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Mumii

Pe 5 ianuarie zoo5, arheologii au scos din mormdnt mumio

faraonului Tutonkhamon, datdnd de acum oproximativ
3 3oo de ani, pentru o o cerceto cu cele mai moderne metode.
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0 siluet[ trecea

Cine a descoperit
mormintul
faraonutui
Tutankhamon?

sub soarele dogo-
ritor al Egiptuiui
prin Valea Regi-
1or. Arheologul
englez Howard
Carter ciuta zi
dup[ zi prin

Cnnrug
Numele faraonului era

inscris intotdeauna intr-un

,,cartug". Acesta era ovat,

imprejmuit de o fr6nghie,

gi reprezenta pentru egipteni

,,lumea intreagi". Scriind ln

el numele regelui, faraonul

reprezenta astfe[,,Iumea

intreagi".

Numele lui Tutonkhamon cu
h ierog life se m nificd,,l magi ne
vie o zeului Amon".

sparturile in stAnca intrarea spre

mormAntul faraonului Tutan-
khamon. Timpul iI presa: dupi
cinci ani de ciut[ri zadarnice,
finan{atorul sau englez, lordul
Carnarvon, voia sI opreasc[
saplturile.

Pe 4 noiemt:ne 1922, muncitorii
egipteni ai lui Carter au descoperit
niste trepte slpate in stAnci - o

scari. Foarte emolionali, au dez-
gropat 16 trepte, dupi care au dat
de un zid cu sigiliul administraliei
cimitirului din vechiul Egipt si cu
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raonului
numele Tutankhamon scris cu

hieroglife.
Trei saptamAni au trecut pAn[

cAnd lordul Carnarvon a reugit si
ajung[ din Anglia, pentru ci voia,
bineinleles, sI participe la des-

chiderea mormAntului. Zidul sigilat
a fost spart, iar molozul a fost scos

din coridorul astfel descoperit. Dar
apoi, s-au trezit in fa{a unui alt zid
sigilat. Carter a ficut o spirturd in
acesta gi a blgat o lumAnare
aprinsi in[untru, spunAndu-i lui
Carnarvon, care a;tepta cu sufletul
la guri, cI inSuntru erau lucruri
uimitoare: animale, statui ;i aur
peste tot. Este adev[rat ca a g[sit ;i
urme ale jefuitorilor de morminte.
Oare ajunseseri pAna la mumia
faraonului ;i o distruseser[ in
clutarea de comori?



Locul sdpdturilor in Valeo
Regilor,in ry25.

Monmrrrr r
Cele mai importante morminte

pentru mumiile regale sunt

piramidele din Gizeh. Pe de

alti parte, in camerele

mortuare de aici nu s-au gisit
mumii. Jefuitorii de morminte
pridaseri sute de ani locurile

de lngropiciune ale regilor.

O soarti aseminitoare au

avut gi mormintele din Valea

Regilor, din Luxorul de azi.

Dar preofii grijutii, din lurul
anului rooo LHr., au scos

mumiile faraonilor din

morminte gi le-au pus sub

supraveghere. futfel micar

corpurile au rimas neatinse

de jefuitorii de morminte.

Acestea au fost descoperite

de arheologi ln 1881 ti 1898

gi duse in Muzeul Egiptutui

din Cairo.

Mumia lui Tutankhamon se afld
;i astdzi in mormAntul sdu din
Valea Regilor.

Visul lui Carter devenea astfel mdnt.

Carter a deschis u;ile
acesteia, a g[sit o panze

fini din in, impodobit[ cu
rozete din aur, care era

a;ezate pe un baldachin
din lemn. Dedesubt se

aflau alte dou[ capele cu
ornamente bogate, ale c[-
ror u;i erau ince inchise.
Jefuitorii de morminte nu
ajunseser[ pin[ acolo,
asa ce mumia regelui tre-
buia si fie intactl in mor-
Cele trei capele-altar

incadrau un sarcofag de piatr[,
al clrui capac a reu;it Carter cu

greu se-l ridice. Dar in[untru nu
a v[zut mumia lui

Tutankhamon, ci trei
sicrie de forma unei
mumii, a;ezate unul
in cel[1alt. Abia in
ultimul dintre ele,

prelucrat din aur
curat, se gesea cor-
pul imb[lslmat al
faraonului, cu 143 de

obiecte de podoab[
gi amulete pe eI, fata
fiind acoperitl cu o

masce din aur.
Carter se afla in

situalia de a lua o

decizie dificill: si
taie sau nu pAnza de

in, in care preolii
inf[guraseri mumia
spre odihna vesnicl?

