eftir annað öðlast Inanna meiri krafta í Mesópótamískum kveðskap og goðsögum... Í 

goðsögunni „Inanna og Enki: færsla á listum siðmenningarinnar frá Eridu til Erech,― platar Inanna 

Enki, þegar hann er ölvaður, til að gefa sér me-in sín, lögmál stjórnunar sem hinir Súmersku guðir 

réðu yfir... „Upphafning Inönnu― [ekki sama verk og ljóð Enheduönnu], sem er ritað mun seinna, 

segir frá því þegar himnaguðinn, An, giftist Inönnu eins og guðaþingið hefur lagt til og gefur henni 

nafn sitt og öll völd. Enlil gefur henni síðan sín völd og Enki sömuleiðis.42 

                                                 
38 Viðauki A, bls. 45-46. Mín þýðing. 
39 Meador 2007, bls. 104. 
40 Fontaine 1990 . 
41 Hart 2001. 
42 Meador 2007, bls 17. Innskot mitt. 
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Hefðin var því til staðar áður en hún ritaði verk sín og hélt áfram lengi eftir daga 

hennar. Það sem skilur verk Enheduönnu frá öðrum lofsöngvum um Inönnu er hin 

mikla nálægð skáldsins sem er bersýnileg í Upphafningu Inönnu og „hvernig ljóð 

hennar blása nýju lífi í flatneskjulega og fyrirsjáanlega ímynd Inönnu sem gefur 

tilfinningu fyrir nálægð við gyðjuna―.
43

 Enheduanna notar því bæði átrúnað annars og 

þriðja árþúsunds  til að halda fram yfirburðum Inönnu og ættar sinnar þá um leið, líkt 

og má sjá í átökum Inönnu við fjallið. 

 Skáldkonan blandar ímynd hinna akkadísku og súmersku Ístar/Inönnu hiklaust 

saman í Upphafning Inönnu. Inanna í Súmer var ástar- og frjósemisgyðja á meðan hin 

akkadíska Ístar, sem rann að lokum saman við Inönnu, var stríðsgyðja. Hér er Inanna 

eingöngu að nafninu til, hún kemur hvergi fram sem ástar- eða frjósemisgyðja ólíkt 

hinum ljóðunum tveimur. Enheduanna setur hina frjósömu móðurgyðju fram sem 

stríðsgyðju, en það þjónar pólitískum áætlunum hennar og Sargons.  

 Samruni þessara tveggja gyðja er dæmi um hvernig konungurinn notaði trúarbrögð 

til að höfða bæði til sinna semísku þegna jafnt og Súmera: „Með því að leggja hana 

[Inönnu] að jöfnu við hina herskáu semísku gyðju Ístar... veitti Enheduanna Sargoni 

trúarlega réttlætingu fyrir stjórn sinni sem höfðaði til... þorpsbúa af semískum 

uppruna og... á sama tíma rifjaði sameiningin upp þá ævafornu heimsmynd Súmera að 

uppsprettu lífs væri að finna í hjónabandi himins (An) og jarðar (... Inanna)―.44 

Textatengsl 

Þessi nýja trúarlega hugmyndafræði endurspeglaði breytt hugarfar í Mesópótamíu. 

Trúin sem Meador telur Enheduönnu hafa aðhyllst „byggðist á skapandi frjósemi 

hinnar miklu gyðju sem hafði verið, löngu fyrir tíma Enheduönnu, miðpunktur 

trúarlegrar tilbeiðslu um aldaraðir á tímum ný- og fornsteinaldar―.
45

 Samfélag 

Enheduönnu byggði hins vegar á föðurímynd sem æðsta guði, himnaföðurnum An. 

Dæmi um þessar breytingar er hægt að finna í musterishymnum Enheduönnu þar sem 

hún vísar á nokkrum stöðum í gamlar sköpunarsögur. Í þessum gömlu sögum var 

hlutverk móðurinnar veigameira en á tíma skáldkonunnar. 

                                                 
43 Hart 2001. 
44 Wakeman, 1985, bls. 18. 
45 Meador 2007, bls. 104. 
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 Fjallið Ebih stendur fyrir hugmyndina um guð sem stendur utan 

náttúrulögmálanna.
46

 Þessi hugmynd hélt áfram að þróast á öðru árþúsundi f.o.t. og 

heimur guða og manna að fjarlægjast.47 Biblían er síðan fullkomnun þessarar 

hugmyndar þar sem  guðinn stendur algjörlega utan við efnið. 

 Ebih er ekki eina fjallið sem er úr takti við náttúruna, Jesajabók í Biblíunni segir 

frá slíku fjalli: 

 

Þá mun úlfurinn búa hjá lambinu 

og pardusdýrið liggja hjá kiðlingnum. 

Kálfur, ljón og alifé munu ganga saman 

... 

Kýr og birna verða saman á beit,  

ungviði þeirra hvílir hvort hjá öðru, 

og ljónið mun bíta gras eins og nautið. 

... 

Enginn mun gera illt, 

enginn valda skaða  

á mínu heilaga fjalli 

því að allt landið verður fullt af þekkingu á Drottni 

eins og vatn hylur sjávardjúpið. (Jes 11.6-9) 

 

Þessi líkindi vekja upp margar spurningar, það er til dæmis ekki vitað hvort hefð var 

fyrir því að lýsa fjallinu Ebih á þann hátt sem Enheduanna gerir. Ef hefðin var ekki til 

staðar getur þá verið að það séu bein tengsl á milli fjallsins hennar og fjalls Jesaja?  

 Budelmann og Haubold benda réttilega á að það er ekki hægt að rekja öll þau 

bókmenntalegu og menningarlegu áhrif sem koma að einu verki og að bein, rekjanleg 

áhrif segja sjaldnast alla söguna.48 En í þessu tilviki er ekki hægt að sanna að um bein 

rekjanleg áhrif sé að ræða þar sem umhverfi þess sem setti Jesaja-bókina saman er 

ekki þekkt og ekki er hægt að sýna fram á að höfundurinn hafi komist í beint samband 

við verk Enheduönnu. En það er varla hægt að halda því fram  heldur að þetta sé 

helber tilviljun, David Damrosch heldur því til dæmis fram að samsvörun á milli 

Gilgameskviðu og Hómerskviðanna stafi af því að Gilgameskviða hafi verið þekkt á 

mjög stóru svæði og höfundar Hómerskviðanna hafi nýtt þemu kviðunnar og gert að 

sínum eigin.49  

 Samkvæmt þessum rökum gæti höfundur Jesaja einnig hafa heyrt ljóðið Inanna og 

Ebih og nýtt þá hluta þess sem hentaði hans menningu og samfélagssýn. Ef sú er 

                                                 
46 Meador 2007 bls. 105. 
47 Damrosch, 2007  bls. 216. 
48 Budelmann og Haubold 2008, bls. 16. 
49 Damrosch 2007, bls. 213. 
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raunin myndi það þá breyta sýn okkar á konur til forna, ef hugsað er til svo mikilla 

áhrifa verka hofgyðjunnar? Það er staðreynd að verkin voru mikils metin innan 

Mesópótamíu til langs tíma en áhrif hennar og hugmyndafræði hafa ekki verið 

rannsökuð nóg til að hægt sé að setja ljóðin hennar í raunverulegt samhengi við önnur 

verk eins og sköpunarljóðið Enuma Elish eða Gilgameskviðu, í sambandi við áhrif og 

útbreiðslu.  
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3.kafli – Heitasta hjartans Freyja 

 

Náð Inönnu 

In-Nin Ša-Gur-Ra, sem kallast Lady of Largest Heart í þýðingu Meador, er lengsta 

ljóðið af Inönnu-ljóðunum og telur 247 línur. Valgerður H. Bjarnadóttur studdist við 

þýðingu Meador þegar hún íslenskaði ljóðið og fékk það titilinn Heitasta hjartans 

Freyja. Ólíkt hinum tveimur ljóðunum til Inönnu hefur enginn einn titill fest sig við 

ljóðið heldur snýst valið á milli titils Meador og titilsins The Stout-Hearted Lady, sem 

gæti útlagst sem Frúin Hugdjarfa. Seinni titillinn skírskotar til þess að meginhluti 

verksins er upptalning á dáðum Inönnu sem hergyðju. Meador telur hins vegar að 

„Inanna sem snýr þessum kaótíska og eyðandi heimi sé „Hin mjög svo hjartastóra―, 

þar sem hjarta hennar er yfirfullt, þrútið, flæðandi af samúð og miskunn. En vonin 

sem hjartahlýja hennar glæðir endist ekki―:
50

  

 

 Heitasta hjartans Freyja 

 bardagaglaða drottning 

 yndi Annunna 

 hún skrækir 

 og goðin skjálfa51 

 

 Ákall Enheduönnu til þessarar hjartahlýju og miskunnarlausu gyðju er bæn um að 

Inanna snúi reiði sinni annað og veiti skáldkonunni náð sína á nýjan leik. Hún veltir 

fyrir sér „hvernig getur Inanna pínt hana á þennan hátt þegar hún er trúfastasti 

tilbiðjandi hennar?―.
52

 Ólíkt Inanna og Ebih, þar sem ljóðmælandinn er nánast 

ósýnilegur, stígur Enheduanna hér fram í lok verksins í eigin persónu og biðlar til 

Inönnu. Því miður vantar stóran kafla í ljóðið þar sem hún kynnir sig. Hinn glataði 

kafli hefur hugsanlega gefið betri mynd af sambandi skáldkonunnar við gyðjuna. 

Ljóðið er mjög brotakennt og vantar margar línur en engu að síður veitir það okkur 

besta innsýn inn í guðfræði Enheduönnu.
53

  

Hin guðlegu völd eða ME-in 

Mikilvægt hugtak í Inönnu-ljóðum Enheduönnu kallast me. „Me-in eru lögmálin sem 

gera skipulagningu mögulega auk þess sem þau eru hinir mörgu þættir sem  móta 

samfélagið. Hverjum og einum guði var gefinn hluti af me-unum sem hann eða hún 

                                                 
50 Meador 2007, bls. 138, mín þýðing. 
51 Meador (óútgefið). Heitasta hjartans Freyja. Viðauki B, bls. 50. Í nmgr. við versið útskýrir 

Valgerður heitið „Annunna― sem samkomu guðanna eða samheiti yfir goðin 
52 Meador 2007, bls 114. 
53 Meador 2007, bls. 114. 
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átti  að sjá um og ríkja yfir―.
54

 Með tímanum fór Inanna síðan að safna þessum 

guðlegu lögmálum eða þáttum. Eins og minnst var á í kaflanum hér á undan þá rændi 

hún me-unum frá Enki í einni goðsögninni og í annarri giftist hún An, sem gaf henni 

þá me-in sín og gerðu Enki og Enlil hið sama. 

 Enheduanna leggur mikla áherslu á me-in í ljóðinu og notar tilvist þeirra til þess að 

sanna mikilfengleika Inönnu.  

 drottning hinna sjaldgæfu dyggða 

 hún safnar saman me-unum 

 frá himni og jörðu 

 er fremri An hinum mikla
55

 

Gyðjan virðist hér ráða yfir öllum me-unum, sem gerir hana máttugri en nokkurn 

annan guð. Jafnvel himnaguðinn An, sem hún leitaði til vegna Ebih, er settur skör 

lægra en Inanna. Enheduanna lýsir síðan þessum kröftum hennar í löngum kafla 

ljóðsins (bls. 58-61 í viðauka B) og endar hverja lýsingu á orðunum „er þitt, Inanna―. 

Þegar lýsingu skáldsins er lokið er ljóst að Inönnu er ekkert óviðkomandi, „að eyða - 

að byggja upp/ að lyfta - að leggja niður/ er þitt Inanna―.
56

  

 

Guðfræði Enheduönnu 

Þessi mótsagnakennda gyðja gefur Enheduönnu færi á að tileinka Inönnu fjórar 

andlegar leiðir sem voru ekki hluti af hefðbundnum fjölskylduhefðum kvenna. 

Leiðirnar fjórar eru: Stríðskona, hofgyðja, ástkona og karlkona. Verk Enheduönnu eru 

fyrstu skriflegu heimildir um skipulagt kerfi trúarbragða.
57

 Hér stingur hún í stúf við 

hefðir Súmera þar sem ekki er ein einasta mynd gyðjunnar sem móður eða eiginkonu 

heldur er Inanna frjáls, margþætt og orkumikil kvenímynd.
58

  

 

Stríðskona 

Við hittum stríðskonuna Inönnu fyrir strax í upphafi ljóðsins þar sem reiði hennar fær 

útrás í bardögum jafnframt því sem  hún nýtur þess að standa í hernaði: 

 

 hún skelfur af reiði 

  

 hún talar 

 borgir hrynja 

  

                                                 
54 Meador 2007, bls. 105. 
55 Meador (óútgefið). Heitasta hjartans Freyja. Viðauki B, bls. 50. 
56 Meador (óútgefið). Heitasta hjartans Freyja. Viðauki B, bls. 58. 
57 Meador 2007, bls. 155. 
58 Meador 2007, bls. 151. 
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 bardagi er leikur hennar 

 hún þreytist aldrei á honum
59

 

Gyðjan nýtur bardagans í svo miklum mæli að hún skyrpir eitri til þess að hefja 

leikinn á ný: „þar sem hún spýtir eitrinu/ gýs upp ófriður/ ringulreið breiðir út 

eitrið―.
60

 Enheduanna líkir henni einnig við hin ýmsu dýr, Inanna er ýmist ljónynja, 

fjallaljón, villinaut, örn eða fálki. Þegar á líður kvæðið verður stríðskonan æ 

blóðþyrstari og nær þetta hámarki í eftirfarandi línum: 

 

 hún syngur 

 og vætir beisli sitt 

 í blóði og innyflum 

 brýtur höfuð 

 böðlar veiða 

 með mannætuöxi og 

 blóðguðu spjóti 

 daginn út og inn 

 

 þessum ægilegu sverðum 

 sveiflar valkyrjan 

 vætir fórnarlömbin blóði 

 fæða hennar verður 

  dauðans brauð
61

 

 

Heildarímynd Inönnu sem stríðsgyðju er því í raun þríþætt: Hin hugrakka stríðskona, 

hið ógurlega og eyðandi afl náttúrunnar og að lokum hryllingurinn, grimmdin og 

blóðþorstinn sem einkennir stríð og ofbeldi.
62

 Enheduanna nefnir auk þess dæmi um 

hvernig Inanna var dýrkuð sem stríðsgyðja, en svo virðist sem til hafi verið einhvers 

konar trúarregla kvenna sem hélt sig utan við borgarsamfélagið
63

: „þessar valkyrjur/ 

birtast þær bak við ánna/ þér til dýrðar―.
64

 Inanna var líka dýrkuð innan 

borgarsamfélagsins en mánaðarlega voru haldnar hátíðir henni til heiðurs þar sem hún 

var heiðruð sem stríðsgyðja.65 Þessar hátíðir voru tími óreglu þar sem hefðbundnum 

samfélagsvenjum var snúið á haus, leikið var með skilgreiningar á aldri, 

dýrategundum, þjóðfélagsstöðu og kynjum.66 

                                                 
59 Meador (óútgefið). Heitasta hjartans Freyja. Viðauki B, bls. 51. 
60 Meador (óútgefið). Heitasta hjartans Freyja. Viðauki B, bls. 52. 
61 Meador (óútgefið). Heitasta hjartans Freyja. Viðauki B, bls. 53. 
62 Meador 2007, bls. 153. 
63 Meador 2007, bls. 154. 
64 Meador (óútgefið). Heitasta hjartans Freyja. Viðauki B, bls. 63. 
65 Jacobsen 1987, bls. 112. Hátíðirnar samanstóðu af stríðsleikjum og skrúðgöngum, þar sem  menn 

léku stríðsfanga og konur skækjur. Jacobsen telur að skækjan hafi átt að standa fyrir konur sem fylgdu 

tjaldbúðunum eða konur sem neyddust til að stunda vændi eftir að hafa misst menn sína í bardaga. 
66 Harris, 1991, bls. 273 



16 

 Hugmyndafræði Enheduönnu og átrúnaður á Inönnu gaf konum ekki bara leyfi til 

þess að stíga út fyrir hefðbundið kynjahlutverk heldur hvatti beinlínis til þess eins og 

þessi, og næstu, dæmi sýna. 

 

Hofgyðja 

Skipan Enheduönnu í stöðu hofgyðju var umdeild meðal Súmera en hugmyndafræði 

hennar lifði eftir hennar dag gegnum musterishymnana og ljóðin til Inönnu, auk þess  

sem sú hefð skapaðist í kjölfarið að skipa dóttur konungsins sem æðstu hofgyðju í Úr.  

 Skáldkonan samsamaði sig hins vegar svo mikið Inönnu, sem verður rætt ítarlegar í 

umfjölluninni um Upphafningu Inönnu, að hún sér spegilmynd sína í Inönnu í 

línunum: „ hendur þínar grípa máttaröflin sjö/ réttmæt æðst hofgyðja―.
67

 Enheduanna 

sá þannig sjálfa sig sem Inönnu holdi klædda eða handhafa valds hennar á jörðu. 

Inanna er þeim gáfum gædd að „úr engu mótar hún/ það sem aldrei hefur verið―.
68

 

Enheduanna er síðan sú sem sér til þess að athöfnunum sé framfylgt eftir settum 

reglum. Hún ber mikla lotningu fyrir valdi Inönnu og er um leið stolt af stöðu sinni, 

en í nafni hennar var Enheduanna ekki bara trúarlegur leiðtogi, heldur hélt hún utan 

um landbúnaðarframleiðslu á löndum musterisins auk þess sem musterið sá nánast 

öllum borgarbúum fyrir vinnu.
69

 

 

Ástkona 

Inönnu er oft lýst einfaldlega sem gyðju ástarinnar, einni gerð af Venusi, en henni 

svipar mun frekar til hinnar indversku Kali. Ólíkt Kali er Inanna þó ekki hinn 

eiginlegi kraftur alheimsins. Örvun hennar og kynhegðun er samt sem áður blessun 

sem hleypir af stað hvers konar grósku og velmegun.
70

 Hún gerir ekki greinarmun á 

kynhegðun sem er viðurkennd af samfélaginu eða hinni sem er það ekki.
71

 Hún er 

jafnt verndari hjónabands, elskhuga, vændiskvenna og klæðskiptinga. 

