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1988). Studiul asupra fericirii, realizat de Harvard, apare in
revista Science (,,A Wandering Mind Is an Unhappy Mind' de

Matthew A. Killingsworth gi Daniel T. Gilbert 330, nr. 6006,

12 noiembrie 2010, p. 932). Preluirea momentului prezent

este, de asemenea, invilatura principali a besisellerului The

Power of Now de Eckhart Tolle (Hod der,1999), care sebazeazir

pe multe dintre aceste tradiFi de inlelepciune.
Citatul din Philodemus este preluat din Philosophy as a Way

oJ Life de Hadot, care conline discu;ii fascinante despre abor-

darea recunogtinlei $i a momentului prezent la filosofii greci

antici. Concluziile profesorului Robert Emmons privind pute-

rea recunogtinlei sunt luate din carte a sa Thanlcs! How the New

Science of Gratitude Can Make You Happier (Houghton Mifilin,
2007), din care am luat gi citatul din Epictet.
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discipline, de la antropologie pini la zoologie qi majoritatea
celor cuprinse intre ele - pe care universitelile le-ar putea

separa cu acuratele pe subiecie gi facultili, dar viala nu face

acest lucru. Ficand astfel de incursiuni in alte domenii, am

incercat, in linii mari, si urmez o opinie consensuali - deSi nici
nu m-am sfiit si iau atitudine, atunci cA'nd a fost nevoie, pentru

a-mi susline propriile argumente.

Sunt congtient de lipsa mea de modeslie atunci cAnd fac

afirmalii majore asupra unor subiecte atat de importante. Pe

experti ii va infiora felul in care simplific dezbateri atAt de com-
plexe, uneie dintre ele extrem de vechi. Dar intenlia mea a fost
intotdeauna aceea de a pdstra cartea cit mai simpla gi cAt mai

succinti, Ei sper ci. micar unii dintre cititori vor fi stimulali si
meargi mai departe pe ciile cunoagterii, spre care eu doar in
treacit li indrum.

FRUMOASA CARE, IATA, VINE

CErr petnu ciI spRE NEMURIRB

I u incercat sa o distruge. Ciocanele pendulau sd-i spargi nasul
llelegant si sl-i zdrobeasci gituj lung s.i gratios. De-a lungul
intregului regat, statuile qi busturile marii regine erau fbcute
prafqi pulbere. Numele ei a fost scos de pe monumente qi s-a
interzis rostirea lui. Aceasti intruchipare a feminitelii regale

nu trebuia si mai fie vizuti sau amintiti niciodati.
Era o sentinli fhcuti si reziste vegniciei: nici un cult nu tre-

buia si-i ingrijeasci mormALntul, pestrandu-i sufletul viu, cu
temaie $i ofrande; nu trebuia sd-i fie pistrati. demnitatea, pen-
tru ca ea se poate domni in Lumea Cealaltd. Scurta ei dinastie
a fost abolit6. Prin gtergerea ei in mod sistematic din istorie,
noul faraon nu numai ca a epurat Egiptul de ideile qi influenla
ei, ci cu bune $tiinli a dat-o unei uitiri reci qi fhri sfirgit. Sau

asta a crezut el ci face.

Trei mii doud sute treizeci de ani mai tArziu, Ludwig
Borchardt, atagatul egiptolog al Reich-ului german, se gribea si
traverseze o cimpie prifuite, giuriti de sipituri arheologice.
'Ihnirul siu asistent asJepta cu nerebdare la intrarea in una din
numeroasele gropi excavate; i-a explicat ci diduseri peste rdmd-
gi{ele unei case ingropate - degi cAndva fusese grandioasd, pirea



c5, holii gi trecerea timpului lisaseri pu]ine obiecte de valoare.

Apoi, un muncitor din zoni, in timp ce indepirta pemantul gi

molozul de mii de ani, ddduse peste o secjiune de perete care

pdrea ci fusese zidit in grabd. Blocurile vechi de piatri cedaseri la

atingerea dellii sale, cizAnd in intu:rericul de pe partea cealalti.