So rcofag u l, care con[i n ea
cele trei sicrie de forma

unei mumii, era imprejmuit,
b rAndul sdu, de potru

Ce a gisit
Carter?n

mormant?

realitate. Nici-
odati nu se in-
tAmplase ca un
arheolog si des-

copere in Egipt
un mormdnt

regal cu toate comorile, care

fuseserl aduse drept
ofrande in urm[ cu

aproximativ 3 500
de ani. $i-a dat
seama ins[ ;i de

munca uriagi care il ".
agtepta. Pentru ad[- ffig.
postirea cu atenlie a

futuror ofrandelor, a

obiectelor de imbr[-
cdminte, a podoabelor, a

mobilierului, a altarelor
cu flgurile zeilor - pentru
a numi doar cAteva dintre
cele mai importante
obiecte - trebuia antrenati
o echipa intreaga. O sarcinl
deosebit de dificill
era ascunderea mumiei
regelui. 0 capel[-
altar mare din
lemn aurit
umplea
aproape
toati camera
mortuar[. Cind

oltare cu ornomente ortistice.



Diferite lucruri valoroase, realizate din cele mai

diverse materiale, trebuiau s6-i faciliteze

tinirului faraon viafa de dincolo. Arheologii au

numirat aproape z ooo de obiecte. Printre

acestea se numiri renumita masce din aur

a mumiei, un stativ din aur cu goimul

Gemehsu, un vas din alabastru pentru alifii $i

un model din lemn al unei bErci de pe Nil

(obiectele sunt ilustrate aliturat, ln sensul

Cine a fost
Tutankhamon?

Dorinla de a afla cum s-a conser-
vat corpul gi modul in care au lucrat
imbllsimltorii a fost mai putemici
decit relinerile de a deranja odihna
de veci a faraonului. Carter a des-

frcut bandajele de in, pin[ cind a

dat la iveali mumia tinirului rege.

Pin[ Ia aceast[ descoperire, se gtia

foarte pufin des-
pre faraon: dom-
nise doar cifiva
ani, in Egipt,
in jurul anului
1325 i.Hr. Obser-

vAnd mumia sa, ne dlm seama c[
regele nu a ajuns nici mlcar la 20

de ani. Avea o stafuri delicat[, cam
1,64 metri inilfime. A avut mereu
masa bogat[, cu multe fructe ;i
legume, astfel incAt nu s-a ingrlgat.
Nici pielea ;i nici scheletul s[u nu
evidenfau weo urmi de boald.
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Chiar dac[ in diferite reprezentlri
apdrea in luptl impotriva du;-
manilor Egiptului, el nu a participat
personal la nici o b[tilie. Dar care

si fl fost motivul mo(ii saie atdt de

timpurii? Tutankhamon a domnit
intr-o perioadi in care in Egipt au

avut loc multe schimb[ri politice
importante. Se fi fost omorAt de

curteni? Sau moartea sa a fost pro-
vocatl de weo boali?

Cercetlrile lui Carter nu au putut
r[spunde Ia aceasti intrebare. De

aceea, mumia a fost scoasi din nou
din sicriul de aur in 1968, iar apoi in
2005, pentru a fi radiografiatl. Dar
cauza morlii sale^r[mAne in conti-
nuare un mister. In urrna ultimelor
cercetiri, se elimin[ doar prezumtia
de crim[ printr-o loviturl in cap,

deoarece craniul s[u nu este atins.
Se ia inci in considerare versiunea
crimei prin otrivire.