 Þrátt fyrir að vera svo sterklega tengd kynlífi og hjónabandi var Inanna ekki 

móðurgyðja og átrúnaður hennar sem ástkonu var ekki ætlaður til þess að geta börn 

heldur var losti og örvun meginmarkið „vegna þess að öll kynferðisleg örvun tengist 

                                                 
67 Meador (óútgefið). Drottning almættisins. Viðauki C, bls. 67. 
68 Meador (óútgefið). Heitasta hjartans Freyja. Viðauki B, bls. 56. Hér er átt við hæfileika Inönnu til 

þess að skapa nýjar trúarlegar athafnir. 
69 Meador 2007, bls. 52. 
70 Meador 2007, bls 158,  mín þýðing. 
71 Meador 2007, bls 159. 
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frumverunni―.
72

 Hugmyndin er þá líklega einhvers konar afturhvarf til frumástands til 

að ná tengingu við einhver frumöfl eða guðina. 

 Í athöfn hins heilaga hjónabands, sem gríska heitið „hieros gamos― loðir oft við, 

voru oft leikin hlutverk Inönnu og Dumuzi í Úrúk, en Dumuzi var hennar helsti 

ástmaður, en einnig voru leikin hlutverk Nanna og Ningal sem voru annað guðapar og 

Enheduanna var í hlutverki eiginkonu Nanna á jörðu. Inanna átti sér hins vegar marga 

elskhuga eins og kemur fram í Gilgameskviðu þegar Gilgames konungur neitar að 

verða einn af fjölmörgum elskhugum gyðjunnar: 

 

 Vittu nú hvað, ég mun telja þér upp elskhugana. 

 Sjáðu herðar hans og hönd, Tammúz, elskhuga 

 þinnar fyrstu æsku, eftir hann hefurðu fyrirskipað  

 harmagrát, ár eftir ár! 

 Þú unnir Litla hirðinum, þeim litfagra smáfugli 

 Þú unnir ljóninu, hinu allra mesta að styrk 

 Þú unnir folanum, sem frægur var úr orrustum 

 Þú unnir fjárhirðinum, höfuðsmalanum 

 Þú unnir Isjúllanú, döðluyrkjumanni föður þíns
73

 

 

Inanna tekur sér elskhuga jafnt úr dýraríkinu, meðal manna og meðal guða og setur 

þar með mörkin á milli hins guðlega, mannlega og dýrslega í uppnám.74 Þetta er í 

fullkomnu samræmi við hið óskilgreinanlega eðli gyðjunnar sem er jafnt gyðja reglu 

og óreglu, hins háa og lága, konunga og vændiskvenna. 

 Tengsl Inönnu við vændiskonur voru sýnilegust þegar hátíðir til heiðurs gyðjunni 

voru haldnar  en þá voru „tónlist/svallveislur, veisluhöld, og skemmtun í húsi 

gleðinnar og í gistihúsinu (hóruhúsinu)―.
75

 Enheduanna reynir jafnframt að freista 

gyðjunnar í Upphafningu Inönnu með því að bjóða henni herbergi í hóruhúsinu og 

rifja upp fyrir henni ánægjuna sem kynferðisleg örvun veitir henni.
76

  

 Deilur eru hins vegar um hinar svokölluðu heilögu vændiskonur (eða „yndiskonur― 

eins og Stefán Steinsson nefnir þær í þýðingu sinni á Gilgameskviðu) sem talið hefur 

verið að hafi þjónað  í hofum Mesópótamíu. Jafnvel er talið að slík atvinna hafi aldrei 

verið til í raun og veru en hugsanlegt sé að við hofið hafi þjónað starfslið sem starfaði 

                                                 
72 Meador 2007, bls. 159. Mín þýðing. 
73 Gottskálk 2008, bls. 42. 
74 Harris, 1991, bls. 272. 
75 Meador 2007, bls. 161. 
76 Meador 2007, bls. 161. 
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við einhvers konar kynferðislegar athafnir þótt lítið sé til af gögnum sem útskýri 

nákvæmlega hvað hafi falist í slíkum starfa.
77

 

 Joan Westenholz dregur þá ályktun að heilagar vændiskonur hafi ekki verið til 

vegna þess að það eru ekki til nein gögn frá stjórnsýslunni um þessa atvinnu. Engar 

reglur, ákvæði eða nein önnur skráning hefur enn fundist um þessa umdeildu 

starfsstétt. Jafnframt hafa fundist lagaleg gögn þar menn hljóta þungar refsingar fyrir 

að leita á konur sem þjónuðu í hofunum. Joan tekur sem dæmi að ýmsir 

læknisfræðilegir kvillar voru álitnir afleiðing þess að stunda samfarir með hofgyðju.78 

 

Karlkvenleiki  

Síðasta andlega leiðin sem Enheduanna fjallar um snertir þá í samfélaginu sem stóðu 

á mörkum skilgreinanlegs kyns, svo sem geldinga, tvíkynja fólk og klæðskiptinga. 

Þessi samfélagshópur starfaði í hofum Inönnu og var innvígður í trúarreglu 

Inönnu/Ístar.
79

 

 

 Inanna 

 klæðir meyju 

 í kvennaherbergjunum 

 umfaðmar af öllu hjarta 

 unga myndarlega  stúlkuna 

 

 meyjan freklega forsmáð af hendi konu 

 eina braut hennar ráfið  

 ... 

 þessu hroðalega ástandi  

 vill Freyjan viðsnúa 

 

 hún lýsir hana karl-konu
80

 

 

Enheduanna minnist á þessa starfsmenn í öllum þremur ljóðunum. Í Inanna og Ebih 

vígir hún karlkonu/r hofgoða og hofgyðju til starfa í nýja hofinu sínu og er sú athöfn 

keimlík þeirri sem lýst er hér en Enheduanna virðist vísa í upphaf þessara athafna þar 

                                                 
77 Stuckey 1997, bls. 7. Af þeim gögnum sem ég hef farið í gegnum er ólíklegt að þetta mál verði leyst 

í náinni framtíð, sumir fræðingar styðjast við málvísindi sem rökfærslur, aðrir lög, eða þá staðreynd að 

það eru ekki til lög um þessa starfsgrein, enn aðrir rannsaka bókmenntalegar vísanir, þá sérstaklega 

hebreskar og grískar og allir komast að hver sinni  niðurstöðunni. Þetta er einstaklega áhugaverð deila 

en kemur verkum Enheduönnu ekki sérstaklega mikið við og því get ég ekki leyft mér að fjalla ítarlegar 

um þetta efni. Fyrir þá sem hafa áhuga þá taka Stuckey, Westenholz og Woolley öll þetta málefni fyrir 

og komast að býsna ólíkri  niðurstöðu. 
78 Westenholz, 1989, bls. 263 
79 Meador 2007, bls. 182. 
80 Meador (óútgefið). Heitasta hjartans Freyja. Viðauki B, bls. 55. 
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sem Inanna bjargar konu, sem er annaðhvort klæðskiptingur eða mjög karlmannleg, 

frá fordómum samfélagsins og vígir hana, ásamt karlmanni, í þjónustu sína. 

  

 í helgri athöfn 

 tekur hún nælu þá 

 sem heldur saman konu klæðum 

 brýtur prjóninn, silfurgrannan 

gefur henni veldissprotann 

 

 á karlmann 

 kallar hún með nafni 

 brýtur veldissprota hans 

 gefur honum næluna  

 sem hæfir kvennaklæðum 

 

 þessum tveimur breytti HÚN 

 endurnefndi 

 mýrarreyr-konu    mýrarreyr-karl  

 vígði sem helga þjóna 

 alsælu og seiðs 

 höfuðvíxluð pili-pili 

 æðsta hetja kurgarra 

 falla í alsælu dá81  

 

En til samanburðar eru línurnar úr Inanna og Ebih svohljóðandi: 

 

 Kallið til hina helgu þjóna 

 fyrir athöfn sem snýr höfðum 

 hofgoðinn verður kona 

 hofgyðjan verður maður
82

 

 

Auk þess er Inönnu líkt við karlmann í Inanna og Ebih: 

 

 Heilög Inanna 

 björt ásýndum, óttalaus 

 þróttmikil eins og valdmannslegur ungur maður
83

 

 

Inanna er því sjálf óskilgreinanleg, hún stendur á jaðrinum, mitt á milli kynjanna 

tveggja.
84

 Hún bjargar þeim óskilgreindu með því að skapa heilaga athöfn en völd 

hennar á þessu sviði skilgreinast ekki af því heldur er eitt af hennar me-um krafturinn 

til að láta fólk skipta um kyn, „að breyta karli í konu/ konu í karl/ er þitt Inanna―.
85

  

                                                 
81 Meador (óútgefið). Heitasta hjartans Freyja. Viðauki B, bls. 55-56. 
82 Meador (óútgefið). Viðauki C, bls. 59. Mín þýðing 
83 Meador (óútgefið). Viðauki C, bls. 47. Mín þýðing. 
84 Harris, 1991, bls. 265. 
85 Meador (óútgefið). Heitasta hjartans Freyja. Viðauki B, bls. 58. 
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 Auk þessara hliða hennar var hún einnig móðir og eiginkona þótt  það sé ekki lögð 

mikil áhersla á þá þætti hennar í goðafræðinni. Hún er ekki gyðja vefnaðar og tengist 

ekki umönnun barna.86 Inanna stendur því fyrir alla þá möguleika sem konur höfðu til 

þess að tjá sitt sjálf
87

, hvort sem þær voru stríðskonur, ástkonur, eiginkonur, hofgyðjur 

eða karlkonur. 

 Vegna þessara óvenjulegu viðfangsefna Enheduönnu má teljast sérstakt að ljóðin 

hafi orðið jafn vinsæl og raun ber vitni. Það er því erfitt fyrir nútímafræðinga að 

greina og túlka þessi ljóð, bæði í forn-menningarlegu og nútímalegu samhengi. Kyn 

skáldkonunnar má ekki taka of mikið pláss í umræðunni en ekki er hægt að líta 

framhjá því. Hvaða áhrif hefur sú vitneskja á lestur nútímamannsins að höfundurinn 

sé kona? Verður verkið merkilegra fyrir þær sakir? Vanda Zajko bendir á áhrif kyns á 

lestur Ódysseifskviðu, þar sem skáldið Samuel Butler lét það ráða áliti sínu á 

kviðunni. Tilhugsun Butlers um að Ódysseifskviða gæti verið rituð af konu gerir 

verkið ósjálfrátt að meistaraverki en hafi höfundurinn verið karlkyns lækkar verkið í 

áliti hans.88 

 Ekki má heldur gleyma þeim sem höfðu áhrif á sköpunarferli hofgyðjunnar en hún 

setti musterishymnana saman fyrir bein tilmæli föður síns til að hægt væri að árétta 

völd hans. Hvaða áhrif hefur það á sýn okkar á verk hennar? Þessum og ótal fleiri 

spurningum er enn ósvarað í sambandi við viðtökur og túlkanir á ljóðum hennar. 

 Vonandi opna verk Enheduönnu þó fyrir möguleikann á því að konur hafi verið 

höfundar að fleiri verkum í Mesópótamíu, en hefðin var sú að höfundar merktu ekki 

verk sín með nafni og því er afskaplega lítið vitað um höfunda þess tíma. 

  

                                                 
86 Harris, 1991, bls. 269. 
87 Meador 2007, bls. 164. 
88 Zajko 2008, bls. 196. 
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4. Kafli – Upphafning Inönnu 

 

Fæðing 

Ljóðið, sem telur 153 línur, er það verk Enheduönnu sem mest hefur verið rýnt í af 

fræðimönnum. Bók Hallo og Van Dijk, The Exaltation of Inanna (1968), er til dæmis 

helguð þessu ljóði og eiga þeir heiðurinn af titli ljóðsins. Fyrst um sinn var það þekkt 

eftir upphafslínu sinni á súmersku, Nin-Me-Šár-Ra, en þegar Hallo og Van Dijk 

þýddu ljóðið á ensku bjuggu þeir til þennan titil sem hefur loðað við það æ síðan.  

 Ljóðið fjallar um útlegð Enheduönnu þegar skammvinn uppreisn gegn frænda 

hennar átti sér stað í Úrúk og leiddi til þess að hún var rekin úr stöðu sinni sem 

hofgyðja og send til að draga fram lífið í óbyggðum Súmer.
89

 En þrátt fyrir þetta 

mótlæti gefst Enheduanna ekki upp, ljóð hennar er ekki um dauðann heldur lífið, það 

er að segja líf hennar og viljann til að takast á við mótlætið og öðlast aftur þá virðingu 

sem var tekin af henni. Lífsþemað kemur einna sterkast upp í lokaræðu Enheduönnu 

þar sem hún segir:  

 

 ég hef mokað kolum í glóðarkerið  

 ég hef þvegið mér í helgri lauginni 

 ég hef tilreytt herbergi þitt  

 í Gistihúsinu    

 (megi hjarta þitt kælast gagnvart mér) 

 þjáð af stingandi sársauka 

 fæddi ég af mér þennan óð 

 handa þér drottning mín
90

 

 

 Hér lýsir hún aðferðum sínum við skáldskapinn og líkir þeim á sama tíma við 

barnsfæðingu,
91

 erfiðleikar hennar við að semja ljóðið jafnast á við fæðingarhríðir en 

að sama skapi eru verðlaunin ríkuleg. Næst í ljóðinu sést árangur erfiðisins. 

Enheduanna hefur verið bænheyrð og er færð í sína fyrri stöðu. 

 Þessi hugmynd um að nota myndlíkingu fæðingar til að lýsa erfiðleikunum við 

„getnað orðsins― var algeng í súmerskum textum en hér gengur Enheduanna lengra og 

                                                 
89 Meador 2007, bls. 181. 
90 Meador (óútgefið). Drottning Almættisins. Viðauki C, bls. 74. Þýðing Valgerðar H. Bjarnadóttur. Hér 

kýs Valgerður að nota orðið gistihús frekar en krá til að þýða „Tavern―, þar sem  orðið vísar til þeirra 

húsakynna sem hórur notuðu til að taka á móti elskhugum sínum. 
91 Hallo og Van-Djik 1968, bls. 61. 
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býr til lýsingu sem átti sér hvergi hliðstæðu í mesópótamískum skáldskap. Þetta er 

eini textinn sem veitir innsýn í sköpunarferli skálda á þessum tíma.
92

 

 

Valdabarátta 

Lífsþemað er ekki eina þemað í ljóðinu, barátta Enheduönnu gegn manninum sem 

steypti henni af stóli er augljóslega veigamikill þáttur verksins og skáldkonunni tekst 

að vefa saman örlög sín og örlög Inönnu á mjög áhugaverðan hátt. Hallo og Van Dijk 

velta hins vegar upp þeirri hugmynd að hugsanlega sé þessi samtvinnun afurð síðari 

tíma, eftir að Enheduanna öðlaðist sjálf upphafningu meðal þjóðar sinnar og virðist 

hafa verið ruglað saman við þá guði sem hún þjónaði, þá ekki síst Inönnu.
93

  

 Hvort sem raunin var sú eða ekki kemur það þó ekki niður á ljóðinu sem bindur 

saman persónulega atburði úr lífi Enheduönnu, sem tengjast stríðsrekstri frænda 

hennar, Naram-Sin, og framgöngu gyðjunnar Inönnu. Ljóðið hefst á löngum lofsöng 

til Inönnu, þar sem yfirburðir hennar eru mærðir, en inn á milli línanna má lesa 

pólitískan áróður Enheduönnu ætt sinni til handa. Hallo og Van Dijk benda á að: 

 

 ... [Á]kallið til Inönnu og traust konunga af Sargonarættinni á henni var einnig ætlað til þess að 

réttlæta ríkisstefnu þeirra í Súmer. Það var í þeirra hag að leggja áherslu á fylgi sitt við súmerskar 

hefðir og venjur til að styrkja burðarstoðir stjórnarinnar.  Hugmyndafræði Sargonarættarinnar er sú 

að Inanna, eða konungar Akkad sem framkvæma í hennar nafni, sé eingöngu að framfylgja boðum 

æðsta guða súmersku goðafræðinnar, An.94 

 

Enheduanna heitir því á gyðjuna og minnir á vald ættar sinnar um leið. Ekki er þó svo 

að skilja að hér sé eingöngu um dulinn áróður að ræða heldur frekar margþætta 

merkingu verksins sem er þetta allt í senn. Það leikur enginn vafi á því að Enheduanna 

hafi dýrkað Inönnu framar öðrum guðum, sérstaklega þar sem hún er alin upp í 

Akkad, borg föður síns, þar sem Inanna er bæði verndargyðja borgarinnar og Sargons 

sjálfs. Hún sá jafnframt tækifæri til að festa Inönnu í sessi sem æðstu gyðju, og þá ætt 

sína sem rétthafa valds, í gegnum skáldskap sinn.   

 Hún dregur átökin í Úrúk inn í ljóðið í gegnum bænir sínar til guðanna með því að 

etja saman guðunum sjálfum í stað þess að nefna borgirnar sjálfar. Verndarguð Úr var 

Nanna, þess vegna er Enheduanna titluð brúður Nanna, og verndarguð Úrúk var An, 

himnaguðinn. Hún snýr sér síðan til Nanna, sem á að heita verndarguð hennar, og 

biður hann um hjálp: 

                                                 
92 Meador 2007, bls. 181. 
93 Hallo og Van-Djik 1968, bls. 6. 
94 Hallo og Van-Djik 1968, bls. 50. Mín þýðing.  
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 hvert stefna örlög mín 

Ó Suen
95

 

hvað er með þennan Lugalanne 

 

talaðu við An 

hann frelsar mig 

… 

megi An yfirgefa þessa uppreisnarmenn 

sem hata þinn ástkæra Nanna
 96

 

 

Borgin sem hún talar um er því greinilega Úrúk en hún beinir máli sínu til Nanna, eða 

Úr. Hallo og Van Dijk álykta sem svo: „hið sagnfræðilega samhengi á bak við ákallið 

er því ákall til Nanna um að biðja borgina Úr um að standa með ætt Sargon og  brjóta 

niður uppreisnina í Úrúk eða að öðrum kosti að styðja ekki uppreisnina―.
97

 Ákall 

hennar er þó til einskis þar sem borgirnar Úr og Úrúk höfðu lengi haft sameiginlegt 

yfirráðasvæði og deilt völdum.
98

 

Nanna og An hjálpa henni því ekki en Inanna gerir það sem guðirnir eru ófærir um, 

hún færir ætt Sargonar sigur og upphefur Enheduönnu til embættis síns. 