Borchardt a cobordt in qan! 9i gi-a croit drum in $abe prin
praf gi printre umbre, citre aceaste camere secreti. Ajuns la

deschizitura frcute de muncitori, a pigit cu griji peste ceremi-

zile sparte. RidicAndu-gi torla, a pdvit cu atentie in cemdrula

aceea gi a incremenit. $iruri de capete de piatri priveau citre el

ca ni$te fantome, qiruri de fefe strilucitoare, fiecare unici, fie-

care marcati perfect de capriciile qi cicatricile vielii - o spran-

ceane incruntati, un zarnbet increlit. Era ca qi cum un sfat al

acestor oameni din trecut s-ar fi adunat sA transmite un mesaj

din lumea de dincolo.
Apoi a vizut-o pe ea: pe podea, pe jumitate ascunsi de un

pervaz ddriLrnat. Cu miinile goale, Borchardt a dat deoparte

resturile pentru a o scoate. Apoi a ridicat-o la lumina torlei qi

a devenit primul om in peste trei mii de ani care privea frumu-
setea absoluti a lui Nefertiti. lntorcindu-se la biroul lui, in
acea noapte de 6 decembrie 1912, Borchardt consemna in jur-
nalul slu: ,,absolut remarcabil; descrierea este inutili, trebuie

slfie vizuti". Apoi a inceput si se gdndeasci la un mod in care

si o duci pe regind la Kaiser.

CEI.I PATRU CAI

Toate organismele vii incearci si se perpetueze in viitor, dar

oamenii caute se se perpefueze ves,nic. Aceaste ciutare - aceaste

dorinli a nemuririi - este fundamentul realizirii umane; este

izvorul religiei, muza filosofiei, arhitectul oraqelor noastre gi

impulsul din spatele artelor. Este incorporati in chiar fiin1a

noastre, iar rezultatul ei este ceea ce $tim drept civilizalie.

Degi magnifici in ceea ce prive$te amploarea Ei sofisticarea
expresiei sale, obsesia Egiptului antic pentru viala ve$nice nu a
fost, in rest, cu nimic diferitd fati de cea a oricirei societ5,ti,

vechi sau moderne, orientale sau occidentale. Visul unui fel de

viali fhri sfirgit este o trisituri universali a experienlei
umane, comune tuturor culturilor de-a lungul tirnpului gi spa-

fiului - gi care astizi ne conduce spre noi realizi.ri, ce depigesc
chiar gi piramidele.

Aceaste carte ya face trei lucruri: in primul rAnd, va arita ci,
dincolo de diversitatea aparenti a poveqtilor despre cum poate

si fie atinsl nemurirea, existe doar patru forme de bazd - ceea ce

euvoinumi cele patru cdi ale nemuririi. Toate incercirile de viald
vegnici care au fost weodatl Iicute - gi vor mai fi ficute weo-
dati - urmeazi una sau alta dintre acestea patuu. Din Egipt panl
in China" de la New York la New Delhi, oamenii din ziua de azi

urmeazi aceste cei, cu credinla ci ele ii vor elibera de moarte,

aqa cum au {bcut oamenii intotdeauna. Ni le putem imagina ca

patru cii ce duc spre miticul Munte al Nemuritorilor.
Aceste cii sunt rispunsuri la constantele fundamentale ale

condifiei umane. Totugi, culturi diferite, in momente diferite,
au demonstrat o ingeniozitate uriagi in elaborarea acestor

cadre de bazi care reprezinte o sursi continui de inspiralie,
inovalie qi creativitate. Acestea sunt ciile prin care ne canali-
zlm cea mai simpli dorinli - aceea de a continua si triim - si

totugi au condus la realizdrile noastre intelectuale, religioase gi

artistice cele mai sofisticate. Al doilea obiectiv al acestei ce4i
este acela de a arita cum eforturile noastre de a elibera aceste

patru cAi gi de a ne preglti pentru ascensiunea pe Muntele
Nemuritorilor au construit ceea ce noi cunoa$tem drept civili-
zalie - institutiile, ritualurile qi credinlele care fac existenfa
ulnani si fie ceea ce este.

