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Cine a fost
Tutankhamon?
in iunie }A}S,"California a fost loviti de febra
faraonului. in numai o luni, jumitate de milion de
oameni s-au perindat prin Muzeul de ArtI din Los
Angeles. Voiau

sivadi bijureriile orbitoare gi obiectele

de gospodirie care aparginuserS. cAndva unui rege al

Egiptului.

Au agteptat la coadi ore in gir pentru
frumoasele

limpi

9i obiecte de

a vedea

mobilier, instru-

mentele muzicale gi
jocurile lui. Auvenit

atit

de mulgi oameni,

incdt muzeul e trebuit si

rimini

deschis

Pana la ora unsprezece
seara.

I I rrr trj

Printre exponate, puteai gisi un sclunel folosit de
rege

in copilirie, un car in care se plimba, o canaPea ce

Astizi, probabil ci Tutankhamon
celebru faraon. Cu toate astea, nu

doui vaci pitate. Erau exPuse ;i sicriele,
bigate unul in altul, in care se odihnise cAndva trupul
unul dintre ele era din aur pur. Expozitia conlui

ducitor important

printre

Tutankhamon

avea

forma

a

-

ginea cam o

suti douizeci

9i cinci de obiecte,

sau

Cu toate ci multe aritau nou-nouge, nu erau deloc

trei mii de ani vechime. $i in tot acel
timp, ele stituseri ascunse sub nisipurile Egiptului,
a$a: aveau peste

ajuns cel mai

fost deloc un con-

puternic, mai

ales ci.

doarvreo

noui ani a avut acel rol. $tim ci s-a cisitorit, insi nu
am aflat nici micar daci a avut copii.
a

murit foarte tAnlr

zece sau nouisprezece

care evantaie,vaze,scaune pliante 9i haine.

a

a

-

la optspre-

ani.Iar cauzamorgii ri.mAne un

mister. Unii istorici cred ci

e

posibil s[ fi fost asasinat.

E ciudat

ci a devenit

doar din cauza obiectelor ingropate cu el. Poate pentru

intr-un mormAnt secret.

faimos

ci toate

La inceputul secolului XX, un birbat Pe nume
Howard Carter a ciutat ani de zile mormAntul' $da

lucrurile frumoase din mor-

numele regelui: Tutankhamon. $i credea ci gtie 9i unde

tante. Ele ne spun

din urmi,in L922, exact

povestea viegii de zi

era ingropat regele.

in

cele

cAnd era pe punctul de a se lisa plgubag,l-a

gisit'

Descoperirea aapirut pe prima pagini aziatelor

din intreaga lume. inainte de acel moment' nimeni
nu auzise de regele Tutankhamon. Dintr-odati, toati
lumea ii gtia numele. I se mai sPune, pe scurt, regele Tut'

mAntul lui sunt impor-

cu zi din Egiptul Antic. $i, impre-

uni, alcltuiesc imaginea celui
a

care

fost regele Tutankhamon.

tot anul. Mai erau gi cAgiva copaci, iar de plouat, aproape

ci nu ploua niciodati.

Nlul,

Capitolul r
Darurile Nilului

care curgea de la sud la nord, despirgea tara

in doui. E cel mai lung fluviu din lume

-

arr-pesre

6 400 de kilometri lungime. El reprezentainima Egip-

CAnd s-a niscut Tutankhamon,

tului Antic.
De-a lungul ambelor maluri ale lui era teren agri-

in jurul anului L343

col fertil.

i.H., Eglptul

era deja

boi. Presirau seminEe pe pimAnt ca si cultive grAu si

foarte veche.

legume. Cregteau porci, capre gi oi. Plantau pomi fruc-

o

garl"

De fapt, avea aproape
I

s

Imperiul Egiptean se intindea pe

Africii

9i

arau cAmpurile cu pluguri trase de

cultivau struguri. Fluviul diruia oamenilor si

pette ca si-l minAnce, precum gi rage ca si le vineze.

I

doua mll'. de anl.

coasta

tiferi

liranii

de

Nord gi avea iegire la
Marea Mediterani.
Era un ginut de;ertic,

cu coline aride, unde
soarele ardea nemilos

Din

cauza inundaEiilor anuale,

lucreze multe siptimAni. Aga

Din

giranii nu puteau si

ci fluviul

asigura

9i

carierele de

piatri

plecau, cu barjele, blo-

curi imense de piatri, folosite ca si construiasci mari
temple gi statui, dintre care unele mai existi si in ziua

,yacan)t' pentru toati lumea!

de azi.