Lofgjörðin í upphafi ljóðsins segir þó fyrir um gjörsigur Inönnu yfir Lugalanne: 

 

 Drottning 

 fræknari en fjallið 

 þá bölvarðu korni þess 

  breiðir ösku við borgarhliðið 

  fyllir blóði fljótin 

  fólkið fær ekki að drekka 

 

 við borgina sem viðurkennir ekki 

 „þetta land er þitt― 

 sem segir ekki 

 „það tilheyrir föður þínum― 

 mælirðu eitt heilagt orð  

 og víkur henni úr vegi þínum
99

 

 

Borgin sem þessi lýsing á við er ekki nafngreind en Hallo og Van Dijk gera ráð fyrir 

því að þetta sé Úrúk
100

 og það er alls ekki ólíklegt að um hana sé að ræða. Sigur 

                                                 
95 Suen er annað nafn yfir Nanna. 
96 Meador (óútgefið). Drottning Almættisins. Viðauki C, bls. 70 og 71. 
97 Hallo og Van-Djik 1968, bls. 57. 
98 Wakeman, 1985, bls. 18. Samstarf borganna fólst í því að samkvæmt hefðinni hélt konungurinn til í 

Úr og höfuð prestsstéttarinnar í Úrúk. Sargon riðlaði þessu samstarfi með því að færa aðsetur 

konungsins til Akkad. 
99 Meador (óútgefið). Drottning Almættisins. Viðauki C, bls. 69. 
100 Hallo og Van-Djik 1968, bls. 52. 
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Inönnu yfir fjallinu Ebih er undirstrikaður áður en örlög borgarinnar eru útlistuð og 

þar sem goðsagan um fjallið var vel þekkt, auk þess sem að Enheduanna samdi ljóð 

um þann sigur, getur enginn efast um hvað verður um þá sem rísa upp gegn Inönnu og 

þeim sem hún unnir. 

 Nokkrar aðrar hugmyndir eru þó uppi um hvert pólitísk spjót Enheduönnu beinast, 

Meador telur jafnvel að Upphafning Inönnu snúist um uppreisn hennar gegn frænda 

sínum, Naram-Sin. Hann var bróðursonur Enheduönnu og tók við eftir að faðir hans 

var myrtur. Fljótlega eftir að hann tók við völdum lýsti hann sjálfan sig guð. Þessi 

yfirlýsing var af pólitískum toga þar sem hann öðlaðist yfirráð yfir musterum 

landsins, tekjum þeirra og löndum samfara því að skipa sér í guðatölu. En Naram-Sin 

tók ekki bara yfir musterin, heldur varð hann einnig verndarguð Akkad og ýtti Inönnu 

þar með úr sessi. Ekki er víst að Enheduanna hafi verið alls kostar ánægð með þetta 

útspil frænda síns og upphafning Inönnu gangi út á það að rétta við hlut gyðjunnar og 

þjóna hennar.
101

  

 En hofgyðjan þurfti ekki bara að verja stöðu sína fyrir leikmönnum sem vissu 

hversu mikilvæg staða hennar var, heldur misbauð prestum Úr innsetning hennar í 

stöðuna.
102

 Skáldkonan akkadíska reyndi því að friða Súmera, og vinna sér sess meðal 

þeirra, með því að sameina hugmyndir Súmera um Inönnu hefðbundnum  átrúnaði 

Akkadíu-manna á hana. Hin ógurlega Inanna sem rífur fjallið niður með berum 

höndum er frá Akkadíu-mönnum komin en í Súmer var venjan að líta á hana sem 

gyðju ástar og frjósemi.
103

 

 

 þú yfirgefur helgan stall 

 konan mælir ekki lengur ljúflega við mann sinn 

 opnar ekki fyrir 

 hjartans sæta hvísl
104

 

 

Hallo og Van Dijk nefna mikilvægi stallsins í sambandi við Inönnu: 

 
 Myndræn framsetning hins helga stalls sem tákn Inönnu tilheyrir elstu myndtáknum Súmera. Helgi 

stallurinn gæti jafnvel hafa verið notaður sem eins konar fæðingardeild fyrir konur. Rök eru færð 

fyrir mikilvægi Inönnu í sambandi við helgisiði og trúarreglur... með millibilum í gegnum allt 

ljóðið.105 
 

                                                 
101 Meador, 2007, bls. 47-48. 
102 Meador, 2007, bls. 181. 
103 Hallo og Van-Djik, 1968, bls. 52-53. 
104 Meador (óútgefið). Drottning Almættisins. Viðauki C, bls. 69. 
105 Hallo og Van-Djik, 1968, bls. 53. 
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Enheduanna notar þekkingu sína á hefðum Súmera til þess að styrkja mál sitt og stöðu 

sína gangvart þeim. Þessi aðferð hennar virðist hafa virkað þar sem verk hennar voru 

lesin og kennd í yfir 500 ár. 

 

Kvennabarátta 

Sterkasti og áhugaverðasti þáttur ljóðsins er þó án efa hlutinn þar sem Enheduanna 

reifar árás Lugalanne á hana sjálfa. Hún lýsir niðurlægingu sinni af hendi 

uppreisnarmannsins jafn myndrænt og hún lýsir mætti gyðju sinnar: 

 

en þessi maður henti mér út til hinna dauðu 

þessi maður henti mér út úr hofi mínu 

hann þurrkar af hrákablautri hönd sinni 

á hunangsblíðum munni mínum 

hann étur upp lífskraftinn minn
106

 

 

Myndmálið sem hún notar er sterkt og vægðarlaust, hún vísar óspart í dauðann þegar 

samskipti hennar við Lugalanne eru í miðdepli, sem myndar skarpa andstæðu við 

lífsþemað sem hún tengir gyðjunni. Athyglisverðasti hluti þessarar lýsingar kemur 

þegar hann býður henni að afmynda sig með helgum rýtingi svo hún geti ekki lengur 

talist kona: 

 

 hann rétti mér 

 helgirýting limlestingarinnar 

 sagði:  

 „hann hæfir þér―
107

 

 

Hann vill því ekki bara taka frá henni heimili hennar, rödd hennar og völd hennar, 

hann vill taka frá henni kyn(færi) hennar. Hnífurinn sem um ræðir var eign félaga í 

trúarreglu Ístar/Inönnu í Súmer og var notaður til að gelda innvígða.
108

 Þessu boði 

Lugalanne fylgir því ekki bara ofbeldisfull hótun heldur líka sár móðgun þar sem 

ósennilegt er að hún gæti tekið við skyldustörfum sínum á ný ef hún yrði afmynduð á 

þennan hátt.
109

 Enheduanna stenst þó allar þessar árásir, staðföst í trú sinni á að 

Inanna muni bjarga sér , þrátt fyrir að karlkyns guðirnir standi sig ekki sem skyldi. 

Undir lok verksins kveður síðan við nýjan tón, Enheduanna lofar yfirburði gyðju 

                                                 
106 Meador (óútgefið). Drottning Almættisins. Viðauki C, bls. 70 og 72. 
107 Meador (óútgefið). Drottning Almættisins. Viðauki C, bls. 72. 
108 Meador 2007, bls. 182. 
109 Hallo og Van-Djik 1968, bls. 59. 



26 

sinnar og lýsir upphafningu sinni til fyrri stöðu með gleði og trúfestu. Upphafning 

Enheduönnu felur auk þess í sér enn frekari upphafningu Inönnu, þar sem það er 

hofgyðjan sem heldur merki gyðjunnar á lofti og gerir kröfu um að Inanna sé dýrkuð 

ofar öllum öðrum guðum.  

 Trúfesta Enheduönnu á sér ekki síst rætur í því að hún notar sama myndmál um sig 

og hefur verið notað um Inönnu í öðrum verkum. Hallo og Van Dijk telja til nokkur 

dæmi um slíkt: 

 

Enheduanna líkir sér við svölu sem flýr úr hreiðrinu; Inanna kvartar einnig um að hún sé neydd til 

að flýja frá húsi (hofi) sínu eins og fugl. Enheduanna skrýðist kórónu sem hæfir stöðu hennar sem 

hofgyðju, Inanna hefur sömu stöðu og er heilluð af gripnum sem sæmir henni. Eins og Enheduanna 

er svipt höfuðdjásninu, er Inanna svipt fötum sínum og skartgripum af „óvininum―, sem færir konu 

sína og dætur í þau.110 

 

Inanna og Enheduanna renna því saman sem veldur því að stundum er óljóst hvora 

þeirra er um að ræða, sérstaklega undir lokin þegar upphafningunni er lýst.
111

 Ef til 

vill er það mest viðeigandi að þær skuli renna saman í eitt, enda hefur skáldkonan ofið 

þær svo þétt saman í gegnum ljóðið að það dregur styrk úr samsetningunni þegar 

reynt er að stía þeim í sundur.  

 Gyðjudýrkun Enheduönnu og uppreisn hennar gegn feðraveldinu, sem hún er samt 

sem áður mikilvægur hluti af, er heillandi viðfangsefni og tilefni til rannsókna á 

mörgum sviðum, ekki síst femínisma. Enheduanna sótti efnistök sín aftur til fortíðar 

þegar gyðjuátrúnaður var sem sterkastur þar sem „þrátt fyrir að aldagamall átrúnaður 

[nýsteinaldarinnar] hefði ekki verið heimfærður beint yfir á trúarbrögð 

bronsaldarinnar... [myndaði] svipaður átrúnaður kjarna súmerskra trúarbragða...―.
112

 

Hún átti því auðvelt með að móta hugmyndir sínar um gyðju sem væri ofar öllu án 

þess að hugmyndin væri þegnum ríkisins ókunnug.  

  Það sem okkur á 21. öldinni er hins vegar ókunnugt er hugmyndin um svo 

áhrifamikla konu svo langt aftur í forneskju. Völd hennar, skáldskapur og gífurlegar 

vinsældir verka hennar í fornöld krefjast þess að fræðimenn takist á við hana og búi til 

pláss fyrir hana innan bókmenntafræðinnar. Ef til vill mun hún skipa sama sess innan 

                                                 
110 Hallo og Van-Djik 1968, bls. 5. Mín þýðing. 
111 Hallo og Van-Djik 1968, bls. 62. 
112 Meador 2007, bls. 84. Innskot og þýðing mín. 
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femínískrar orðræðu og Gilgames skipaði á sínum tíma innan orðræðu 

þróunarkenningarinnar.
113

 

 

  

                                                 
113 Damrosch, 2007, bls. 5. Damrosch ræðir þar að flóðið sem nefnt er í Gilgameskviðunni hafi hleypt 

af stað miklum umræðum um það hvort verkið sannaði eða afsannaði Nóaflóðið og var kviðan notuð til 

að styðja málstað beggja deiluaðila. 
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5. Kafli – Musterishymnarnir 

 

Uppbygging og efni hymnanna 

Musterishymnar Enheduönnu eru 42 talsins og eru tileinkaðir guðum í 36 borgum og 

þorpum. Þeir eru allir byggðir upp á sama hátt, upphafslínurnar tala til og lýsa hofinu 

og borginni eða þorpinu, næst tekur við lýsing á guðinum eða gyðjunni sem hofið er 

tileinkað auk þess sem guðleg völd þeirra eru útlistuð.
114

 Þessi guðlegu völd, sem á 

súmersku kallast me, eru þeir þættir eða lögmál sem gera skipulagningu heims og 

menningar mögulega. 

 Lengd hymnanna er margvísleg, lengsta ljóðið er 23 línur en það stysta 7 línur. 

Meðalfjöldi er þó um 10 línur. Enheduanna gefur upp línufjöldann í lok hvers hymna 

og því ber að nefna að línufjöldi í þýðingum samsvarar ekki uppgefnum línufjölda í 

upprunalegum texta. Lengd ljóðanna virðist ráðast af mikilvægi staðarins sem hofið 

var í og stöðu guðs þess. Persóna Enheduönnu er fjarverandi allt til loka safnsins en 

þá stígur hún fram sem mælandi: „manneskjan sem batt þessar töflur saman/ er 

Enheduanna/ konungur minn eitthvað sem hefur aldrei fyrr verið skapað―.
115

  

 Myndmál hymnanna er mjög blæbrigðaríkt og fullt af löngu horfnum 

tilvísunum.
116

 Meador lýsir myndmáli musterishymnnanna: „skáldið miðlar ekki bara 

eiginleikum hofsins og goðsins, heldur einnig upplifuninni sem dýrkendurnir verða 

fyrir í nálægð þess―.
117

 Myndhverfingarnar eru sterkastar þegar Enheduanna ávarpar 

hofin líkt og þau væru lifandi. Hymni númer 14 er stuttur en gefur dæmi um allt 

ofantalið: 

 

  Enegi hof Ninazu 

 Egidda 

 

 Ó Enegi 

  mikla siglingarleið til undirheima 

  ræsi Ereshkigal 

 

 Gudua af Súmer 

 safnari mannkyns 

 

 Egidda 

                                                 
114 Meador 2009, bls. 22-23. 
115 Viðauki D, bls. 111. Mín þýðing. 
116 Postgate, 2003, 26. 
117 Meador 2009, bls. 23-24. 
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 skuggi þinn færist yfir alla prinsa jarðarinnar 

 jafnvel til undirheima 

 

 prins þinn  sæði hins mikla herra 

 shita hofgoði undirheima 

 fæddur af Ereshkigal 

 spilar hátt á lýru sína 

 kálfur ómar með röddu sinni sætlega 

  Ninazu sem heyrir bænarorðin 

   Ó Enegi 

 hefur byggt hús sitt á þínum ljómandi stað 

 og reist hásæti sitt á hápalli þínum 

 

  7 línur fyrir hús Ninazu í Enegi
118

 

  

Egidda er heitið á hofinu og Ninazu er guðinn sem var dýrkaður þar. Enegi er síðan 

þorpið þar sem hofið er staðsett. Hymnarnir segja okkur ýmislegt um landafræði 

Mesópótamíu þar sem þeir eru flokkaðir eftir staðsetningu borganna.
119

 Ekki hafa allir 

staðirnir sem eru nefndar í hymnunum fundist í fornleifauppgrefti, borg Sargons og 

Enheduönnu, Akkad, hefur til dæmis enn ekki fundist.
120

 

 Ninazu er, samkvæmt hymnanum, hofgoði í undirheimum og sonur 

undirheimagyðjunnar Ereskhkigal. Hans guðlegu völd ná yfir nautgripi. Síðustu fimm 

línurnar (eins og þær koma fyrir í þýðingunni) eru svipaðar í öllum hymnunum nema 

hvað guðinn eða gyðjan, staðarheiti og línufjöldinn er breytilegur. 

 Myndmálið hér er gott dæmi um sterkar myndhverfingar þar sem persóna hofsins 

er ávörpuð og skuggi þess sagður  ná allt til undirheimanna. Þrátt fyrir deilur um það 

hvort Enheduanna sé í raun höfundur hymnanna eru flestir fræðimenn sammála um að 

verkin hafi ákveðinn og greinilegan stíl.
121

 

 Hymni númer 9122 sýnir styrkleika stíls hennar vegna þess að hann er augljós seinni 

tíma viðbót við safnið.
123

 Hann fylgir ekki sama hrynjanda og hinir og skiptist ekki á 

sama hátt. Þótt grunur leiki á að fleiri hymnar séu ekki komnir frá skáldkonunni er 

stíll þessa hymna svo ólíkur hinum að vafalaust er að hann sé ekki verk 

Enheduönnu.
124

 Hymninn fjallar auk þess um konung sem var uppi hundruðum ára 

eftir dag hofgyðjunnar.  

                                                 
118 Viðauki D, bls. 85-86, hymni nr. 14. Mín þýðing. 
119 Meador 2009, bls. 29. 
120 Meador 2009, bls. 208. 
121 Meador 2009, bls. 27. 
122 Sjá viðauka, bls 89. 
123 Postgate, 2003, bls. 26. 
124 Meador 2009, bls. 88. 
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 Konungurinn, sem hét Shulgi, nefndi sjálfan sig guð og bætti þessum hymna í 

safnið til að styrkja völd sín, líkt og upprunalegt hlutverk hymnanna var að styrkja 

völd Sargons. Ákvörðun Shulgi um að bæta sér inn í þetta safn, hundruðum ára eftir 

að það var sett saman, gefur til kynna að safnið hafi enn verið mjög mikils metið og 

hluti af bókmenntakanónu á tíma Shulgi, sem var uppi á Úr III tímabilinu en það stóð 

yfir frá u.þ.b. 2113 til 2029 f.o.t.125 Til að auka enn fremur á tilkall sitt til guðdóms 

hélt Shulgi því fram að hann væri sonur gyðjunnar Ninsun og hinnar 

þjóðsagnakenndu hetju Lugalbanda sem þýddi að hann væri bróðir Gilgames, auk 

þess sem hann gekk í hlutverk Dumuzi/Tammuz sem elskhugi Inönnu.
126

   

 Pólitískt hlutverk hymnanna í tíð Enheduönnu er óvefengjanlegt. Akkadíumenn 

fengu háþróaða siðmenningu Súmera að láni, ýttu sínum semísku guðum til hliðar, og 

gerðu guði Súmera algjörlega að sínum eigin. Þeir yfirfærðu goðafræði, þjóðsögur og 

sköpunarsögur nágranna sinna og héldu nánast engu semísku að uppruna eftir.
127

 

Hymnarnir sýndu því Súmerum að Sargon myndi ekki framfylgja trúarbrögðum 

sínum heldur halda fornum siðum þeirra og hefðum. 