Dar, deEi culmea vielii vegnice este locul spre care se

lndreapti aceste patru cii, daci ele ajung acolo este o cu totul



alte intrebare. Va,rful rimine deasupra norilor; cei care ajung la

el nu se intorc pentru a povesti ce au vizut. Astizi suntem

intr-o pozilie mult mai buni decit oricare dintre inainta$ii
nogtri de a cartografia acest teren qi de a evalua daci oricare
dintre aceste cii ajunge la destinalie. $tiinja moderni oferi noi
cunogtinle despre originile vielii qi sflrqitul universului; putem

cerceta creierul in ciutarea suflehrlui qi dezvoltim noi iehnolo-
gii care promit si invinge imbetranirea. Prin urmare, al treilea
lucru pe care aceasti carte il va face este se se bazeze pe aceste

noi perspective pentru a examina care dintre aceste patru cii
are o perspectivi real6 de a ne duce unde putem trii ve$nic.

Deti aceste patru cdi explici multe mistere ale comporta-
mentului uman, ele sunt totodate intuitive $i simple. Prima

izvordgte cel mai direct din instinctul nostru: ca toate sistemele

vii, ne striduim si evitim moartea. Visul de a face acest lucru
pentru totdeauna - fizic, in aceasti lume - este cea mai ele-

mentare dintre ciile nemuririi. Voi numi aceasle prima cale

pur gi simplu Rdnr inerea in viafri. Suni lipsiti de promisiuni,

absurdi chiar, in fala realtnlii firndamentale a morlii Si a des-

compunerii. Dar este extrem de rispinditd: aproape toate cul-

turile conlin legende despre inielepli, despre eroi consacrali

sau lArani din Fnuturi indepirtate care au descoperit secretul

pentru a lnvinge imbitrdnirea qi moartea.

Aceasti cale nu este nimic mai mult decat continuarea
incerclrilor noastre de a rimAne tineri gi senetogi, de a trei
pulin mai mult - inci un an sau doi sau zece. Acele aspecte ale

civilizaliei care ne satisfac nevoile fizice - alimentele qi zidurile

oragului - sunt primii pa$i de-a lungul acestei rute, urmate de

medicind s,i igiene. Dar majoritatea civilizajiilor promit mult
mai mult decat trecerea in condilii de siguranld cAtre bitranele:

ele suslin speranla unui elixir care va invinge boala gi degene-

rescenla pentru totdeauna. Aceaste promisiune a sustinut
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religii intregi, cum ar fi taoismul, $i cultele esoterice, precum
cel al Sfantr:lui Graal, dar nu au fost niciodati mai rlspindite
ca in ziua de azi. ilrslgi ideea de progres Etiinfific se bazeazi pe
oferirea unei durate de viaie tot mai prelungite, iar o mul$me
de oameni de qtiinli qi tehnologi reputaJi consideri ci explozia
longevitifii este iminenti.

Dar a paria totul pe Calea RimAnerii in viall este o strategie

riscanti: pAni in prezent, ratele de succes nu sunt lini$titoare.
Prin urmare, cea de-a doua cale oferd un plan de rezervi: chiar
daci moartea ne gese$te, afirmi aceasta, ni se ingiduie o a
doua mugciturS. din fructul vielii. Aceasta este Calea lnvierii,
convingerea ci, degi trebuie si murim fizic, putem totugi si
inviem fizic in corpurile pe care le-am cunoscut in viaj5..