Fluviul era insigi viaga poporului.

Firi

el, n-ar

fi

existat niciun Egipt antic. Doar degert. Dar;i degertul
era important,

fiindci proteja gara. Dugmanilor

le era

greu si atace. Trebuiau si traverseze sute de kilome-

tri

de nisip, intr-o

cildurl

arziltoare.

La un moment dat,

imperiul

se

lntindea de

la Egiptul din zilele noas-

tre la sud pAni unde e azi

cilltoreau coribiile,

Etiopia, la est pAni in

transportAnd bunuri dintr-un oras in altul. Din lutul

peninsula Sinai;i la nord

ficeau case. Toate marile metropole' Precum
Teba gi Memphis, s-au dezvoltat pe malul fluviului.
S-ar putea ca Memphisul antic si fi fost primul oraq

pAni unde

Nilul era,,drumul"
lui

pe care

se

din lume cu un milion de locuitori.

se

afli in pre-

zent Libanul gi Turcia.

Din aceste ginuturi
veneau multe-multe

bogigii: fildeg, blinuri, aur, lemn de cedru gi altele.
Totugi, chiar daci imperiul cregtea constant, modul

lui? Nici micar asta nu se gtie sigur.

Tatil lui a fost, cel

mai probabil, faraonul Amenhotep al IV-lea. Faraonul

de viaEi egiptean rimAnea cam acelagi. Egiptenii n-au

avea

adoptat obiceiurile 9i arta altorpopoat.. in mii de ani,

si fi fost una dintre nevestele mai pugin importante

nici convingerile lor nu s-au schimbat.

ale acestuia.

multe sogii

gi e

posibil ca mama lui Tutankhamon

De exemplu, conducitorul lor era faraonul.

Lazece ani, Tutankhamon era deja insurat. Sogia

locul

lui era una dintre fiicele faraonului. O chema Ankhe-

CuvAntul insemna la origini

,,casa cea

mare"

-

unde trlia regele. Cu timpul, a ajuns si insemne

senamon.

,,regele". Dar faraonul era mult mai mult decAt un rege.

nit rege atunci. Purta coroanele inalte ale faraonului.

Faraonul era gi mare preot, gi judecitor suprem. Era

Ca toEi faraonii, avea o barbi falsi,legati de birbie cu

considerat

fiul

zeilor. DupI moarte, devenea gi el zeu.

Tatil lui deja murise. Tutankhamon a deve-

gireturi. Ducea in mAini un cirlig

gi

un imbllciu (un

Poporul il idolatriza.

fel de bici cu mai multe curele la capitul unui biE lung,

Nimeni nu cunoagte cu exactitate in ce zi din
13431.H. s-a nlscut Tutankhamon. Cine erau piringii

folosit la recoltarea cerealelor). Acestea erau simbo-

lurile puterii sale. Dar
avea el cu

adevirat

putere? Nu.

inci

era doar un copil.

barvbi €arlsi

Capitolul z
Un tati neobisnuit

Dintre toEi faraonii Egiptului, tatillui Tutankhamon e cu sigurangi unul dintre cei mai bizari.

o sculpturd.ce reprezinti doar capul gi umerii unei persoane.) O chema

in primul rAnd, din caaza felului in care arilta.

Nefertiti. Degi nu

era de sAnge regesc,

Nefertiti, aritadin cap pAni-n picioare,

Capul lui Amenhotep avea o formi ciudati. Era foarte

Nefertiti

a

ca o regini..

devenit soEia oficiali a faraonului.

in

Egiptul Antic, femeile nu aveau aceleasi drepturi ca

lung gi ingust. Iar goldurile lui erau foarte late Pentru
un blrbat. Si ft fost, oare, din caazavreunei boli rare?

blrbagii. De exemplu, nu mergeau la gcoali. Dar Nefer-

Unii istorici

titi

in

a;a cred.

ciuda aspectului siu, Amenhotep s-a insurat

cu o regini foarte frumoasi.

Doui

muzee, unul din

Cairo ;i unul din Berlin, au expus bustul ei. (Un bust

e

era o femeie

puternici

9i

unul dintre cei mai impor-

tanti sfetnici ai soEului ei.
L-a sustinut
hotS.rAr si

firi

rezerve atunci cAnd acesta s-a

facl schimbiri. Mari schimbiri.