Guðir í musterishymnunum 

Enki 

Uppröðun Enheduönnu á guðunum í safninu virðist þaulhugsuð. Ákvörðun hennar um 

að setja Enki fremstan, á undan æðsta guðinum Enlil, má skilja sem pólitíska 

yfirlýsingu af hennar hálfu.
128

 Hof Enlil í Nippur var rökréttara val þar sem Enlil var 

óumdeilanlega yfir öllum öðrum guðum [á þessum tíma].
129

  

 Erfitt er að segja nákvæmlega til um hvað Enheduönnu gekk til með þessu vali en 

það er augljóst að hún var að vinna með forna goðsögn sem lýsir því að við upphaf 

sköpunar hafi borgin Eridu og Enki verið það fyrsta sem varð til og Enlil og Ninlil 

hafi komið í kjölfarið. Sömu frásögn er að finna í sögu Súmera af flóðinu mikla.
130

 

Enheduanna hafði því hefðina á bak við sig þrátt fyrir að áherslur hefðu breyst og fært 

Enki úr sæti æðsta guðs. Staða Enki sem hins upprunalega guðs og Eridu sem fyrstu 

borgarinnar er tekin fram í byrjun hymnans: „þessi fyrsti musteristurn klauf himinn og 

                                                 
125 Postgate, 2003, bls. 39. 
126 Meador 2009, bls. 86-87. 
127 Woolley 1965, bls. 77. 
128 Meador 2009, bls. 29. 
129 Meador 2009, bls. 33. Innskot mitt. 
130 Meador 2009, bls. 33. 
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jörð―.
131

 Goðsögnin í hymnanum er samt sem áður í mótsögn við aðrar 

upprunagoðsagnir sem koma fram  seinna í safninu.
132

 Hugsanlega vill Enheduanna 

minna Súmera og Akkadíubúa á sameiginlegan uppruna sinn.
133

 Kenningar eru um að 

Súmerar eigi rætur sínar að rekja til Ubaid-þjóðflokksins, sem var uppi 5000-4000 

f.o.t, og að Eridu hafi verið stofnuð af þeim og að það hafi verið óslitin byggð á 

svæðinu frá Ubaid-tímanum til Súmera.
134

 

 Hymninn til Engur, sem var hofið, og Enki er sérstakur fyrir þær sakir að hann 

stendur einn. Flestum öðrum hymnum er raðað saman eftir landfræðilegri nálægð 

hofanna við hvort annað en hymni Enkis og lokahymninn til skáldagyðjunnar Nisaba 

og hofsins Eazagin standa einir. Hymnarnir skiptast í átta landfræðilega flokka, auk 

stöku hymnanna tveggja, og í hverjum flokki er stærsta hofið fyrst eða þá 

mikilvægasti guðinn. 

 

Enlil 

Þrátt fyrir að  Enki væri settur framar Enlil hélt sá síðarnefndi enn virðulegum sessi 

þar sem annar hymninn í safninu er tileinkaður Enlil og hofinu Ekur í Nippur. Borgin 

Nippur var trúarleg miðstöð Súmera og sérstaða hennar sú að af sex hymnum í 

flokknum eru fimm tileinkaðir hofum í Nippur en síðasti hymninn er tileinkaður 

systur Enlil, Ninhursag frá borginni Kesh.
135

 Öll önnur hof í safninu eru hvert í sinni 

borg.  

  Gnótt hofa í Nippur stafaði af trúarlegu mikilvægi borgarinnar. Fjölda hofanna 

fylgdi óvanalegur fjöldi hofgoða og hofgyðja, embættismanna og starfsliðs  hofanna í 

Nippur, og öll virtust þau vera læs og skrifandi eftir nám í skrifaraskólum, enda hafa 

yfir þrjátíu þúsund töflur verið grafnar upp í Nippur.
136

  

 Nippur var ekki bara trúarleg miðstöð heldur einnig miðstöð dóms og laga og náðu 

guðleg völd Enlil út yfir örlög sem og ákvarðanatöku.
137

 Sargon gerði sér fyllilega 

grein fyrir mikilvægi Enlil sem guðs ákvarðana. Hofgoðar í Nippur höfðu lýst Enlil 

sem skapara konunga og hlaut Sargon blessun Enlil við krýninguna.
138

  

 

                                                 
131 Viðauki D, bls. 76, hymni nr. 1. Mín þýðing. 
132 Meador 2009, bls. 36. 
133 Meador 2009, bls. 39. 
134 Meador 2009, bls. 37. 
135 Meador 2009, bls. 41. 
136 Meador 2009, bls. 42-43. 
137 Meador 2009, bls. 43. 
138 Meador 2009, bls. 33. 
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Nanna 

Næstmikilvægasti flokkur hofa á eftir Nippur-hofunum voru hofin í og kringum 

stórborgina Úr. Mánaguðinn Nanna var guðinn yfir Úr og var Enheduanna hofgyðja í 

hofinu Ekishnugal. Hymnarnir eru flestir til eins hofs og eins guðs eða gyðju en 

Nanna, Inanna og Ninhursag eiga hver fyrir sig þrjá hymna. Nanna átti hof í Úr, 

Gaesh og Urum. Gaesh var í nágrenni Úr en Urum er í sama flokki og Akkad sem 

þýðir að þær voru á sama svæði. 

 Úr er sennilega þekktasta borg Mesópótamíu, ekki síst vegna tengslanna við 

Biblíuna og Abraham ættföður gyðinga, kristinna og múslima. Áhugverður uppruni 

Abrahams í hinni súmersku Úr knýr fram spurningar um áhrif trúarbragða Súmera, og 

iðkunar þeirra, á stofnanda gyðingdóms.
139

 

Gyðjur í musterishymnunum 

Gyðjuhymnar eru um það bil einn þriðji af ritsafninu og gegna ekki síður mikilvægara 

hlutverki í tilbeiðslu og trúarbrögðum Súmera en guðirnir. Þrátt fyrir að hymnar til 

gyðja séu færri en til guða eiga tvær gyðjur þrjá hymna en eingöngu einn guð, Nanna, 

fær þann heiður.  

 Ástæða þess að gyðjur og guðir áttu fleiri en einn hymna í safninu er sú að 

Enheduanna samdi ljóðin fyrst og fremst til hofanna. Yfir hofunum gátu svo verið 

sömu guðir á milli borga en ávallt var lögð áhersla á mismunandi eiginleika þeirra.
140

 

Inanna á til dæmis þrjá hymna þar sem hún er dýrkuð sem handhafi þrárinnar í Úrúk, 

morgunstjarnan í Zabalam og stríðsgyðja í Akkad. 

 

 

 

 

 

Inanna 

Hin flókna og marglaga gyðja Inanna var dýrkuð í Mesópótamíu allt frá fjórða 

árþúsundi f.o.t þar til tímatal okkar hófst, sem telur um þrjúþúsund ár.
141

 Hof Inönnu, 

Eanna, í Úr er heimili me-anna og upprunastaður þeirra.
142

 Hún var ein af æðstu 

                                                 
139 Meador 2009, bls. 74. 
140 Meador 2009, bls. 245. 
141 Meador 2009, bls. 119. 
142 Meador 2009, bls. 121. 
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guðunum og til er urmull goðsagna, hymna, ljóða og sagna sem snúast um þessa 

gyðju.  

 Ein af merkilegustu sögunum um Inönnu er „Ferð Inönnu niður í undirheima― þar 

sem  Inanna freistar þess að sitja í hásæti systur sinnar Ereshkigal, 

undirheimagyðjunnar.
143

 Inanna er hins vegar „barin, drepin, hengd á snaga til að 

rotna―.
144

 Hún kemst þó að lokum úr ógöngunum þegar Dumuzi er „sendur af Inönnu 

[til undirheima] sem lausnargjald fyrir gyðjuna―.
145

 Inanna snýr því umbreytt til baka 

úr undirheimum með aukna þekkingu á myrkrinu.
146

 Dumuzi verður hins vegar 

undirheimaguð eftir þetta allt saman. 

 Inanna er mótsagnakennt goð, henni er oft lýst sem gyðju ástar og stríðs en sú 

lýsing nær ekki yfir fjölbreytileika hennar. Fræðimenn hafa reynt að finna skýringar á 

því hvers vegna gyðjan er svona flókin. Kenningar um að eiginleikar og hegðun 

Inönnu hafi ruglað mörk hins venjulega og afmarkað þannig venjur í samfélaginu 

njóta vinsælda sem og þær sem telja að persónuleiki hennar hafi átt að hjálpa til við að 

halda óreiðu og reglu aðskildum og í skefjum. Enn aðrir telja að flækjustig hennar 

stafi af samruna súmersku gyðjunnar Inönnu við semísku gyðjuna Ístar.
147

  

 Hymni 16, sem er til Eanna-hofsins, lýsir Inönnu sem munúðarfullri gyðju: „Frúin 

ykkar Inanna/ krýnd með lapis lazuli girnd―.
148

 Súmersku ástarljóðin sýna Inönnu í 

sama ljósi og er tónn þeirra svipaður hymnanum.
149

 

 Næsti Inönnu-hymni, númer 26, undirstrikar tengsl Inönnu við morgunstjörnuna 

Venus. Upptök þessarar líkingar má finna í aldagamalli goðsögu þar sem  guðir 

Súmera voru allir stjörnuverur. Fyrstu guðirnir til að koma fram í þessari goðsögu 

voru Nanna, tunglið, Inanna, morgunstjarnan og Utu, sólin.
150

 Inanna var því, 

samkvæmt goðsögunni, fyrsta gyðjan. Þessi saga var ekki lengur hluti af 

trúarhugmyndum Súmera á tímum Enheduönnu en tengsl Inönnu við þessa tvo guði 

rofnuðu ekki því hún var ávallt sögð dóttir Nanna og tvíburasystir Utu. 

                                                 
143 Meador, 2007, bls. 17. 
144 Meador, 2009, bls. 194. 
145 Meador, 2009, bls. 126. 
146 Meador, 2009, bls. 194. 
147 Meador, 2009, bls. 119. 
148 Viðauki D, bls. 87, hymni nr. 16. Mín þýðing. 
149 Meador, 2009, bls. 121. 
150 Meador, 2009, bls. 171. 
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 Síðasti hymni Inönnu, til hofsins í Akkad, er merkilegur vegna þess að fyrrum guði 

Akkad, Aba, var rutt frá til að rýma fyrir Inönnu sem borgarguði. Meador bendir á 

góð rök fyrir því að Sargon og Enheduanna hafi skipt á þessum tveimur guðum: 

  
Guðinn Aba var hvorki nafntogaður guð úr þekktum sögum né súmerskur guð. Ef hluti af áætlunum 

hennar [Enheduönnu] var að fullvissa Súmera um að stjórn Sargon myndi halda mikilsmetnum 

guðum og gyðjum þeirra í heiðri og láta trúarbrögð þeirra ósnortin, myndi það ekki þjóna 

hagsmunum hennar að semja margbrotinn hymna til ókunns erlends guðs sem hefði auk þess það 

hlutverk að vera verndarguð stríðsherrans. 151  

 

Hymni 41 er til guðsins Aba en númer 40 til Inönnu. Báðir eru þeir staðsettir í Akkad 

en Aba fær ekki hof með nafni eins og Inanna. Mismunurinn á hymnunum er 

stórfenglegur. Inanna og hof hennar eru skrýdd gulli og asúrsteinum og lýsingar á 

guðdómi hennar eru mjög myndrænar: „Ó hús Inönnu – silfur og blátt lapis/ þvær 

vopnin í blóði bardagans―.
152

 Engar lýsingar á hofi Aba eru í hymnanum og eina 

lýsingin sem hann fær er á bardagahæfni sinni: „prins þinn er stríðsmaður sem ræðst á 

uppreisnarlöndin/ sem sigrar margmennið í bardaga – með siguróp á vörum―.
153

 

Myndmálið er því eins lágstemmt í hymna Aba og það er hlaðið í hymna Inönnu. 

 Inanna var hins vegar ekki eina gyðjan sem átti veglegan sess í safni hymnanna, 

móðurgyðjan Ninhursag er einnig atkvæðamikil gyðja í ritsafninu. 

 

Ninhursag 

Fyrsti hymninn til Ninhursag, númer 7, er síðasti hymninn í Nippur-flokknum og 

rekur smiðshöggið á fylgdarlið Enlil sem hymnar 3-7 fjalla um. Ólíkt hinum guðunum 

fimm er hof Ninhursag ekki í Nippur heldur nágrannaborginni Kesh. Gyðjunni er líst 

á ógurlegan hátt, hún er snákur, ljón og fjall. Guðlegt vald (me) Ninhursag var hinn 

tvíeggja máttur yfir náttúrunni, bæði villtri og taminni.
154

  

 Í upprunagoðsögninni sem Súmerar á tíma Enheduönnu aðhylltust var Ninhursag 

ein af upprunalegu guðunum þremur ásamt An og Enlil.
155

 Hún var einnig gyðja lífs 

og dauða og þar með barnsfæðinga. Heiti hennar breyttist eftir því á hvaða stigi 

fæðingin var og er hún þekkt undir minnst sjö heitum. Algengt var að kalla hana 

Nintur, gyðju fæðingarinnar. Einnig var hún Mudkeshda, sú sem stöðvar blóðflæðið 

                                                 
151 Meador 2009, bls. 235. 
152 Viðauki D, bls. 101, hymni nr. 40. Mín þýðing. 
153 Viðauki D, bls. 101, hymni nr. 41. Mín þýðing 
154 Meador 2009, bls. 70. 
155 Meador 2009, bls. 69. 
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og Amaududa, móðirin sem hefur alið barn. Hymninn líkir borginni við móðurlíf, 

dimmt og djúpt, þar sem Ninhursag ríkir sem Nintur.
156

 

 Gyðjan var hluti af hinu mikla þríeyki og dýrkuð á tímabilinu 2000 f.o.t. til 1800 

f.o.t. Þá fór nafn Enki að skjóta upp kollinum sem einn af þeim og að lokum kom 

hann algjörlega í stað hennar. Ein tilgátan um hvarf hennar er sú að hið sívaxandi ríki 

hafi tekið guði sem voru herskáir og valdamiklir fram yfir náttúrugyðju eins og 

hana.
157

 

 Ninhursag birtist aftur í hymna 29 en þar er lögð áhersla á tengsl hennar við 

borgarleg og pólitísk mál og tengsl hennar við meðgöngu og fæðingu látin liggja milli 

hluta.
158

 Hér situr hún að sama borði og Enlil og Enki og saman ákvarða þau örlög 

mannanna.  

 Síðasti hymninn til hennar er númer 39 og er hann eins konar lofsöngur þar sem 

gyðjan er hyllt sem bæði örlagavaldur og gyðja fæðingar: „þar sem  örlögin eru 

ákveðin megir þú skera úr um hlutskiptin/ móðir Nintu – frúin sem mótar/ fæðir æðstu 

hofgyðjurnar―.
159

  

Bæði hymnarnir til Inönnu og Ninhursag sýna fjölbreytileika og breidd þessara 

voldugu gyðja en hymnarnir þrír til Nanna eru ekki eins fjölbreyttir. Þeir einblína allir 

á stöðu hans sem tunglsins, hann er bjarta ljósið sem vísar mönnum veginn og verndar 

þá. Þrátt fyrir það er örlítill áherslumunur á milli hymnanna, lokahymninn nefnir 

Nanna hirði sem tengist yfirráðum hans yfir búfénaði. 

 

Nisaba 

Síðasti hymninn, sem lokar safni musterishymnanna, fjallar um gyðju að nafni Nisaba 

í borginni Eresh. Nisaba er gyðja hins ritaða máls og hefur því töluverð völd, 

Enheduanna lofar hana í lokalínum Inanna og Ebih. Hún hefur því svipað hlutverk og 

listagyðjurnar í grískum verkum. 

 Upphaflega var Nisaba korngyðja en þróaðist yfir í að vera gyðja siðmenningar og 

að lokum varð hún að gyðju skrifta og skapandi hugsunar.
160

 Auk þess bjó hún yfir 

alhliða visku sem gerði henni kleift að taka við hverjum sem var í hof sitt: „[Ezgin] 

                                                 
156 Meador 2009, bls. 70. 
157 Meador 2009, bls. 73. 
158 Meador 2009, bls. 181. 
159 Viðauki D, bls. 100, hymni nr. 39. Mín þýðing. 
160 Meador 2009, bls. 243. 
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hefur opnað sig fyrir landinu öllu/ hópur af fólki hvaðanæva að í helgidómnum í 

hverjum mánuði―.
161

  

 Líkt og Nisaba hafði völd yfir öllum borgum vegna þess að hún var gyðja 

skriftanna var Enheduanna hofgyðja yfir öllum borgunum, og því er vel við hæfi að 

hún hafi kosið Nisöbu sem lokapunkt. Þrátt fyrir það má einnig sjá pólitískan ávinning 

af staðsetningu Nisöbu, þar sem Enheduanna talar um sameiningu landanna og 

fólksins rétt áður en hún áréttar vald konungsins.  

 

Shuzianna 

Shuzianna var önnur kona Enlil, Ninlil var fyrsta kona hans, og hymninn til hofs 

hennar er númer sex. Hér sést frávik frá vanalegri uppbyggingu hymnanna þar sem  

aftan við lokalínu hymnans er bætt við: „hið himinháa lokaða hús fyrir vígðar 

konur―.
162

 Þetta innskot telur Meador sýna að hof Shuziönnu hafi hýst hóp kvenna 

sem voru helgaðar gyðjunni.
163

 Enheduanna fjallar um annan hóp kvenna, helgaðan 

Inönnu, í Frúnni með stærsta hjartað þar sem hún kallar þær stríðskonur og búa þær 

einnig aðskildar frá öðru fólki. 

 Meador rökstyður tilgátu sína á textafræðilegum forsendum. Hof Shuziönnu var 

stundum nefnt „Hús kvennanna á hæðinni― auk þess sem misræmi er á milli taflna, á 

sumum er orðið „aðsetur kvenna― þar sem „hús― er á öðrum.
164

 Fyrri þýðingar þýddu 

þetta sem kvennabúr en Meador er ósammála þeirri túlkun og niðrandi tengslum þessa 

fyrirbæris, sem lítið er vitað um, við alræmda stofnun frá því löngu síðar á öldum.
165

 

  

                                                 
161 Viðauki D, bls. 102, hymni nr. 42. Þýðing og innskot mitt. Ezagin var hof Nisöbu. 
162 Viðauki D, bls. 80, hymni nr. 6. Mín þýðing. 
163 Meador 2009, bls. 64. 
164 Meador 2009, bls. 64. 
165 Meador 2009, bls. 65. 
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Niðurstaða 

Verk Enheduönnu eru  jafn erfitt að skilgreina og gyðjuna sem hún skrifar um. Sú litla 

þekking sem við höfum á menningu Súmera gerir ekki mikið til að setja ljóðin í 

samhengi en raunar hafa verkin varpað ljósi á og staðfest margt sem ekki var vitað 

með vissu áður, til dæmis er ekki lengur efast um að Sargon hafi verið söguleg 

persóna. 

 Langt er þangað til fræðimenn geta sammælst um túlkun á ljóðum hennar, ef til vill 

gerist það aldrei, og það er ekki síst vegna þess að deilt er um skilgreiningu orða í 

Súmerskri menningu sem smitast yfir í túlkun og skilning á verkum hennar. Auk þess 

eru gott sem allar samtíma tilvísanir horfnar, bæði vegna þess að afritin sem hafa 

bjargast eru frá allt öðru tímabili og ómögulegt er að vita hvaða breytingum textinn 

hefur tekið í meðförum skrifara í  tímans rás . 