Degi nu la fel de fundamentali ca incercarea de a rirnine
pur qi simplu in viali, speranla de inviere este, de asemenea,
inridicinati in naturi: suntem obiEnui{i si vedem lumea natu-
rali cum moare din nou in timpul iernii, doar pentru a reveni
cu o noui fo4i anul urmitor. Miliarde de oameni din intreaga
lume celebreazi acest triumf al vielii asupra mo4ii prin sirbi-
torile de primivari, cum ar fi Paqtele, asociindu-le explicit cu
promisiunea reinvierii umane. Fapt necunoscut multora dintre
adeptii lor, toate cele trei mari religii monoteiste, iudaismul,
cregtinismul qi islamul, cred gi in invierea propriu-zisd, fizicl,
pe care o pun in centrul doctrinei lor - o credinli care a fost
cruciali pentru succesul timpuriu al acestor religii.

Dar, asemeni acestor tradilii antice, versiuni ale invierii
ca$tige popularitate gi printre cei care ar prefera sl-gi puni
credinfa mai degrabi in tehnologie decet in zei. Criogenia, de
exemplu, metoda prin care oamenii plitesc pentru a fi inghe-

tati dupi moarte, in speranla cA intr-o zi vor fi reparafi qi rein-
viali, este o pisti noui pe aceasti cale. Pe misuri ce tehnologia
se dezvolti. rapid, sunt propuse tot mai multe variante de lnalti
tehnologie, cum ar fi posibilitatea ca noi ingine sl ne incircim
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pe calculatoare gi apoi si ne relncercem in noi corpuri sau ava-

taruri digitale.

Cu toate acestea, unii nu sunt dornici ca in Yiala viitoare sA

retriiasci in vechile lor corpuri, chiar qi in formi digital5; ei

consideri ci lumea materiali. este prea nesiguri pentru a

garanta vegnicia. Prin urmare, viseazi si supraviequiasci sub

forma unei entiteli spirituale - Sufletul, care este cea de-a

treia cale. Majoritatea oamenilor de pe pimint cred, in mod

obignuit, ci au un suflet, inclusiv doui treimi din populalia

Regatului Unit qi chiar mai mu\i in Statele Unite. A devenit

convingerea dominanti in cres,tinism gi este esenliali in hin-
duism. budism qi multe alte religii.

Spre deosebire de adeplii Ciii invierii, cei ai Ciii Sufletului

au renunlat, in cea mai mare parte, la acest cadru pimdntesc

qi cred intr-un viitor care consti in lucruri mai spirituale. Deqi

mai pulin inridicinatl in naturd, aceaste credinle apare, de

asemenea, in mod intuitiv: in vise gi experienle mistice, oamenii

au avut mult timp sentimentul de a-gi lisa trupurile in urmi.
Pentru muti, sufletul sau mintea pireau separabile de corpul

in care s6l6qluiesc - gi, prin urmare, capabile sdL supravieluiascd

ffri el.

Deqi ideea sufletului a evoluat atat in Orient cit 9i in
Occident, igi are qi ea scepticii ei, mai ales printre cei centrali pe

material. Dar chiar qi acegtia iqi pot gisi consolarea in ceea ce

este, poate, cea mai rispinditd cale dintre toate: cea de-a patra

cale, Moqtenirea. Aceasta nu necesite nici supravieluirea cor-

puiui fizic, nici a sufletului imaterial, ci este, in schimb, preo-

cupatl de modalitiJi mai indirecte de a ne extinde in viitor.

Asocierea faimei cu nemurirea a fost larg rispandite in
lumea antici qi, di dtunci, mulli oameni au urmat exemplul

dat de eroul grec Ahile, pe cAmpul de lupti din Troia prin ale-

gerea gloriei eterne in detrimentul unei vieli lungi. Pentru

greci cultura avea o permanenli Si o triinicie pe care biologia

nu o avea; viala vegnicd aparlinea, aqadar, eroului care putea

sd-gi giseasci un loc pe tdrim cultural. Astezi, suntem la fel de

disperali si fim celebri cum era Ahile dupi glorie, competilia
pentru spaliul cultural fiind mai acerbi ca niciodati.

