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ARHEOLOGIE

Dinastia a 17-a, numitã ºi epoca de aur a
faraonilor din Egipt, îl avea în fruntea ei
pe regele Amenhotep IV, “ereticul”, care a
introdus monoteismul în vechiul Egipt. El
s-a cãsãtorit mai întâi cu frumoasa
Nefertiti, care i-a dãruit ºase fiice, apoi cu
prinþesa Kiya, care i-a dãruit ºi ea o fiicã,
pentru ca în cele din urmã, s-o ia de soþie
pe una din surorile sale. Tutankamon este
fiul care s-a nãscut din aceastã legãturã
incestuoasã. Mama îi era ºi mãtuºã! Pe
numele lui adevãrat, Tutankaton a venit
pe lume în 1341 î.Hr, în oraºul Aketaton,
iar oamenii de ºtiinþã, explicã motivul
pentru care era ºchiop ºi suferea din
cauza mai multor diformitãþi fizice: cãsãtoria incestuoasã a pãrinþilor. Testele efectuate în anii 1900 pe mumia faraonului
au relevat cã pãrinþii lui Tutankamon erau
fraþi, copilul având doar bunici pe linie
paternã. La acea vreme în rândul nobilimii
egiptene, cãsãtoriile dintre fraþi sau dintre
pãrinþi ºi copiii lor erau frecvente, spune
egiptologul Zahi Hawass, care explicã:
“Un rege putea sã se cãsãtoreascã fie cu
sora lui, fie cu fiica proprie, deoarece el
era un zeu”. Celebritatea postumã a lui
Tutankamon, faraon din dinastia a 18-a,
se datoreazã mormântului sãu din Valea
Regilor de lângã Teba, descoperit în 1922
de britanicul Howard Carter, singurul
mormânt al unui faraon care timp de

3.200 de ani a scãpat neprofanat ºi nejefuit. Tutankamon ºi soþia sa au murit
foarte tineri, la 18 ani. Se presupune cã
ar fi fost ucis printr-o loviturã la cap, iar o
radiografie a adus un element concret: în
craniul tânãrului a existat un cheag de
sânge. În anul 1925, echipa lui Howard
Carter a deschis ºi a analizat minuþios
mumia faraonului. Peste câteva decenii
de atunci, ea a fost supusã razelor X, iar

în anul 2005, mumia a fost testatã cu
scanerul. Radiografiile indicã mai multe
fracturi, dar se presupune cã au fost produse de oamenii lui Carter. Aceleaºi radiografii aratã cã Tutankamon era sãnãtos
ºi nu avea nici o urmã de infecþie, ceea ce
înseamnã cã el nu a murit din cauze naturale. Pe radiografia capului se vede un
cheag de sânge în zona cefei, ceea ce ar
dovedi presupusa loviturã la cap.
Tomografia a descoperit cã Tutankamon
avea ºi coloana strâmbã, ceea ce ar
putea însemna cã nu-ºi putea roti capul.
ªi, totuºi, se întreabã egiptenii, cine a fost
ucigaºul? Ca într-un roman poliþist, existã
o seamã de variante. Una dintre ele este
aceea cã faraonul ar fi fost ucis chiar de
soþia sa, Ankesekhamon, deoarece nu
putea sã aibã copii sãnãtoºi din cauza
stãrii de sãnãtate a tânãrului ei soþ.
Numai cã imaginile transmise de-a lungul
vremii spun cã Ankesekhamon îºi iubea
soþul foarte mult, ceea ce face imposibilã
crima. Alþii susþin cã suspectul principal ar
fi fost Ay, succesorul faraonului-adolescent, care era tot mai nerãbdãtor sã preia
tronul, ceea ce s-a ºi întâmplat. Tot suspect este Maya, un servitor, dar se pare cã
acesta nutrea o afecþiune pentru stãpânul
sãu, el fiind cel care a distrus documentele ce dezvãluiau locul unde fusese
înmormântat Tutankamon.
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