Monmrrrr z
Mumiile persoanelor simple

au avut de multe ori o soarti

mai bund decdt cea a regilor.

Multe dintre ele au rezistat

trecerii mileniilor, rimin6nd

neatinse ln mormintele lor,

pictate complet, precum cele

din Giseh, Saqqara sau Teba.

ln urmi cu doar c61iva ani,

s-a descoperitin oaza Baharija

un cimitir din vremurile

romane, care, din pricina

migtitor mortuare aurite,

a fost numit

,Valea mumiilor aurite".

Mascd ouritd din Baharija
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Dupi dezvelirea mumiei lui

Tutankhamon, ln 1925, s-au

efectuat in ry68 Si'ln ry78
alte cercetiri, cu primele

radiografii. ln ianuarie 2oo5, a

avut loc o acfiune de noapte

in Valea Regilor, pentru o

tomografl e computerizati a

mumiei, in ideea de a stabiliin

sf6rgit cauza mo(ii Si tehnica

mumifi cirii, folosindu-se in

acest scop cea mai moderni

tehnologie de iradiere. Nu s-au

descoperit urme de violenti.

Din picate, au fost semnalate

distrugerile ?nspiimintitor de

mari pe care Carter qi echipa

lui le-au provocatin cadrul

primelor cercetiri.

Pe spdtorul tronului este reprezentot
Tutankhamon oldturi de solio so

Anchesenomun. Probobil cd mumiile de

copii din mormAfi sunt progeniturile
ocestei perechi.

Mumia lui Tutankhamon nu a

Copiii ndscu[i premotur au fost ayzali in
doud sicrie, unul intern, altul extern.
Unul din copii ovea o moscd de our.

formi de mumii, din lemn aurit,
Iungi de 50, respectiv 60 de

centimetri. in acestea se geseau,

intr-un al doilea sicriu, doui mu-
mii mici ale unor copii nhsculi
prematur, mo4i. Din picate, P€

sicrie nu existe inscriplii din care

s[ reiasi cine au fost pirin{ii aces-

tor dou[ fetite. Dar este aproape
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Ale cuisunt
mumiile de

copii?

fost singura ca-
re se afla in
mormant. Dupi
ce Carter a golit
camera mortu-
are ;i a petruns

pAnl in ,,camera comorilor", a

descoperit acolo dou[ sicrie in

Howard Carter (stdnga) ;i Lord Cornarvon
(dreapto) dupd deschidereo mormdntului
din Luxor.

Sau preofii puseser6 otrivuri ciudateln

morm6nt, care urmau acum si ucidi

arheologii unul dupi celilalt?

Apari[ia unei cobre ?n casa lui

Dupi o jumitate de an de [a

deschiderea mormintului Iui

Tutankhamon, lordul Carnarvon a murit

subitln Egipt. Cauza morfii a fost o

otrivire a singetui. 1n ziarele vremii

din toati lumea s-a speculat ln jurul

cauzei morfii sale: oare t6nirut

faraon a rizbunat profanarea

mormintului siu printr-un blestem

magic aruncat din lumea de dincolo?

sigur ci regina Anchese-
namun a avut dou[ avor-
turi. Ea !i dorea un
mo;tenitor al tronului,
deoarece ea;i sotul ei erau

ultimii membri ai familiei
regale. Dar zeii au hotarit
altfel. Copiii pe care i-a
adus pe lume nu au trlit.
imbilsamltorii au mumi-
ficat cu gnje cele doul
corpuri mici. Atunci cind
a murit gi tatil, mumiile Ior
au fost agezate in mor-
mAntul acestuia.

Carter era vreun indiciu clar a[ rizbunirii regelui? Astfel s-a niscut legenda

despre blestemul faraonului. Realitatea a fostlnsi alta. Nu au mai survenit morfi

subite. Carter a murit dupi 16 ani de la deschiderea mormdntului, ta Londra,

iar profesorul Derry, care tiiase bandajele mumiei, dupi 38 de ani de la

cercetarea mumiei, [a v6rsta de 87 de ani.