Unii dintre noi lasi $i o mogtenire mai tangibili decit sim-
pla noastre reputalie: copiii. Genele noastre au fost conside-

rate nemuritoare pentru ci ele se intind milioane de ani pe o

linie genealogici detectabili chiar qi pinl la inceputurile vielii

9i, daci suntem norocoqi, vor continua qi in viitorul indepir-
tat. Sau poate, dupl cum suslin unii, mogtenirea noastri este

de a fi frcut parte din viala de pe pimdnt - parte a Gaiei, supe-

rorganismul care va rimine mult dupi ce vom fi dispirut fie-
care, individual, sau chiar parte a cosmosului in sine care se

afli intr-o continui desftgurare.

Aceste cii se manifesti in multe forme diferite, de la cele

mai vechi mituri pAni la manifestele politice, dar cel pulin
una este prezenti in fiecare culturi, oferind reperele 9i indica-
toarele de pe drumul vietii. Unele civiliza{ii au urmat o sin-
guri cale timp de mii de ani. Altele au migrat de la urmarea
unei cii la alta. Dar nici o civilizafie nu a supraviefuit fere se

fie sprijiniti de una dintre cele patru: toate au cii de nemurire
gi toate ciile de nemurire se incadreaze intr-unul dintre aceste

patru tipuri.
Astezi, in lumea dezvoltati, toate cele patru cai sunt la fel

prezente ca intotdeauna - degi nu sunt interconectate intr-una
si ngur6. Mai degrab6, ele sunt puncte de vedere concurente pe

o piati a credin{elor. Unii dintre noi igi aleg credinla, reflec-
t{nd profund inainte de a alege; allii urmeazi cele mai recente

mode, in timp ce majoritatea cred pur qi simplu in ce au crezut

$i plrinlii nogtri. Dar, fie cl suntem con$tienli sau nu, marea

rnajoritatea dintre noi am adoptat unul sau altul dintre crezu-

rllc cle nemurire.



APUSUT TUI ATOI'I

Pe parcursul acestei cirti, vom vedea multe exemple ale

celor patru cii in practici, dar nu existi un loc de plecare mai

bln decit malurile Nilului, unde ciutarea nemuririi a cunoscut

o rafinare s,i o splendoare fhri egal. Civilizatia vechiului Egipt a

supravie;uit aproape neschimbati timp de aproximativ trei mii
de ani. Chiar qi dupi ce a fost cucerit - in primul rAnd de citre
perqi, apoi de citre armatele lui Alexandru cel Mare, apoi de

citre Roma, dupi celebra sinucidere a Cleopatrei -, a continuat

si aibi o importanti influenli culturali $i religioasi. Pentru

greci qi romani, Egiptul reprezenta inlelePciunea antici; exista

un sentiment puternic ce egiptenii gisiserd un adevi.r pe care

alte culturi nu reuqeau sd-l perceapd.

Panteonul egiptenilor a fost suprimat doar cind cuceritorii

lor romani s-au convertit in masi, in anul 380 d. Cr., la un nou

qi conyingator sistem de nemurire: cregtinismul (doar pentru

ca acesta si fie inlocuit, citeva sute de ani mai ta.rziu, de verul

siu apropiat, islamul). Ceea ce a thcut ca viziunea egipteani

asupra lumii si fie atit de durabili gi atrigltoare a fost discur-

sul siu bogat gi satis{hcitor despre nemurire. Iar parte din ceea

ce a flcut acest discurs specific atit de impresionant este cd

intretese toaie cele patru forme de bazi intr-un singur intreg,

in cadrul vibrantei sale mitologii. Dupi cum am menlionat'

toate cele patru cei sunt Prezente $i astezi - dar ca alternative,

nu ca o poveste inte$ate. $i in alte culturi au fost prezente

toate cele patru - dar numai una sau doui in prim-plan.