 Ljóð Enheduönnu eiga samt enn í samræðum við samtíma sinn vegna þess hve 

miklar upplýsingar þau gefa okkur um hugarfar, menningu og samfélagsgerðir hennar 

tíma. Hvaða áhrif hún hefur á nútímann er ekki enn orðið ljóst, en það er mikilvægt að 

hún sé ekki skilin útundan þegar rætt er um verk á borð við Gilgameskviðu eða 

Enuma Elish og að hún fái sanngjarna meðferð þegar kemur að túlkun og greiningu. 

Verk Enheduönnu höfðu mikil áhrif á sínum tíma og það er ekki ólíklegt að með 

frekari greiningu sé hægt að finna tengingu við önnur bókmenntaverk, innan og utan 

Mesópótamíu. Hvað sem öðru líður verður Enheduönnu minnst sem áhrifamikillar 

konu sem kom að því að móta samtíma sinn á merkjanlegan hátt og sem hélt uppi 

heiðri sínum, ættar sinnar og gyðjunnar sinnar með miklum sóma. 
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Viðaukar 

Í viðaukanum eru ljóð Enheduönnu í þýðingu Betty De Shong Meador. Ástæða þess 

að verkin eru í heild sinni í stað þess að ljóðabrotin séu látin nægja er sú að mér finnst 

mikilvægt að auðvelda aðgengi að þessum verkum. Ljóðabrotin leyfa lesandanum 

ekki að njóta verkanna til fullnustu auk þess sem á þennan hátt getur sem hver túlkað 

ljóðin fyrir sig og komist að eigin niðurstöðu. 

 Viðauki A er ljóðið Inanna og Ebih, viðauki B Lady of Largest Heart og viðauki C 

Exaltation of Inanna. Viðauki D eru hymnarnir 42 í réttri röð. Ljóðin standa 

algjörlega óbreytt frá texta Meador. Viðauki A-C er úr bókinni Lady of Largest Heart 

og viðauki D úr bókinni Princess, Priestess, Poet: The Sumerian Temple Hymns of 

Enheduanna.   
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Viðauki A: 

 
Inanna and Ebih166 

 

In-Nin-Me-Huš-A 

by The Priestess Enheduanna 

 

I. Invocation 

 

Lady of blazing dominion 

clad in dread 

riding on fire-red power 

 

Inanna 

holding a pure lance 

terror folds in her robes 

 

flood-storm-hurricane adorned 

she bolts out in battle 

plants a standing shield on the ground 

 

Great Lady Inanna 

 battle planner 

 foe smasher 

 

you rain arrows on enemies 

set strength against foreigners 

lion roar across heaven 

on earth bodies struck  

flesh cut 

 

wild bull 

 hooves planted 

 battle ready against foe 

 

fiery lion 

 the upstart and rebel 

 you persuade 

 with your gall 

 

II. Praise to Her 

 

my Lady 

 godly child  nursed in heaven 

Inanna 

 godly maiden ripened on earth 

YOU ARRIVE 

                                                 
166 Ljóðið er að finna á bls. 91-102. 
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your spread-out arms 

wide as the Sun King 

 

when you wear fearsome dread in heaven 

crystal brilliance on earth 

 

when you unfold from the mountains 

your woven net of blue lapis cord 

 

when you bathe 

in clear mountain streams 

you, mountain born 

in a crystal-pure place 

 

when you wear  

the robes 

of the old, old gods 

 

when you slice heads 

like a scythe cuts wheat swaths 

 

then the black-headed praise you with song 

the Sumerians sing in one voice 

everyone sings sweetly a joy song 

 

Queen of battle 

 the Moon God’s oldest child 

Maiden Inanna 

I worship you 

here is my song 

 

III. Inanna Sings 

 

I the lady 

circling the sky  

circling the earth 

 

I Inanna 

circling the sky  

circling the earth 

 

in the east circling the Elam lands 

in the northwest circling the Subir lands 

in the north circling the Lullubi lands 

 

I ATTACK 

THE MOUNTAIN 

AT ITS HEART 

 

I the Lady 
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came near 

and the mountain did not fear 

 

I Inanna 

came near 

the mountain did not fear 

came near Mount Ebih 

the mountain did not fear 

 

did not tremble 

of its own accord 

nor wipe its nose on the ground 

nor flatten its lips in the dust 

I grab the upstarts in my hands 

shake them 

make them fear me 

 

set a great ox 

against its great strength 

a calf  

against its small strength 

 

I chase them with my rope dance  

goad them with my jump rope 

I ignite battle 

 arrows quiver-ready 

I braid thick rope slings 

 polish wood-spear 

 javelin, shield 

 

set fires in their forest border 

 ax the wicked 

call the Fire God, pure Gibil 

to flame trunks and thick branches 

 

from my own city 

Aratta 

hidden jewel and sparkling 

I spread terror all down the mountain 

 

like an An-cursed place 

never again will rise 

like a ruin where Enlil frowned 

never will lift its neck 

 

PRAISE MY WAY MOUNTAIN! 

PRAISE ME! 

PRAISE WITH SONG! 

 

IV. Inanna Goes to An 
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Inanna 

 child of the Moon God 

a soft bud swelling 

her queen’s robe cloaks the slender stem 

on her smooth brow she paints 

fire beams and fearsome glint 

 

fastens carnelian 

blood-red and glowing 

around her throat  

 

and then her hand clasps 

the seven-headed mace 

she stands as in youth’s prime 

her right hand grasps the mace 

 

steps, yes she steps her narrow foot 

on the furred back 

of a wild lapis lazuli bull 

 

and she goes out  

white-sparked, radiant 

in the dark vault of evening’s sky 

star steps in the street 

through the Gate of Wonder 

 

and goes before the god 

offers him the first fruits 

with sacrificial prayer 

 

An stretches out his hands 

takes the fruit in 

pleased, he receives Inanna 

 

then sits in the place 

he calls his own 

and motions her 

beside his great right hand 

 

she speaks: 

An  

my father 

be well! silim! 

listen to my words 

give me your ear 

 

An, your word 

proclaimed throughout heaven 

dread of my fearsome brilliance 
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An, you are he who 

gives my word weight 

over all others 

in heaven and on earth 

who gives my iron cold ax 

dominion to heaven’s outer edge 

 

who carved godly pillars 

 beautiful as queens 

to mark the place I stand 

there you set my solid throne  

there you bent the impaling pole 

to my eager hands 

 

and I ride out 

team of six in harness 

pulled over sky roads 

to the bounds of heaven 

I come forth a queen 

like cool moonlight down the breast of the sky 

 

arrows shot from my hands 

strip field, forest, orchard 

like the teeth of locusts 

 

arrows sharp as harrows 

level the rebel’s field 

 

my hands like falcon claws 

slash heads 

like the FIRST SNAKE 

I come out of the mountains 

fast as snakes slip through earth cracks 

I smash heads 

 

An KING 

I carry your name 

unraveled on a flaxen cord 

to the edge of the earth 

 

my eyes scan the earth 

I know the length of it 

 

I travel heaven’s pure road 

I know the depth of it 

 

even the holy Anunna 

stand in awe of me 

listen! 
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I the Lady 

came near 

and the mountain did not fear 

 

I Inanna 

came near 

the mountain did not fear 

 

came near  

Mount Ebih 

the mountain did not fear 

 

did not tremble 

of its own accord 

nor wipe its nose on the ground 

nor flatten its lips in the dust 

 

I grab the upstarts in my hands 

shake them 

make them fear me 

 

set a great ox 

against its great strength 

a calf  

against its small strength 

 

I chase them with my rope dance  

goad them with my jump rope 

 

I ignite battle 

 arrows quiver-ready 

I braid thick rope slings 

 polish wood-spear 

 javelin, shield 

 

set fires in their forest border 

 ax the wicked 

call the Fire God, pure Gibil 

to flame trunks and thick branches 

 

from my own city 

Aratta 

hidden jewel and sparkling 

I spread terror all down the mountain 

 

like an An-cursed place 

never again will rise 

like a ruin where Enlil frowned 

never will lift its neck 
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PRAISE MY WAY MOUNTAIN! 

PRAISE ME! 

PRAISE MY WAY EBIH! 

PRAISE WITH SONG! 

 

An 

king of the gods 

answers her 

 

Little One 

my Little One 

 

you ask for the mountain 

you want the heart of it 

 he says this to her 

you the Queen 

you ask for Mount Ebih 

you want the heart of it 

 he says this to her 

 

Mount Ebih  

you ask for it 

you want the heart of it 

 he says this to her 

 

the gods  

standing in their place 

bend with fear of Ebih 

the Annuna 

sitting in their holy place 

tremble, stricken 

their flesh prickles all over 

 

a red-hot terror 

paralyzes our whole country 

 

fiery terror of the mountain Ebih 

rages in the lands around us 

 

the jagged peaks of Mount Ebih 

cut the blue vault of sky 

trees 

fruit laden, full grown 

stand luxuriant on its slopes 

layers of thick leaves 

on its greats trees 

darken the sky 

 

lion pairs 

stroll in the shade 
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of stretching arch of branches 

 

grey-fleeced wild rams 

wide-eyed stags 

roam the hills without shepherds 

wild bulls come and go 

legs brushed by swaying grass 

 

the crescent-horned ibex 

mates in the mountain cypress 

I am fear-struck 

at their lavish brilliance 

I will not go there with you 

 

O Maiden Inanna 

I will not set my head with yours 

against the fiery radiance of the mountain 

 An says this to her 

 

INANNA! PORTENTOUS ONE! 

HOLY! ILL-BODING! 

FURY OVERTURNS HER HEART! 

 

with screech of hinge 

she flings wide the gate 

of the house of battle 

 

her hands pull the bolt lock 

on its lapis lazuli door 

 

bedlam unleashed 

she sends down a raging battle 

hurls a storm from her wide arms 

to the ground below 

 

thin sinew the woman strings 

for her flawless arrows 

 

and hurricane winds 

swift-piercing, stinging 

fly with Inanna’s fury 

suck loosened earth into sweet air 

 

dust chokes every blink and breath 

broken bits and fiery chips 

swirl in the dust dark air 

 

my Queen batters the mountain 

plants her heels hard 

rubs dagger’s edge on a whet stone 
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grabs Ebih by the neck 

as she would a sheaf of rushes 

 

in ear-splitting waves 

her shrill cries pierce 

Ebih’s failing heart 

 

with stones from its own slopes 

she pelts  she pounds 

thud dub  thud dub 

storms of stones crack its sides 

 

damp and writhing snakes 

tangled in branches 

drop at her drear bidding 

spitting deadly venom 

 

and her tongue’s poison 

hurls a green-wilting curse 

over forest and fruit-bearing trees 

 

she shows no mercy 

to its green plant rows 

a parching drought she blows 

dust dry air in her pitiless wake 

gusts over stems of verdant growth 

not a moist drop stays 

 

in the bent and withered grass 

she strikes fear 

flames cut the sky to the boundary stones 

flames dance in the smoke stained air 

spread at a glance from the queen’s glare 

 

holy Inanna 

fresh faced, fearless 

vigor of a young man commanding 

 

wrestles the mountain to its knees 

stands the victor at its base 

 

MOUNTAIN!   she cries 

EBIH! 

 

because you puff yourself up 

because you stand so high 

dress up so beautiful 

make yourself so green and luscious 

put on a royal robe 
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stretch your hand straight to An 

 

do not wipe your nose on the ground 

do not flatten you lips in the dust 

I HAVE KILLED YOU 

I HAVE STRUCK YOUR HEART WITH SORROW 

 

you thick-hided elephant 

I will twist your trunk 

you oversized bull 

I will wrench you neck 

grab your thick horns 

throw you in the dust 

stomp you with my hatred 

grind my knees in your neck 

till tears wet your face 

sorrow grips you heart 

 

turn you back on me! 

may the bleak bird of heartbreak 

nest in your shadows 

 

Inanna 

fearsome victor 

speaks again 

MOUNTAIN 

father Enlil led me 

placed the dreaded mace 

in my strong right hand 

in my left I swing an ax 

mace and ax flung raging 

cut like a great toothed harrow 

 

V. Inanna Builds a Temple to Her Victory 

 

stone upon stone 

I build a temple 

mark out my estate 

stone upon stone 

finish it in splendor 

standing hard on bedrock 

grand is the throne there 

 

summon a kurgarra for holy office 

bestow the sacred implements 

hallowed mace and dagger 

 

summon a gala, singer of lamentation 

dispense the tools of office 

kettle drum and hand drum 
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summon holy attendants 

for ritual head-overturning 

priest to become woman 

priestess to become man 

 

I build this splendid temple 

who dared attack the mountain  

who now stands victorious 

 

a swollen spilling water 

I have washed over the grasslands 

a rushing risen water 

I have overrun the rope fence 

 

mountain 

I have triumphed 

Ebih 

I have triumphed 

 

eldest daughter of the Moon 

that you destroyed Ebih 

O maiden Inanna 

be praised 

 

and praise be to Nisaba 

goddess of writing 
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Viðauki B: 

 

Lady of Largest Heart167 

 

In-Nin Ša-Gur-Ra  

by The Priestess Enheduanna 

     

Lady of the largest heart 

keen-for-battle queen 

joy of the Annuna 

 

eldest daughter of the Moon 

in all lands supreme 

tower among great rulers 

 

queen of rare deeds 

she gathers the me 

from heaven and earth  

surpassing great An  

 

SHE of the gods has power  

SHE executes their verdicts  

before her matchless word  

the great Anunna crawl 

ever sneak away  

 

An is ignorant of her plan  

never stands against her command 

she is changeable and hidden  

 

SHE completes the great me 

makes flawless the ordained powers  

She foremost of the gods  

pulls the nose-rope with her hands 

 

she is a wood-clamp  

pinching the gods 

shimmering fear shrouds the mountain  

strikes the roadways silent 

 

she shrieks 

and the gods start shaking 

she raves 

 

the Anunna quaver  

crouch like a bending reed 

at her roaring dum-dam 

they grab arms and legs and hide 
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without Inanna  

An is indecisive 

Enlil Cannot fix fates 

 

who dares defy her  

queen of lifted head 

she is greater than the mountain  

 

she speaks  

cities tumble 

 fall into ruined mounds 

 their houses haunted 

 their shrines barren  

 

she shakes with rage  

 demons throw rope snares 

 bodies burn in blistering flare 

 

the one who disobeys  

she does chase, twist 

afflict with jumbled eyes  

 

fighting hand-to-hand 

or hurling hurricane winds 

she alone is awesome 

 

fighting is her play 

she never tires of it 

she goes out running 

strapping on her sandals 

 

a whirlwind warrior  

bound on a twister 

she tears the king’s robe 

dust-dry south wind  

sweeps at her bidding  

leaves in its trail  

breast-beating despair 

 

lioness Inanna  

crouched in a reed thicket  

leaps to slash the fearless 

 

mountain wildcat 

prowling the roads 

shows wet fangs 

gnashes her teeth 

 

wild bull Queen  

mistress of brawn 
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boldly strong 

no one dares turn away  

 

greatest of the great rulers 

a pit trap for the headstrong 

a rope snare for the evil 

 

where she spits venom 

fighting erupts 

tumult spreads the poison 

 

her overturned fury  

Holy Woman’s rage  

is a rampaging flood  

hands cannot dam  

 

a ditch of spilling water  

she floods over a road  

swamps the one she loathes 

 

Mistress Eagle  

her fiendish wings flap in foreign lands 

those snatched  

never are turned loose 

 

Mistress Falcon  

the wide stall of animals 

she mauls 

slashes the cows and bulls  

 

woe the city under her frown  

its fields lie barren  

 

the Queen dances in its furrows  

weeds spring from her footsteps  

 

even if he wanted 

An could not do a thing  

 

Lady Brush Fire  

burns the high steppe 

Lady of Raging Battle  

batters to submission 

 

SHE 

in the midst of havoc  

shouting over the din 

begins her sacred song 

the song drawn with a stick 

carves her indelible scheme  
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she sings 

 her bread is lamentation 

 her milk is weeping 

 bread and milk of death 

 O Inanna  

 bread and milk of death 

 who eats it will not last 

  

 who she feeds  

 burns with pain of gall 

 gags on dung 

 

 her song sung 

 with joy of heart 

 in the plain 

 with joy of heart 

 she sings 

 and soaks her mace 

 in blood and gore 

 smashes heads 

 butchers prey 

 with eater ax and  

 bloodied spear 

 all day 

 these evil blades 

 he warrior flings 

 pours blood on offerings 

 so who she feeds 

 dines on death 

 

this song she sings 

 

in the wide steppe 

the silent glare of noon  

she turns to black  

and shrouded light 

 

she blurs the eyes 

so friend’s face 

changes shape to foe 

 

she shouts from the faraway steppe 

so fertile field 

shifts to arid waste  

 

her yowl 

like Iskur’s thunderclap  

and windy howl 

shakes bodies 

makes all flesh quake 
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who dares oppose  

her undisputed deadly fray 

who dares behold 

her savage fighting 

weapon’s play 

that floods the earth with rage  

washes everything away 

 

Mistress plow 

the vacant wastelands 

split beneath you tooth 

 

before you  

the high-flown proud 

bend wily necks and  

strain against your truth 

 

 

works of her proud heart  

the Queen alone creates them  

most exalted of the assembly 

she sits on the honored throne 

spread out right and left  

 

with a stretch of her defaming hand 

she crushes the mountain to garbage 

scattering the trash from dawn to dark 

with mighty stones she pelts 

and the mountain 

like a clay pot 

crumbles 

with her might 

she melts the mountain 

into a vat of sheepfat 

 

She is Inanna 

Bearer of Happiness 

whose strapping command 

hip-dagger in hand  

spreads radiance over the land 

 

fish dragged from the deep 

in her stretched-out net 

never will slip through 

birds trapped in her nimble cast  

thrash in the fine-eyed mesh 

 

what she has crushed to powder 

never will rise up 
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the scent of fear stains her robe 

she wears 

the carved-out ground plan  

of heaven and earth  

who seeks her word 

does not look to An  

the great god assembly  

prattles in confusion 

cannot fathom her plan’s execution  

she holds the life of heaven 

with her single hand 

 

fierce Lady Wildcat sovereign of the Annuna  

Inanna 

you draw men into unending strife  

or crown with fame a favored person’s life 

 