Egiptul antic este unic in imbinarea celor patru cii intr-un

unic fir seducltor. Este un exemplu spectaculos de imaginalie

religioasd umani qi de strategie de minimizare a riscurilor pe

drumul spre eternitate.

Acesta este motil'ul pentru care faraonul care a declanqat

distrugerea lui Nefertiti - Horemheb, un fost general - era croit

pentru aqa ceva: vechii egipteni ar fi putut spera si foloseasci

oricare dintre cele paku cei pentru a trii dincolo de durata lor
naturali de viap. In primul rdnd, degi sunt renumili mai ales

pentru pestrarea cu griji a cadavrelor, egiptenii erau, de ase-

menea, foarte dornici sd urmeze calea cea mai elementari,
aceea a riminerii in viafi. Aveau un sistem foarte sofisticat de

medicini 9i magie pentru a impiedica imbitrAnirea qi boala.

Ierburile, wijile qi amuletele aveau ca scop si-qi lini beneficiarii
in viali pentru cat mai mult timp posibil, de preferinli pentru
totdeauna - numeroase papirusuri pistrate se concentreazi pe

prelungirea vieiii gi pe inversarea imbitrAnirii. in ciuda tuturor
descrierilor pitoreqti despre imbunitiJirea stlrii de dupi moarte,

l{imdnerea in viati era, in mare misuri, planul principal.
Totuti, aceste tactici erau delimitate clar, astfel incat ei i$i

puneau speranlele qi in Calea lnvierii. Mumiile sunt, probabil,

cel mai puternic simbol al ideii ci rimigilele noastre fizice pot
fi flcute si respire din nou. Egiptenii ficeau mari eforturi pen-
tru a se asigura ci un corp este pestrat corespunzator, convingi

ci ar putea fi reinviat in mod magic. Aceasta era o industrie de

Lrrnploare, incredinlate preotilor, care drenau fluidele cadawu-
lui, indepirtau, separau gi pistrau organele moi gi apoi aplicau

natron, o sare nafurall care absoarbe umezeala. Apoi umpleau

cadavrul cu cdrpe sau rumeguq giJ inftgwau in sute de metri
(le in, uneori tratat cu rigind sau bitum pentru impermeabili-
zare (astfel a apirut cuvinh.rl ,,mumie", care provine din cuvdn-

lul persan care desemna bitumul, zlrz).
Condiliile de mumificare erau departe de a fi sterile -

vicrmi, gdndaci gi chiar goareci au fost gisili pringi in pinza
cu care erau inflgurate cadavrele -, iar preolii erau departe
rlc a fi intotdeauna de incredere: istoricul grec Herodot scria
t il trupurile tinerelor femei nu erau predate pand ci,nd nu se

dcscompuneau pu1in, pentru a-i descuraja pe imbilsimitorii
u$uratici sd abuzeze de privilegiile lor. lntregul proces dura
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'- gaptezeci de zile gi culmina cu ceremonia de,,Deschidere a

Gurii", in care decedatul era reanimat in mod magic (deqi sfera

lor de acliune era destinate, desigur, numai Lumii de dincolo)'

Piramidele - care au fost construite doar pentru o perioadi

relativ scurti din istoria timpurie a Egiptului, deoarece s-atr

dovedit gi ele atractive pentru jefuitorii de morminte - erau

aliniate cu locul unde egiptenii credeau ci se afli aceasti lume

de dincolo, astfel incit s6-i ajute pe locuitori si se lanseze in
urmdtoarea fazi a vie{ii.