* * * 

 

Inanna  

dressing a maiden  

within the women’s rooms 

embraces with full heart 

the young girl’s handsome bearing 

 

the maid a woman evilly spurned  

taunted to her face  

sways beneath the wrath 

thrown on her everywhere 

her only path a wanderer 

in dim and lonely streets 

her only rest a narrow spot  

in the jostling market place 

where from a nearby window  

a mother holds a child 

and stares 

 

this dreadful state  

the Lady would undo 

take this scourge  

from her burdened flesh 

 

over the maiden’s head  

she makes a sign of prayer  

hands then folded at her nose 

she declares her manly/woman 

 

in sacred rite  

she takes the broach  

which pins a woman’s robe 
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breaks the needle, silver thin  

consecrates the maiden’s heart as male  

gives to her a mace  

for this one dear to her  

she shifts a god’s curse 

a blight reversed 

out of nothing shapes 

what has ever been 

her sharp wit 

splits the door 

where cleverness resides 

and there reveals  

what lives inside 

 

the unafraid 

who shun her outstretched net 

will slip and snag in its fine-eyed mesh  

 

a man  

one who spurned her  

she calls by name  

makes him join  

woman 

breaks his mace 

gives to him the broach  

which pins a woman’s robe  

 

these two SHE changed  

renamed  

reed-marsh woman       reed-marsh man 

ordained sacred attendants 

of ecstasy and trace 

the head-overturned pili-pili  

the chief hero kurgarra 

enter ecstatic trance 

 

they weep     they wail 

they weary and wear out  

singing songs to quell a god’s rage  

 

Mistress  

all day    every day weeping 

you no longer roam the heavens 

crying does not sooth your heart 

stop I say  

enough  

moaning unending lamenting 

do not cool you down  

 

Beloved Lady of Holy Ann 



59 

look at your tormenting emotions  

all the time weeping 

YOU mistress of the powers of heaven 

YOU unequaled in the earth around you  

YOU exalted all on your own 

 heaven and earth cannot gird your fame 

You match Enlil and An  

 sit at the great right hand 

You outshine in the cult shrines 

You excel on your own path 

 

grain shoots break ground in the furrows 

young Ashnan  grain goddess 

You raise on a sky throne 

rains swell the thick cloud of Ishkur 

he thunders out of the sky for You 

when you stretched your hand  

seized the great me  

O Inanna 

your victory was terrifying  

 

the lofty Annuna  

bend down  

press noses in the dirt  

 

you startle the sky  

riding out on seven great lions 

An fear-stricken  

trembles before you dwelling 

only when you sit 

in his own domain 

does his flesh not prickle 

 

and he says 

 

 the royal rites of kings 

 the divine rites of gods 

 I hand over to you 

 

 all the great gods 

 kiss the earth 

 lie flat in the dirt 

 the high mountain of carnelian rose 

 the mountain of lapis blue 

 did bend its nose to the ground 

 

 only Mt. Ebih 

 refused to bow 

 held its nose high 

 stilled the greeting hand 
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 in triumphant rage you tore Ebih 

 ripped the mountain with smashing storm 

 

Mistress  

you outclass Enlil and An  

your praiseworthy path shows forth 

without YOU is no fate fixed 

without YOU is no keen counsel arrived 

 

* * * 

 

to run    to steal away  

to cool the heart    to soothe 

are yours Inanna 

 

fitful wandering 

speeding by 

rising   falling 

reaching the fore 

are yours Inanna 

 

to smooth the traveler’s road  

to clear a path for the weak  

are yours Inanna 

 

to straighten the footpath 

to make firm the cleft place 

are yours Inanna 

 

to destroy   to build 

to lift up   to put down  

are yours Inanna 

 

to turn man into woman  

woman into man 

are yours Inanna 

 

allure    ardent desire 

belongings   households 

are yours Inanna 

 

wealth    brisk trading 

quick profits   hoard even more 

are yours Inanna 

 

prosperous business   abundance of money  

indebtedness    ruinous loss  

are yours Inanna 

 

to teach    watch over 
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supervise    scrutinize 

are yours Inanna 

 

life vigor   fitting modesty 

male guardian spirits 

female guardian spirits 

disclosing sacred spots 

are yours Inanna  

 

to worship in lowly prostration 

to worship in high heaven  

are yours Inanna 

 

the word of rejection 

the word of riddance 

are yours Inanna 

 

(10 to 12 lines missing) 

 

to hand out tender mercies 

restore your heart to someone 

are yours Inanna 

 

heart trembling    weakness 

shivering cramps    illness 

are yours Inanna 

 

to have a husband    to have a wife 

to thrive in the goodness of love 

are yours Inanna 

 

to spark a quarrel  

within love’s lusty delight  

is yours Inanna  

 

to be negligent 

tend carefully 

are yours Inanna 

 

to build a house  

construct the women’s rooms  

furnish them  

to kiss a baby’s lips  

are yours Inanna  

 

to spread the leg stride 

to footrace 

to win  

are yours Inanna 
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to mingle  

the brute   the strong 

the downtrodden   the weak 

are yours Inanna 

 

to intermix 

high ground   low lying pools 

peaks   rolling plains 

are yours Inanna 

 

to give the royal crown  

the throne   the king’s scepter 

are yours Inanna 

(13 lines missing) 

 

to heap on lavish adornments 

small   large    fine   wide 

are yours Inanna 

 

to grant cultic rites 

guide their execution 

are yours Inanna 

 

to utter slander 

words of deception 

to speak unashamedly 

even hostilely 

are yours Inanna 

 

to sneer at an answer 

false or true 

to say wicked words 

are yours Inanna 

 

to joke   inflame a quarrel  

provoke laughter 

to defile   to esteem 

are yours Inanna 

 

calamity    bitter woes 

torment    wickedness 

darkening the light  

are yours Inanna 

 

fear    panic    alarm 

stifling terror 

dreadful brilliance 

are yours Inanna 

 

triumph   hard pursuit 
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trembling sickness 

wakeful quivers   sleeplessness 

are yours Inanna 

 

to muster troops 

to strike    slaughter 

raise the battle cry  

are yours Inanna  

 

brawling 

blurring the eyes 

clashing strife  murderous fights 

are yours Inanna 

 

to be all knowing 

is yours Inanna 

 

to build a bird’s nest  

safe in a sound branch  

make indestructible  

are yours Inanna 

 

to lure snakes from the wasteland 

terrorize the hateful 

throw in chains  hold in bondage 

are yours Inanna 

 

to summon the hated 

is yours Inanna 

 

to cast lots  

is yours Inanna 

 

to gather the scattered  

restore the living place 

are yours Inanna 

 

setting free  

is yours Inanna 

 

* * * 

 

merely open your mouth  

and tables turn  

your glance 

clogs ears 

never to hear 

your frown blackens the light of noon 

your heart picks the moment of ruin 

the place you name trembles 
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what is yours  

cannot be crushed 

 

who dares oppose 

your deeds 

Queen of Heaven and Earth 

 

no bribes sway  

divine verdicts you say 

Inanna 

judge of the palace throng 

 

more weighty than a mountain  

is an oath sworn in your name 

An cannot compete 

 

when you heed you nimble wit  

all the gods around 

cast their joyless faces down  

you alone are glorious 

all gods 

all heaven and earth 

call you  

Great Mother Cow 

 

scarcely lift your eyes 

the gods 

openmouthed 

attend 

 

in your dwelling 

the great gods stand  

saying sweet prayers 

 

and praise  

your dreadful brilliance 

gladly live  

at your lofty breast 

 

no sanctions cease unending praise 

where is your single name  

not glorious 

(10 lines missing) 

 

a sorrowful wail is your song 

no one can overthrow your works 

your rage tramples under foot  

 

what your hand has made 

cannot be shoved away  
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what you build by your design 

An cannot dwindle 

 

with An and Enlil 

well-known in the assembly 

O peerless woman 

you have bestowed great gifts 

with single tongue An and Enlil speak 

and seize the people for your hands 

the word you lay down  

An shall not set aside 

the „so be it― you say  

great An shall not unsay  

your „so be it― 

is a final „so be it― 

your „destroy― 

is a „destroy― 

 

what you proclaim in the assembly 

An and Enlil cannot throw out  

the oracles uttered on your tongue 

never change in heaven or earth 

a place you sanction 

meets no ruin 

a place you brand 

does not last 

 

your godliness 

like Nanna-moon and Utu-sun 

shines forth in the holy sky 

 

your torch flames  

heaven’s four quarters  

spreads splendid light in the dark 

  

those warrior women  

like a single thread 

come forth from beyond the river  

do common work 

in devotion to you 

whose hands sear them purifying fire 

 

your many devoted 

who will be burnt  

like sun-scorched firebricks 

pass before your eyes 

 

hands do not touch  

your precious me 

all the me  
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pass before you 

 

you have realized  

the Queen of Heaven and Earth 

to the utmost 

you hold everything 

entirely in your hands 

 

Mistress 

you are splendid 

no one can walk before you 

you lie with great An  

on an unblemished bed 

 

what other goddess 

can gather 

the me of heaven and earth 

 

you alone are sublime 

praise your name 

 

* * * 

 

I  

I am Enheduanna 

High priestess of Nanna 

with single heart 

I am devoted to Nanna 

(20 lines missing) 

 

I plead with you 

I say STOP 

the bitter hating heart and sorrows 

 

my lady  

what day will you have mercy 

how long will I cry a moaning prayer 

I am yours  

why do you slay me  

may your heart be cooled toward me  

I cry    I plead 

for your attentive thoughts 

 

may I stand before you  

may your eyes shine upon me  

take my measure 

 

I  

who spread over the land 

the splendid brilliance  
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of your divinity 

you allow my flesh  

to know your scourging 

 

my sorrow and bitter trial  

strike my eye as treachery 

tear me down from heaven  

mercy   compassion   attention 

returning you heart to someone 

folded-hand prayer 

are yours Inanna 

 

your storm-shot torrents 

drench the bare earth  

moisten to life  

 

moisture bearing light  

floods the dark  

 

O my Lady  

my Queen 

I unfold your splendor in all lands 

I extol your glory 

 

I will praise your course  

your sweeping grandeur  

forever 

 

You  

who can touch your divinity 

who can match your rites  

 

may great An 

whom you love 

beg your mercy 

 

may all the great gods 

soothe your temper 

may you gladden  

as you near 

the clear blue lapis throne  

of the Queen  

may the high sitting-place 

say to you  

SIT 

 

may your holy lying place  

say to you  

rest 

give way 
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refresh 

 

where dawn breaks 

 Utu flares 

may the people herald 

your glorious divinity  

O you who are Queen  

may they declare your splendor 

 

for you An and Enlil  

and all gods in accord 

fix a great fate 

to you  

they give  

Queenship of the Throne Room 

 

and You  

O Queen  

say who of the godly sisters 

is worthy of Queenship 

 

Queen 

Mistress 

you are sublime 

you are venerable 

 

Inanna  

you are sublime 

you are venerable 

 

my Lady  

I have shown your grandeur resplendent 

restore your heart to me  

 

your great deeds are boundless 

may I praise your eminence 

O maiden Inanna 

sweet is your praise 
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Viðauki C: 

 

The Exaltation of Inanna168 

 

Nin-Me-Šár-Ra  

by The Priestess Enheduanna 

 

Queen of all given powers 

unveiled clear light 

unfailing woman wearing brilliance 

cherished in heaven and earth 

 

chosen, sanctified in heaven 

You 

grand in your adornments 

crowned with your beloved goodness 

rightfully you are High Priestess 

 

your hands seize the seven fixed powers 

 my queen of fundamental forces 

 guardian of the essential cosmic sources 

 

you lift up the elements 

bind them to your hands 

gather in powers 

press them to your breast 

 

vicious dragon you spew 

 venom poisons the ground 

like the storm god you howl 

 grain wilts on the ground 

 

swollen flood rushing down the mountain 

YOU ARE INANNA 

SUPREME IN HEAVEN AND EARTH 

 

mounted on a beast 

You lady ride out 

shower the land with flames of fire 

your fated word charged 

with An’s command 

 

who can fathom your depths 

you of the great rites 

You 

mountain smasher 

give the storms wings 

                                                 
168 Ljóðið er að finna á bls. 171-180. 
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You 

Enlil’s dear 

fling storms over the land 

you stand at An’s command 

my Lady 

the shriek of your voice 

shatters foreign lands 

 

You 

dreaded southwind 

hurl a hot storm 

people stumble      dazed and silent 

face the terror of holy power 

chanting a dirge 

they meet you at the crossroads 

of the house of sighs 

 

at the front of battle 

all is smashed before you 

the obsidian blade ravages 

my Lady 

by your own arm’s power 

 

a gouging storm-bull, you gouge 

a rumbling storm-roar, you thunder 

you bellow with the storm god 

you moan with evil winds 

your feet never weary 

 

you sing of sorrow 

play the harp of lamentation 

 

before you my Queen 

the Anunna 

all the great gods 

fly away to the ruins 

flutter around like bats 

wither at your smoldering glance 

cower beneath your scowl 

 

your angry heart 

who can soothe it 

cooling your cruel heart is 

too forbidding 

 

the Queen alone lifts her feelings 

the Queen alone gladdens her heart 

She will not quiet her rage 

O great daughter of Suen 
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Queen 

greater than the mountains 

who dares raise nose-pressed-to-the-ground 

when the mountain quits nose-rubbing 

you curse its grain 

 spin ashes around its main gate 

 pour blood into its rivers 

 its people cannot drink 

it hands over captives 

armies disband 

strong young men 

come before you willingly 

 

a wind storm breaks up dancing in the city 

drives the prime youth before you 

rope-tied captives 

 

to the city which does not profess 

„the land is yours― 

which does not say 

„it is your father’s― 

you speak only one holy word 

turn that city from your path 

 

you abandon its sacred stall 

the woman no longer speaks sweetly to her husband 

 no longer tells secrets at midnight 

 does not disclose 

 the soft whispers in her heart 

 

ecstatic wild cow 

eldest daughter of Suen 

Queen greater than An 

who dares withhold adulation 

 

mistress of the scheme of order 

great Queen of queens 

babe of a holy womb 

greater than the mother who bore you 

You all knowing 

You wise vision 

Lady of all lands 

life-giver for the many 

faithful Goddess 

worthy of powers 

to sing your praise is exalted 

 

You of the bountiful heart 

You of the radiant heart 
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I will sing of your cosmic powers 

 

*  *  * 

 

truly for your gain 

you drew me toward 

my holy quarters 

I 

the High Priestess 

I 

Enheduanna 

 

there I raised the ritual basket 

there I sang the shout of joy 

 

but that man cast me among the dead 

I am not allowed in my rooms 

gloom falls on the day 

light turns leaden 

shadows close in 

dreaded southstorm cloaks the sun 

 

he wipes his spit-soaked hand 

on my honey sweet mouth 

my beautiful image 

fades under dust 

 

what is happening to my fate 

O Suen 

what is this with Lugalanne 

 

speak to An 

he will free me 

tell him „Now― 

he will release me 

 

the Woman will dash his fate 

that Lugalanne 

the mountains the biggest floods 

lie at Her feet 

 

the Woman is as great as he 

she will break the city from him 

 (may her heart grow soft for me) 

 

stand there 

I 

Enheduanna Jewel of An 

let me say a prayer to you 

 (flow tears 
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 refreshing drink for Inanna) 

I say to Her 

silim 

be well 

 

I say 

I no longer soothe Ashimbabbar 

 

all the cleansing rites of holy An 

that man changed them 

 

he robbed An of his temple 

 he shows no fears for Big Man An 

the potent vigor of the place 

does not fill him 

he spoiled its allure 

truly he destroyed it 

 

haunt him 

with the ghost 

of her you set up as your partner 

 

O my divine ecstatic wild cow 

drive this man out 

hunt him down 

catch him 

 

I 

who am I 

in the place which holds up 

life’s key elements 

 

may An desert those Rebels 

who hate your Nanna 

may An wreck that city 

may Enlil curse its fate 

may the mother not comfort 

her crying child 

 

Queen 

creator of heart-soothing 

that man junked 

your boat of lamentation 

on an alien sea 

 

I am dying 

that I must sing  

this sacred song 

I 

even I 
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Nanna ignores my straits 

am I to be ruined by treachery 

I 

even I  

Ashimbabbar 

neglects my case 

 

whether he neglects me 

or not 

what does that matter 

that man threw me out of the temple 

I who served triumphant 

 

he made me fly 

like swallows swept 

from their holes in the wall 

 

he eats away at my life 

I wander through thorny brush in the mountains 

he robbed me 

of the true crown 

of the High Priestess 

 

he gave me 

the ritual dagger of mutilation 

he said 

„it becomes you― 

 

precious Queen 

loved by An 

rekindle for me 

your holy heart 

 

beloved wife of the sky dragon 

 Ushumgalanna 

Great Lady 

who spans the tree of heaven 

trunk to crown 

all of the Annuna 

lash yoke over neck for you 

 

You 

born a minor queen 

how great have you become 

greater than the Annuna 

greater than the Great Gods 

 

the Annuna 

press lips to the ground for you 
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that man has not settled my claim 

again and again 

he  throws a hateful verdict  

in my face 

 

I no longer lift my hands 

from the pure sacred bed 

I no longer unravel 

Ningal’s gifts of dreams 

to anyone 

I 

most radiant priestess of Nanna 

may you cool your heart for me 

my Queen 

beloved of An 

 

PROCLAIM! 

PROCLAIM! 

I shall not 

pay tribute to Nanna 

it is of YOU 

I PROCLAIM 

 

that you are exalted as An 

PROCLAIM! 

 

that you are wide as earth 

PROCLAIM! 

 

that you crush rebellious lands 

PROCLAIM! 

 

that you shriek over the land 

PROCLAIM! 

 

that you smash heads 

PROCLAIM! 

 

that you gorge on corpses like a dog 

PROCLAIM! 

 

that your glance flames with rage  

PROCLAIM! 

 

that you throw your glance around  

PROCLAIM! 

 

that your eyes flash like jewels 

PROCLAIM! 
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that you balk and defy 

PROCLAIM! 

 

that you stand victorious 

PROCLAIM! 

 

I have not said this of Nanna  

I have said it of YOU 

my phrases glorify YOU  

 who alone are exalted  

my Queen  

beloved of An 

 

I have spoken  

of your tempestuous fury 

 

*  *  * 

 

I have heaped up coals in the brazier 

I have washed in the sacred basin  

I have readied your room 

 in the tavern 

(may your heart be cooled for me) 

suffering bitter pangs  

I gave birth to this exaltation  

for you my Queen 

 

what I told you in the dark of night 

may the singer recount at noon  

 

child of yours     I am a captive 

bride of yours     I am a captive  

it is for my sake your anger fumes  

your heart finds no relief 

 

*  *  * 

 

the eminent Queen  

guardian of the throne room  

receives her prayer  

 

the holy heart  

of Inanna  

returns to her  

 

the day is favorable  

she dresses lavishly 

in woman’s allure 

 

she glows with beauty’s shine 
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like the night of the rising moon 

Nanna lifts her 

Into seemly view 

 

At the sound of Ningal’s prayer  

the gate posts open  

 Hail 

 Be Well 

 

*  *  * 

 

this poem  

spoken for the sacred Woman  

is exalted  

praise the mountain destroyer 

praise Her who  

 (together with An) 

received the unchanging powers  

praise my lady wrapped in beauty  

PRAISE BE TO INANNA 
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Viðauki D
169

: 
 

Hymn to Enki 

Temple Hymn I  

 

THE ERIDU TEMPLE OF ENKI   

 Engur 

 

growing between, 

this fist temple tower split heaven and earth  

 whose roots reach Eridu’s dark cella 

watery shrine built for a prince 

water hauled from his pure canal 

pure food gathered from the holy hill 

purest mountain scrubbed clean with soap 

abzu    your hymns praise creation’s elements 

 

your grand surrounding wall unequaled 

and the chamber    where the god lives  

whose dining hall lets no light enter 

truly from wall to wall 

your firm-anchored house has a purity beyond measure 

 

O crowned Eridu    shining crown  

sworn by you prince    the great prince 

the susbu priest makes the pure plants grow 

 where your watery home hits the Great Below 

 and voices pour out to Utu  

 revered shrine stretching toward heaven 

 

they carry bread from the oven to eat 

the oven    brimming over    rivals the holy chamber 

 

words of your prince    prince of heaven and earth  

cannot be altered  

the creator   the wise one decreed 

Lord Nudimmud, the Blood Maker 

 O Engur  

has built this house on your radiant site 

and placed his seat upon your dais1 

 

 (23 lines for Enki at Eridu) 

 

 

 

                                                 
169 Hymnarnir eru frá bls. 29-247 í bókinni en Meador helgar hverjum flokki fyrir sig einn kafla með 

ítarlegri umfjöllun. Ég hef bætt landfræðilegri flokkun hymnanna ofan við fyrsta hymna í hverjum 

flokki fyrir sig en þá skipan að finna í upphafi hvers kafla í bók Meador en ekki beint ofan við textann 

eins og ég hef gert hér. 
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Hymns to the Nippur Deities 

Temple hymn 2 

 

THE NIPPUR TEMPLE OF ENLIL 

 Ekur 

 

navel of heaven and earth  

O Nippur temple 

birthplace of fate 

 

Lord Enlil’s divine decisions   sired on the high foundation 

spread to Sumer and Akkad  

right and left through his whole estate 

house of Enlil  

if your dark interior is cooled, refreshed, 

your wise knowing heart measures a good fate  

your threshold door flung wide 

joins earth to the heaven high mountain 

 

the slant wall of your terrace 

shoulders a perfect mountain 

from whose top comes measured reckoning 

 a princely sight 

whose base holds contemplation wit heaven and earth 

 

great prince Enlil, our prince  

the sweet lord  

lord to the outer edge of heaven  

lord for setting fate 

shrine Nippur    the great mountain  

and Enlil the fate fixer  

has built this house on your radiant site 

and placed his seat upon your dais 

 

 13 lines for Enlil in Nippur 

 

 

Temple Hymn 3 

 

THE NIPPUR TEMPLE OF NINLIL 

 Tummal 

 

molded with grace 

 O Tummal 

with princely favors 

they wrapped you in terror and awe 

you the foundation 

whose pure cleansing rites stretch 

over abzu’s sweet water 

ancient city 
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old reeds and young shoots shape you  

your heart, forged in plenty  

is a mountain of abundance 

 

in New Year’s festive month   you dress in wonder 

then the Kiur’s great lady outshines Enlil  

your own princess 

mother Ninlil    Nunamnir’s well-loved wife 

O Tummal house  

has built this house on your radiant site  

and placed her seat upon your dais 

  

 8 lines for the house of Ninlil in Nipper  

 

 

Temple Hymn 4 

 

THE NIPPUR TEMPLE OF NUSKU 

 Melam Hush 

 

O house    wrapped in terrifying fire-red glow  

 towering shrine   showered with heaven’s princely blessing  

 storehouse of Enlil shaped a ruler in an ancient mold 

 

counselor of the Ekur  

head held at princely height 

your house and its horn-capped walls 

is a sight close to heaven  

 

here great verdicts are conferred, divine decisions, 

where the river ordeal lets the true-walker live 

but binds the evil-hearted in darkness 

in your great place 

fit for ishib’s pure cleansing rites 

you eat with Lord Numamnir   your prince 

heart-soother of Enlil    welcomed in the exalted shrine 

good spirit of the Mountain House 

great worker Nusku  

house of Enlil  

has built this house on your radiant site 

and placed his seat upon your dais  

 

 12 lines for the house of Nusku at Nippur 
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Temple Hymn 5 

 

THE NIPPUR TEMPLE OF NINURTA 

 ESHUMESHA 

 

O  house  

 power-gatherer of heaven  

 rising in a big place 

strapping hero   you of true cosmic forces  

fill the holy throne  

you   battle arm 

hero’s mace   quiver wearer 

your foundation strong unending brickworks 

conceived by the primeval Lord  

will last all living days 

 

decision maker of princely power  

holy earth   greater than the mountain  

lifting its head among the princes 

dawn at your place spreads  a glow like daylight  

O Eshumesha 

Enlil has fixed on your name   a fearsome dread  

your prince   a fear force  

holds the land in terror to the outer edge 

great ruler of Enlil  

sovereign   staff-beater 

equal of heaven and earth  

who refines the greatness of cosmic order 

on the horned crown of father Enlil 

mace holder    strong-headed one 

Enlil’s front-goer    unrivaled 

lion given birth from the mountain  

he destroys evil-necked rebels for Enlil 

 Lord Ninurta 

 Lord of Earth 

and has    O Eshumesha  

built this house on your radiant site 

and placed his seat upon your dais 

 

 13 lines for the house on Ninurta of Nippur 

 

 

Temple Hymn 6 

 

THE NIPPUR TEMPLE OF SHUZIANNA 

 Egaduda 

 

O Egaduda 

set apart on a hill   head lifting above the others  

crown of the high plain  
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holy place   pure place  

where women reside 

your foundation is the great mast of the prince 

your Princess   that uncommon lady 

fills all the house and throne 

singular mound   eminent temple 

O Dusagash   the princess’s house  

she sows flowers in profusion on your luminous site  

that strikingly wise  one   your Princess 

 may she never be angry 

princely daughter  

who showers abundance with great mountain  

Right-Hand-of-Heaven  

 Shuzianna 

father Enlil’s second wife 

O Dusagash  

has built this house on your radiant site  

and taken her seat upon your dais 

 

 9 lines for the temple of Shuzianna  

 the lofty closed house for consecrated women 

 

 

Temple Hymn 7 

 

THE KESH TEMPLE OF NINHURSAG 

 The lofty 

 

high-lying Kesh  

in all heaven and earth    you are the from-shaping place 

 spreading fear like a great poisonous snake  

O lady of the Mountain    Ninhursag’s house  

built on a terrifying site  

 

Kesh    like holy Aratta 

inside is a womb dark and deep  

your outside towers over all 

 

imposing one  

great lion of the wildlands stalking the high plains 

great mountain   incantations fixed you in place 

 

inside the light is dim  

even moonlight (Nanna’s light ) does not enter 

only Nintur, lady Birth, 

Makes it beautiful 

house of Kesh  

 the brick of birthgiving 

 your temple tower   adorned with a lapis crown  

your princess  
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Princess of Silence  

unfailing great Lady of Heaven  

when she speaks, heaven shakes 

open-mouthed, she roars 

 

Aruru 

sister of Enlil 

 O house of Kesh 

has built this house on your radiant site  

and placed her seat upon your dais  

 

 13 lines for the temple of Ninhursag of Kesh 

 

 

Hymns to Temples in and near Ur 

Temple Hymn 8 

 

THE UR TEMPLE OF NANNA 

 Ekishnugal 

 

O Ur  

 breed bulls standing 

 in the watery reed brake 

 

white stone Ekishnugal  

 calf of a great cow  

 grain-eater of holy heaven 

 

Wild Cow   a snare sprawled over a nest  

Ur    first-fruit-eater of all lands  

shrine in a pure place   An’s first piece of earth  

O house of Suen  

 „princely― fits your front side  

 „Kingly― suits your back  

 

at your feast, the adab hymns 

holy drums   metal ub and leather-covered ala 

fill your banquet hall 

your emanating light  

your faithful lordship 

(are) precious things 

(in) the gipar   the priestess’ rooms 

 that princely shrine of pure creation’s elements  

they track the passage of the days 

 

Ekishnugal 

waning moonlight spreads over the homeland 

the sweeping light of midday fills every country  

house   your shining face is  

the great snake of the reed marsh  
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O shrine   your foundation 

 the fifty abzus  

 the seven seas 

has plumbed the inner working of the gods 

 

your prince  

 decision maker  

 crown of wide heaven  

he   Ashimbabbar   king of heaven  

O Ur shrine  

has built this house on your radiant site  

and placed his seat upon your dais.  

 

 17 lines for the house of Nanna of Ur  

 

 

Temple Hymn 9 

 

THE UR TEMPLE OF SHULGI 

 Ehursag 

 

O Emumah   house ( of the ) lofty name  

high-lying mountain of heaven 

 

precious is the holy base    pure, your great foundation 

the heart inside fills with measureless princely forces  

glows a shining light  

 

O shrine 

 

your outside a verdant height  

your visible facade (touches) all people 

binding the land in a single path  

a mighty river    opening wide its mouth  

gathering widespread cosmic powers 

 

at your root is great terror  

faithful mountain raised in the broad plain  

your lofty dwelling is a mighty thing 

(with) all cosmic powers of princeship 

a broad and central mountain 

a vast gathering storm rumbles 

 

O house, your prince Shulgi 

has made it great among the princes 

the noble one on the throne   imposing strong wind  

graced (with) cosmic powers for deciding fates  

O Ehursag, heaven’s own Shulgi  

has built this house on your radiant site  
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and established his seat upon your dais 

  

 14 lines, the extras ones, for the Ehursag house of Shulgi at Ur 

 

 

Temple Hymn 10 

 

THE KUAR TEMPLE OF ASARLUHI 

  

O city 

 

squeezed out of the abzu 

like barley oil 

 

a plain    heavy with clouds 

pulling cosmic powers from the dense mist  

 

in Kuar    true sanctuary of your foundation  

the Lord    not hoarding his bounty  

goes about in wonder  

the Seven Wise Ones 

made it grow in your name  

top to bottom  

 

your prince most treasured prince 

Asarluhi   all-powerful one 

hero born to be a prince  

young lion who snatches his prey  

like a battering storm he gores the traitors’ land  

as long as thy rebel he spits on them     all over   

Asar-alim-nunna   bison of the prince by name  

son of the abzu  

O house of Kuar 

has built this house on your radiant site 

and placed his seat upon your dais  

 

 11 lines for the house of Asarluhi in Kuar 

 

 

Temple Hymn 11 

 

THE KIABRIG TEMPLE OF NINGUBLAM 

 Gabura 

 

O house  

 teeming with unblemished bulls 

 whose king stands on precious stones  

a towering trap    crown of the princely son  

its finest oil is pure    preserving its sweetness 

O Gabura   pure cattle pen 
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cows moving around the juniper plants 

 

your prince    great wild bull 

horned wild bull exulting in his vigor 

wild cows growing horns     basking in his radiant horns 

an incantation priest    knows different tongues  

makes clouds go around in the sky  

a storm roar in the heavens  

sunlight strikes the earth  

 

Ningublam    son of Nanna  

has, O Kiabrig  

built this house on your radiant site 

and placed his seat upon your dais 

 

 10 lines for the house of Ningublam in Kiabrig 

 

 

 

 

 

Temple Hymn 12 

 

THE GAESH TEMPLE OF NANNA 

 Karzida   

 

O shrine    great princely house  

firm, solid by the cattle pen 

town Gaesh    Suen’s shining amber 

 

Karzida    the Good Wharf 

your inside is a mighty place 

your foundation   pure and clean  

 

shrine  

your gipar    (the high priestess’s house) 

readied for purifying rites 

 

your copper door   a strong thing 

set up in a great place  

cattle pen house 

you lift your horns high    bellow like a young stud 

 

your prince lord of heaven  

standing in joy 

radiating the heat of noon 

keeps on running (across the sky) 

to the forefront 

 

O Karzida    good wharf house  
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Ashimbabbar has built this house on your radiant site  

and placed his seat upon your dais 

 

 10 lines for the house of Nanna in Gaesh 

 

 

Hymns to Temples in the Central Lowlands 

Temple Hymn 13 

 

THE LARSA TEMPLE OF UTU 

 Ebabbar 

 

O house sent from heaven  

visible from Kullab  

shrine Ebabbar   white glowing house 

white young breed bull   lift your neck to the sky  

close to Utu who tends you 

 

your shining horns   silver and lapis lazuli 

mound on your shoulders 

your lustrous lapis beard hangs down in profusion 

 

your prince   lord of soaring light  

is lord of the faithful word  

who lights up the horizon  

who shines on heaven’s vault  

 

Utu  

sovereign of Ebabbar  

has built this house on your radiant site 

and placed his seat upon your dais  

 

 9 lines for the house of Utu in Larsa 

 

 

Temple Hymn 14 

 

THE ENEGI TEMPLE OF NINAZU 

 Egidda 

 

O Enegi  

great waterway of the underworld  

gutter of Ereshkigal 

 

Gudua of Sumer  

gatherer of humankind 

 

Egidda 

Your shadow spreads over all the princes of the earth  

even into the netherworld 
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your prince   seed of the great lord 

shita-priest of the underworld 

born of Ereshkigal 

plays his lyre loudly 

a calf resounding in its voice   very  sweetly  

Ninazu    who hears words of prayer  

 O Enegi  

has built this house on your radiant site  

and placed his seat upon your dais.  

 

 7 lines for the house of Ninazu in Enegi 

 

 

Temple Hymn 15 

 

THE GISHBANDA TEMPLE OF NINGISHZIDA  

 

ancient place  

set deep in the mountain    artfully  

dark shrine    frightening and red place 

safely placed in a field 

no one can fathom your mighty hair-raising path  

Gishbanda  

 the neck-stock   the fine-eyed net  

 the foot-shacking netherworld knot 

your restored high wall is massive 

 like a trap  

 

your inside  

the place where the sun rises 

yields widespread abundance 

 

your prince    the pure-handed 

shita priest of Inanna    heaven’s holy one  

Lord Ningishzida  

his thick and beautiful hair falls down his back  

O Gishbanda  

has built this house on your radiant site  

and placed his seat upon your dais  

 

 10 lines for the temple of Ningishzida in Gishbanda 

 

 

Temple Hymn 16 

 

THE URUK TEMPLE OF INANNA 

 Eanna  

 

house of Kullab’s cosmic powers  
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thriving in the radiance of the princess  

 

perfectly shaped fresh fruit  

dazzling in your irresistible ripeness 

descending from the heart of heaven  

 shrine built for the bull 

 

Eanna 

 house of seven corners  

 seven fires lit at midnight  

 seven desires apprehended 

your princess    the pure one  

she is the whole horizon 

 

your Lady Inanna 

thrives the ever-rolling stone dice  

ever bedecking the woman 

ever helmeting the man 

crowned with lapis lazuli desire 

singular in the sanctuary  

Queen of heaven and earth    Inanna 

has built this house on your radiant site 

and placed her seat upon your dais 

 11 lines for the house of Inanna in Uruk 

 

 

Temple Hymn 17 

 

THE BADTIBIBA TEMPLE OF DUMUZI  

 Emush  

 

O house  

 jeweled lapis herbs fleck the shining bed 

 heart-soothing place of the Lady of the Steppe 

Emush    brickwork glistening and pure 

its burnished clay placed firmly (on the earth )  

your sky-rising wall sprawls over the high plain  

for the one who tends the ewes  

and over the Arali House for the shepherd  

your prince    radiant one of the holy Woman  

a lion pacing the steppe    back and forth  

the wonder-causing, pure-breasted one 

the Lord    spouse of pure Inanna 

Dumuzi    master of the Emush  

 

 O Badtibira    ( fortress of the coppersmith ) 

has built this house no your radiant site  

and placed his seat upon your dais  

 

 10 lines for the house of Dumuzi in Badtibira  



90 

 

 

Temple Hymn 18 

 

THE AKKIL TEMPLE OF NINSHUBUR 

 

O house  

 your face towers over all 

 bounty pours from inside  

house  

 your storehouse-a mountain of abundance  

 your fragrance-a mountain of grapevines 

 your true minister-a leader in heaven  

 

house    your princess 

stellar among the gods    trusted steward of the Eanna 

holds the holy scepter in her hand  

Ninshubar  

 true vizier of the Eanna  

 house of Akkil  

has built this house on your radiant site  

and placed her seat upon your dais  

 

 

 8 lines for the house of Ninshubar at Akkil  

 

 

Temple Hymn 19 

 

THE MURUM TEMPLE OF NINGIRIN  

 

O city  

set fast upon its dais b abzu’s magic powers  

built for exorcism   a priestly craft  

to chant in your house incantations of heaven and earth  

and chant in your house incantations of heaven and earth  

and sprinkle flour heaps and barley  

your princess Ningirin   your strong spouse  

under holy heaven and earth  

cools herself with pure water form Agubba vessels  

 

Ningirin    Lady of the bright Abubba  

O house of Murum  

has built this house on your radiant site  

and established her seat upon your throne  

 

 9 lines for the house of Ningirin in Murum  
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Hymns to Temples in the Lagash Territory 

Temple Hymn 20 

 

THE LAGASH TEMPLE OF NINGIRSU  

 ENINNU  

 