Dar egiptenii nu-qi puneau lncrederea doar in corp: ei

aveau qi o versiune a celei de-a treia cei, Sufletul. Asemeni

multor popoare strivechi, credeau in mai multe suflete, dintre

care cel mai important era ka sau forla vielii. Insuflat de citre

zei in fiecare persoani chiar in momentul naqterii, ka ii permi-

tea unei persoane si zimisleasci un copil - ceva aseminltor
cu potenla sexuali sau cu ceea ce canterelii de blues numesc

mojo. Se credea cL dupi moarte continue se treiascl in mumie

qi necesita suslinere constante. Prin urmare, era crucial ca pri-

etenii qi rudele celui decedat si aduci alimente la mormAnt, cu

carc ka sL se poati hrini - consumd.,nd, desigur, numai forta

spirituali de viali a ofrandelor, nu lucrurile fizice, care le

rim6neau, in mod convenabil, preofilor.

Am vizut cd pedeapsa finall aplicati lui Nefertiti a fost

incercarea de o elimina complet din istorie - ceea ce romanii

numea:i- d.amnatio memoriae. Asta frindci egiptenii considerau

cea de a patra cale, Mogtenirea, la fel de importanti pentru

supravieluirea 1or. Ei credeau ci numele $i reputalia unei per-

soane reprezinte pirli fundamentale ale ei; Pentru ca ea se trl-
iasci pe deplin in lumea urmitoare, qi acestea trebuiau si fie
pistrate. Prin urmare, aveau mare griji sd iqi pistreze numele

vii, inscriindule, aga cum fac unii arti$ti de graffiti din ziua de

azi, pe aproape orice puteau gisi, de la zidurile mormintelor la

ghivece gi piepteni. Dar ce era cel mai important, Prietenii gi
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familia lor trebuiau si-qi aminteascl in continuare de ei, repe-

tindu-1e in incantalii numele atunci cAnd aduceau mdncare

pentru k4. Dace numele ili era incantat qi monumentele ince ili
rlmineau in picioare, atunci se credea cA cel pulin o parte din
tine inc6 triie$te.

Daci erau puse laolaltd toate aceste componente, atunci

egipteanul antic se a$tepta Ia o viali glorioasi gi eterni. Dar
daci toate erau distruse, neglijate sau uitate, atunci decedatul

era condamnat la o extinclie finali, firi crulare - la,,a doua
moarte", de care toli egiptenii se temeau. Aceasta a fost sen-

tinta pe care Horemheb le-a impus-o lui Nefertiti gi sotului ei,

lhraonul Akhenaton. Care era gregeala lor? Aceea de a deturna
sistemul de nemurire al Egiptului pentru ei inqi$i.

CAnd arheologul Ludwig Borchardt a descoperit-o pe

Nel'ertiti sub degert, era sub forma unui bust al marii regine ln
lloarea virstei. Gitul ei se inalli prelung qi sublire deasupra

tunui colier sculpiat minulios; are buzele pline, iar ochii sunt

rrori qi seducltori. Fala ii este incadrati de o coroani albastrd,

splcndidi, care ii continui liniile obrajilor qi maxilarului.
l,:xprimi autoritate gi naturaleje; pare dArzi, dar gi misterioasi.

|.,rtte o imagine a puterii ti frumuselii la fel de puternici acum

cn gi atunci cAnd a fost modelati, cu trei mii de ani in urmi.
Asta s-a intAmplat in jurul anului 1340 i. Cr., iar ea s-abucu-

rll de un statut qi de o influenli flri precedent in lunga istorie

n [':t{iptului. Nefertiti, al cirei nume inseamni ,,frumoasa care,

lntll, vine", nu a fost doar marea regini a faraonului, cea mai

llnportante consoarti gi mama a $ase fiice ale lui, ci era egala

Iul, portretizati nimicind dugmanii, mergind in care gi

rugAndu-se alituri de el.

llnraonul, Akhenaton, pe de alti parte, era o figuri ciudati,
cu membre fusiforme gi burti, departe de idealul egiptean al riz-
holrrlcului cu umeri puternici. Ca gefde stat qi religios - funcfii