Eninnu  

right arm of thick-necked Lagash in Sumer  

with heavy-cloud bird Anzu’s eyes  

that scan insurgent mountains  

Ningirsu’s crowd-flattener blade a menace in all lands 

battle arm    blasting storm drenching everyone  

battle arm    the Annuna    all the great gods  

 grant again and again  

 

so from your skin of bricks 

on the rim of the holy hill   green as mountains 

you determine fates 

a holy  

whirlpool spins in your river  

blowing whirlwinds spawn from your glance  

 

at the gate facing the Holy City  

they pour wine into fine stone vessels of An  

 out under the sky 

what comes in cannot be equaled  

what goes out never ceases  

at the fiery face of the Shugalam gate  

 its radiant brilliance    the fate-cutting site 

Lord Ninirsu besieges with hair-raising fear  

all the Anunna appear at your great wine festival 

 

your prince   furious storm-wind  

destroyer of rebel cities  

your king    angry bull flaunting his brawn  

savage lion that makes heads shake  

warrior    the lord of lords who plots schemes  

king of kings who mounts victories  

mighty one, great hero, in battle has no rival  

son of Enlil   lord Ningirsu  

O Eninnu,  

has built this house on your radiant site  

and established his seat upon your throne  

 

 22 lines for the house Ningirsu in Lagash  
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Temple Hymn 21 

 

THE URUKU TEMPLE OF BAU 

 Etarsirsir 

 

Uruku    holy city  

seed-sprouting shrine of holy An 

called by a good name  

from you interior    the river ordeal 

washes the decent man clean 

 

house of widespread council    pure storehouse 

makes its silver and lapis endure 

Etarsirsir 

divine decision and me devising 

where the steadfast man worship 

 

your princess, merciful princess of the homeland 

mother of all lands 

Lady great healer of the black-haired 

who decides the fate of her city 

firstborn child of holy An 

maiden and mother 

Bau  

has    O Uruku house  

built this house on your radiant site  

and established her seat upon your dais 

 

 8 lines for the house of Bau in Uruku 

 

 

Temple Hymn 22 

 

THE SIRARA TEMPLE OF NANSHE 

 Shilam 

 

O house    you wild cow  

there to conjure signs from divination 

you arise      splendid to behold 

bedecked for your princess 

Sirara    great and princely place 

you    dream-opener  

highly prized in the shrine 

 

you lady Nanshe  

 a great storm    strong dark water  

born on the shore of the sea  

 laughing in the sea foam 

 playing, playing in the waves  

divine Nanshe   mighty Lady 
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 O house of Sirara  

has built this house on your radiant site 

and placed her seat upon your dais 

 

 10 lines for the house of Nanshe in Sirara 

 

 

Temple Hymn 23 

 

THE GUABBA TEMPLE OF NINMAR 

 

O house  

 stretched to the sea’s midst 

 built in a pure place 

Guabba    at the sea’s edge  

inside your heart gives everything birth 

and safeguards the well-built storehouse 

 

pure shrine 

 you wild cow 

 you    everlasting abundance of things 

your princess Ningagia 

 mighty guardian   strong one of father Enlil 

 ponders deep meaning with lord Nunamnir  

 

born at  

she stand on raging dark waters  

like her father she is fish inspector of the pure pure sea  

 

O house Guabba holy Ninmar 

has built this house on your radiant site  

and placed her seat upon your dais 

 

 10 lines for the house of Ninmar in Guabba 

 

 

Temple Hymn 24 

 

THE KINIRSHA TEMPLE OF DUMUZI-ABZU 

 

O house Kinirsha    created for its Lady  

rising from the platform    a verdant mountain 

O house     joyful cries erupt deep in your interior 

 

house  

 your princess 

 a storm wind astride a lion  

lifting holy sing and countersong 

loud voices constantly singing 
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child    true wild cow  

tended with care at the pure breast 

 of the mother who bore her 

 

O shrine Kinirsha 

 

Dumuzi-abzu has built this house on your radiant site  

and placed her seat upon your dais  

 

 7 lines for the house of Dumu-zi of Kinirsha 

 

 

Hymns to Temples in the Umma Region 

Temple Hymn 25 

 

THE UMMA TEMPLE OF SHARA 

 Emah 

 

O house    graceful stone jars stand in the open air  

lofty cella    holy speech resounds 

abundance from the sea’s midst held in the smaller basin  

 

the pure shepherd delivers prayers    spreads acclaim  

O Emah    majestic house of Shara 

the faithful man makes it thrive in plenty for you  

 

your house   splendid house Emah 

your prince   the holy woman’s princely son  

keeps expanding its good fortune  

its site of bounty and well-being 

 

the unfailing hair dresser 

keeps his eye on the wild cow  

Shara       who offers sweet bread to eat  

son who gives powers to his mother  

O house in Umma   has built this house on your radiant site  

 

and placed his seat upon your dais  

 

 10 lines for the house of Shara in Umma 

 

 

Temple Hymn 26 

 

THE ZABALAM TEMPEL OF INANNA 

 

O house     wrapped in beams of light  

wearing shining stone jewels    wakening great awe  

sanctuary of pure Inanna  
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(where) divine powers, the true me, spread wide 

 

Zabalam  

 shrine of the shining mountain  

 shrine that welcomes the morning light  

she makes resound with desire  

the Holy Woman grounds your hallowed chamber with desire  

 

your queen     Inanna of the sheepfold 

that singular woman    the unique one  

who speaks hateful words to the wicked  

who moves among the bright shining things  

who goes against rebel lands  

and at twilight makes the firmament beautiful  

 all on her own  

great daughter of Suen  

pure Inanna  

O house of Zabalam  

has built this house on your radiant site  

and placed her seat upon your dais  

 

 12 lines for the house of Inanna in Zebalam 

 

 

Temple Hymn 27 

 

THE KARKARA TEMPLE OF ISHKUR 

 

O house  

terrifying    where you rise like a great lion 

divine decisions rendered skillfully  

each day    over high plain  

 

house of Ishkur 

 your front side spreads abundance 

 your back flourishes in pleasure 

your foundation is a horned bull, a lion  

a pure shen-vessel    the breast of heaven  

moist wind for late barley 

 

the gate-house of your temple-a fierce-horned wild bull 

form your true bulwark the brick wall rises in wonder 

(you spawn) the billowing cloud     the rainbow  

(you are) the poison-spitting snake  

Ishkur’s whole estate (shines) in the moonlight  

 

the ravager Ishkur spills over cities a devastating flood 

sends strong storms flying  

the seven north winds   raging south winds 

running from ... 
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(his loud) resounding (voice) 

splits open the bright stone of the diorite mountain 

 

seed of the land 

prince, canal inspector of heaven and earth 

life-bringer of the many 

Ishkur 

O house of Karkara 

has built this house your radiant site  

and placed his seat upon your throne 

 

 (the tablets where broken where the line count customarily appeared) 

 

 

Temple Hymn 28 

 

THE TEMPLE AT SES-DÚ  

 

(O HOUSE . . .. . .. . .. . .. . ..), bolt founded by An 

( line missing)  

( the . . .. . .. .. . .. . ...), which (has grown up) with heaven and earth 

(the. . .. . .. . .. . .. . .. . . ) which Enki (. . .. . .. . .. . .. . .. . . ) 

 

 gap of undetermined length 

 

(. . .. . .. . . . .. . .. . ..., deity x),  

( house y, has built his house on your radiant site  

and placed his/her seat upon your dais)  

 

 

Temple Hymn 29 

 

THE ADAB TEMPLE OF NINHURSAG 

 Esharra 

 

(house. . .. . ... )    (epithets) 

(. . .. . .. . . )        ( epithets) 

your (. . .. . . ) which Enlil. . .. . .. . .. 

here on your site An gave you dominion 

majestic house    envisioned for the Lady 

Esharra   house for the multitude 

your face stirs great fear 

your depth shimmers in fiery splendor  

Mother Nintu determines fates with Enlil and Enki  

leads all feet running toward Esuga  

 

breath of life for the black-haired 

An gave you matchless powers form the heart of heaven 

exalted house    Adab house 

house where dawn breaks  
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your holy fattening shed keeps replenishing the shrine 

as in Kesh    Ninhursag built a propitious shrine 

house of the great cosmic forces 

where hand washing on the holy altar is shining pure 

 Ashgi    deity of Adab  

O Adab    house stretched along the canal  

has built this house on your radiant site 

and placed her seat upon your dais 

 

 15 lines for the Ninhursag house in Adab  

 

 

Temple Hymn 30 

 

THE ISIN TEMPLE OF NINISINA  

 E-gal-mah 

 

Isin      city  

built form the ground up by An  

a nest in a low-lying plain  

your outside is strong and firm 

your inside artfully tied and woven  

 

divine powers fated by An  

the low altar that Enlil loves  

An and Enlil’s fate-forging ground  

bread-eating place for all the great gods 

filled with terror and hair-raising fear 

all the Anunna surely stand at your great wine feast 

 

your princess    the sacred mother 

purifies the glistening jeweled cella 

(and) prepares the dark inner chamber   in that holy place 

where she binds crown for the sacred woman  

 

seven teats overflow for the priestess 

seven desires resound 

your lady   great physician of the country 

Ninisina    child of An  

O house Isin  

has built this house on your radiant site  

and placed her seat upon your dais 

 

 16 lines for the house of Ninisina in Isin  
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Hymns to Temples in Kazallu and Marda 

Temple Hymn 31 

 

THE KAZALLU TEMPLE OF NUMUSHDA 

 Kunsatu  

 

O Kazallu 

 your glow spreads to the midst of the sky 

 a widening shine rising in awe  

your prince    seed of the stud bull 

born to the wild ox in the pure mountains 

 

towering speckled-eyed bison 

a lion-fanged lord    snatches a calf with his claws  

catches a man in his nets  

 

strong one who grabs the weanling bull  

strength-giver against the evil  

Kunsatu    ladder of the mountain  

great lord Numushda 

O Kazallu has built this house on your radiant site  

and placed his seat upon your dais  

 

 10 lines for Numushda of Kazallu  

 

 

Temple Hymn 32 

 

THE MARDA TEMPLE OF LUGALMARDA 

 Igikalamma 

 

O house    eye of the Land 

(your) foundation hard-set  

hill grown high    standing on the wide earth  

(you) crush the evil-necked rebels 

the (xxxx) of heaven place of Ninsunanna 

 

(three lines fragmentary)  

 

O house of Marda  

has built this house on your radiant site  

and placed his seat upon your dais  

 

 8 lines for the house of Lugalmarda in Marda 

 

 

Hymns to Temples in Der and Eshnunna 

Temple Hymn 33 

 

THE DER TEMPLE OF ISHTARAN  
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 Edimgalkalamma 

 

O Der  

divine decisions   made with great care 

protect the multitude 

in the dread and splendor of your gate  

the horned snake and dragon lie snared in your trap 

 

your prince    leader of all the gods 

fit to give counsel    rendered augustly  

 

child of Urash  

expert in true me of princeship  

Ishtaran    evil-thwarting sovereign of heaven  

house    great mast pole of the country  

has built this house on your radiant site  

and placed his seat upon your dais  

 

 8 lines for Ishtaran of Der  

 

 

Temple Hymn 34 

 

THE ESHNUNNA TEMPLE OF NINAZU 

 Esikil  

 

O Esikil    pure house  

divine powers unsurpassed in all the land 

exalted residence of the warrior    its name is proud and lofty  

holy house of Ninazu    house of purest dominion 

house    your powers are holy powers  

your cleansing rites are shining lustration 

 

in your dwelling the hero refreshes  

Ninazu dines on your cella platform 

your sovereign    the great lord son of Enlil 

is a rampant lion spitting poison on enemy land 

a ferocious sandstorm rising on evil-necked lands 

a dragon, baring his fangs at the walls of the rebels 

a storm smothering the disobedient    trampling the enemy 

when he strides out    the wicked cannot escape  

standing victorious   he destroys their cities  

frowning   they crumple into the dust  

 

O house    your prince is a great lion 

hangs evil ones from his claws  

 

your king in the rigor of battle 

is a terrifying mighty storm 

called into combat  
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shield over his mighty arm    a net over the multitude  

the enemy cannot escape his reach  

 

when the great lord comes forth in splendor 

his magnificence has no equal  

 

born of Ninlil    true seed of the great mountain 

Eskil    pure house    your sovereign the warrior Ninazu  

has    O Eshnunna    built this house on your radiant site 

and placed his seat upon your dais. 

 

 22 lines for the house of Ninazu at Eshnunna 

 

 

Hymns to Temples in and around Akkad 

Temple Hymn 35 

 

THE KISH TEMPLE OF ZABABA 

 Ekishib 

 

O house    built in abundance  

Kish    lifting its head with princely might  

 

well-founded settlement  

your sturdy groundwork will not shatter 

your heavy clay wall spread wide fills the heart of heaven  

 

he adorned your inner chamber with a battle mace  

 its right side is a mountain shaker  

 its left     a wicked squeezer  

your prince    strong and mighty  

a great storm bound to earth vents terrifying awe  

 

Ekishib    house of the Seal  

your sovereign     the hero Zababa  

has built this house on your radiant site 

and placed his seat upon your throne 

 

 8 lines for the house of Zababa in Kish 

 

 

Temple Hymn 36 

 

THE KUTHA TEMPLE OF NERGAL 

 Keshda  

 

O house    dam of the land  

bull    princely arm-twister of all the gods 

 terrifying the wild cows 

 reigning over the bulls 
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Kutha   your wharf lies low    water laps at its edge  

your inner chamber is artfully crafted 

your udug is a heaven-sent weapon 

your face   a lapis glow spreading over the meslam 

 

your prince Girra    king of the Meslam  

frightful house of the netherworld 

lord of the setting sun 

Nergal    who comes out of Meslam   Lord of Kutha  

has built this house on your radiant site  

and placed his seat upon your dais  

 

 10 lines for Nergal of Kutha 

 

 

Temple Hymn 37 

 

THE URUM TEMPLE OF NANNA 

 Eabulua  

 

Urum    the mighty  

Suen’s judgment place 

Eabulua    teeming with cows in the wide pen  

 

Ashimbabbar    unique with his shining crescent  

acts alone as your shepherd 

O House    my king  

you stretch your scepter into the sky  

house on the earth (. . .. . .. . .. . ..) joyous moonlight 

your quay (. . .. . .. . .. . ..) abundance light  

your prince is a joyful prince of pure delight  

who comes joyously out of the bright sky  

youth greet (him) with their hearts  

Suen who keeps shining over the land 

 

O house Urum  

has built this house on your radiant site 

and placed his seat upon your dais 

 

 10 lines for the house of Nanna in Urum 

 

 

Temple Hymn 38 

 

THE SIPPAR TEMPLE OF UTU 

 Enunana 

 

Sippar     dais of Utu where he sits by day  

Enunana    House of the Prince of Heaven 
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always shining in the heavens     crown given birth by Ningal  

house of Utu    your prince  

his light rising from the horizon    fills heaven and earth 

 

when the lord lies down    the people lie down 

whenever he rises the people arise 

 

Utu the bull gathers the people 

they bow in obedience 

for Utu    herds stand in their pasture  

for Utu    the black-haired bathe with soap 

 the land humbles itself before him 

 

your city’s shrine measures its essence in abundance  

he who renders judgments where the sun rises  

hangs down his beard in sunbeams 

and at night binds the shining crown around his head 

Utu    King of Sippar  

O house of Sippar has built this house on your radiant site  

and established his seat upon your dais  

 

 14 lines for Utu of Sippar 

 

 

Temple Hymn 39 

  

THE HIZA TEMPLE OF NINHURSAG 

 Ehursag 

 

O mountain Ehursag house  

lovely sweet-smelling herbs   luxuriant among the grasses 

Hiza       abundance lies in your deep heart  

 

where fates are decreed may you decide destinies 

may the crown of Nintu bring joy to your site 

 your hidden root is the Great Snake sleeping 

may long days last for your holy foundation 

 

mother Nintu    lady of molding 

works in your dark interior 

gives birth to the king   binds the true adornment on his chest  

gives birth to the high priestess 

crowns her safe in Nintu’s hands 

 

midwife of heaven and earth    Ninhursag  

O house Hiza has built this house on your radiant site  

and taken her seat upon your dais 

 

 12 lines for Ninhursag of Hiza 
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Temple Hymn 40 

 

THE AKKAD TEMPLE OF INANNA  

 Ulmash  

 

O Ulmash  

the one on the left side    in the highlands of the country  

savage lion battering the wild bull 

spreading a net over stiff-necked wicked 

 

dazed silence fall on the rebel land 

as long as they defy   tell slanderous lies  

she spits her poison  

 

O house of Inanna   silver and lapis blue  

storehouse built of gold 

your lady a waterbird   sacred woman of the inner chamber  

fit out for battle   exuberant    beautifully adorned 

prepares the seven maces 

washes weapons in the blood of battle 

throws open the gate of battle 

great wise one of heaven    Inanna  

O house of Ulmash  

has built this house on your radiant site  

and established her seat upon your dais  

 

 10 lines for Inanna of Ulmash  

 

 

Temple Hymn 41 

 

THE AKKAD TEMPLE OF ABA 

 

O house on the right side 

power broker of the unique one  

crouching down in green meadows 

...destroy  

divine Nintur set it up there 

 

your prince the warrior who strikes the rebel land 

who defeats the multitude in battle   exalting  

 

Aba    god of Agade  

has built this house on your radiant site  

O Agade  

and taken his seat upon your dais  

 

  8 lines for the house of Aba in Akkad 
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Hymn to Nisaba’s Temple at Eresh 

Temple Hymn 42 

 

THE ERESH TEMPLE OF NISABA  

 Ezagin 

 

this shining house of stars    bright with lapis stones  

has opened itself to all lands 

a whole mix of people in the shrine   every month  

lift heads for you    Eresh 

all the primeval lords 

 

soapwort    the very young saba on your platform 

great Nanibgal    Nisaba    Lady of Saba  

brought powers down from heaven  

added her measure to your powers  

enlarged the shrine   set it up for praising 

 

faithful woman exceeding in wisdom 

opens ( her) mouth (to recite) over cooled lined tablets 

(and) gives strong council to all lands 

 

true woman of the pure soapwort  

born of the sharpened reed 

who measures the heavens by cubits  

strikes the coiled measuring rod on the earth 

 

praise be to Nisaba 

 

13 lines for the house of Nisaba in Eresh 

 

the person who bound this tablet together  

is Enheduanna 

my king    something never before created 

did not this one give birth to it. 


