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Ehnatonovo mesto

Ehnatonovo mesto
Faraon Ehnaton, sin in sovladar
Amenhotepa lll., ni bil povsem
obiiajen faraon. Rojenice so ga
dolotile za velike stvari. postalje prvi
faraon vzgodovini Egipta, kijebii
monoteist. Njegova revoluciona rna
vera v enega boga _ Atona _ je
zavrgla stare bogove. Kot takje
postal sodobno ogledalo razlitnih
sanj in 2elja. O njem so pisali mnogi,
finski pisatelj Mika Waltari v svolem
iudovitem zgodovinskem rorun,
Egiptan Sinuhe, na primer. lmamo ga
tudi v slovenskem prevodu.

, ,,1!91 v.re,bi lahko pripisali temu
znamenitemu faraonu? Bil je

74. i u ,::

revolucionar, okoljevarstven i k, prvotn i
kristjan, odkriti homoseksualec,
totalitarni diktator. Vsaj tako znana
kot on je njegova Zena Nefertiti, bolj
poznana pod imenom Nefretete.
Ena od ne povsem pojasnjenih
skrivnostije, alije bila Nefertiti mati
Tutankamona, mladenita, ki je glavni
krivec za zmanj5ano oietovo slavo.
Vsi verjetno veste, da je bilo odkritje
nepoikodovane Tutan ka monove
grobnice najveije arheolojko odkritje
20. stoletja.

Vedeli pa smo tudi, da je Ehnaton
natrtoval svojo prestolnico, kije postala
prvo urbanistiino zasnovano mesto v
svetovni zgodovini. Stevilne odprave

so ga iskale skozi minulo stoletje in zdaj
smo ga kontno naili. Ko se sprehodii
skozi dobro ohranjene ulice, imaS
obiutek, da se bo faraon z valovitimi
irn im i lasm i pojavil izzavoga la. Ta
obtutek je neopisljiv. Ostaja le
vpraianje - kajje veije

Kipec Nefreteti in Ehnatona iz leta
1345 pred nafim Etetjem

Prazgodovinska risba
s Sulavesija
lndonezija je muslimanska otoika
de2ela severno od Avstralije in Sulavesl,
ki smo mu nekdaj rekli Celebes, je
eden njenih otokov. V eni tukajinjih
kraikih jam so odkrili stensko posllkaro
svinje bradavitarke (Sus celebensis se
glasi njeno latinsko ime),2ivali, kije
endemitna na tem obmotju.

Stiri velike zgodorrinske
skrivnosti lanskega leti
Tisti pilouci, ki zvesto berete na5o rubriko Skriunosti
z$odouine, veste, da je na5a ueda pravzaprau l(ar precej
skrivnostna zadeva. ueriko je seueia ie odkritih stvari, usaj
toliko pa tudi neraziskanih, neodkritih, zavitih v srutnje, brez
dokazou ali neke znanstvene podla$e. leto 202l je bilo napodrocju odkrivanja'z$odovinskih s-kriunosti kar uspesno.
Ge re6em, da smo Stirim stuarem odstrli pra$no tai6ico, se
uam morda ne bo zdelo uetiko.6e pa ob tem Se povem, da
{reza $tiri res presene,jiua odkri$a, boste ,oid, zastr(li z
u5esi. Po$lejmo, ati imam prav.
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Skrivnosti zgodovine
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,-, ,Stiri leta raziskav so bila potrebna,
da so Iahko z gotovostjo potrdili ias
n3sq3nka risbe in jo uvrstili v obdobje
okoli 45.000 let pred Kristusom.
Ta ugotovitev je sproZila svetovno
senzacijo. Gre za najstarejSo doslej
odkrito upodobitev Zivali (ali figuie)
v prazgodovini. Risba je pribliino
dv-akrat starejia od znamenitih podob
iz francoskega Lascauxa ali Spanske
Altamire.

Avstralski arheolog Adam Brumm
razlaga, da so bile svinje bradaviiarke
najpomembnejSi plen lovcev v teh
krajih in kot take vredne upodobitve.
Glede na to, da je na podroiju okoli
kraja Leang Tedongnge je veliko
neraziskanih jam, lahko priiakujemo
5e nove in nove senzacije.

.ALi so bili Bene6ani
v Ameriki Ee pred
Kolumbom?
Dejstva so znana - Vikingi so bili prvi na
vzhodnih obalah Amerike, Kolumb je
pri5el konec 15. stoletja, torej 500 let za
njimi. Zgodovina je prvenstvo pripisala
njemu. Vikingi bodo verjetno vedno
prvi Evropejci v Ameriki, toda _ leto
2021 je krepko zamajalo kolumbovsko
teorijo. V kraju punyik point na Aljaski
so.namrei najli okrasne predmete
ozlroma modre steklene kroglice, ki
izvia)o z bene5kega otoka Murano.
Ogljikovo datiranje je njihovo starost
postavilo na zatetek 15. stoletja, torej v
tas pribli2no 70 let pred Kolumbovim
letom'1492.

Nakit in steklene kroglice iz mur"anskega stek-la,najdene na Aljaski

Gre za najstarejie evropske
predmete na ameriikih tleh, ki na
podlagi analize rastlinskih vlaken
dokazujejo, da so evropski
trgovci po nekdanji svilni poti
in tez ruski Daljni vzhod svoje
proizvode prenesli tudi preko
Beringove o2ine na Aljasko, torej
na ameriiko celino.

Kopija, kije postala
original
Ceprav gre za samostojno vedo,
pa nas zgodovinarje umetnost
vedno zanima. ln leto 202.1
je postreglo z novim velikim
odkritjem tudi na tem podrotju.
Kot se pogosto zgodi, je tudi
tokrat odlocilo nakljutje. Neka
dru2ina iz Rima je k restavratorju
prinesla oljno sliko manjiega formata,
KerJe po nerodnosti padla s stene, pri

iemer seje poikodoval
okvir. Na slikije bil
naslikan znan in pogost
motiv v slikarstvu,
imenovan poklon Svetih
treh kra ljev.Gre seveda
za obisk Svetih treh
kraljev, ki novorojenem u
Jezusu prinesejo darila.

pripisovali prevelikega,
pomena/ ieprav je po
njihovem prepriianju ilo
za koprjo istoimenskega
dela, ki ga je naslikal
veliki nizozemski barotni

45OOO let sba"a fl€irra svinje bradavldarke

D^--,rwrur.rrandtova slika objska Sverrh rreh kra.Uev
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mojster iz 17. stoletja Rembrandt,
imenovan slikar svetlobe.

Zadeva seje restavratorju zdela
nenavadna in pridobilje dodatna
mnenja razliinih strokovnjakov. Na
vsesploSno presenetenje se je pokazalo,
da ne gre za kopijo, temvet za original.
Razlitni postopki ugotavljanja priitnosti
so trajali zelo dolgo, prav lani pa je
umetnostni zgodovinar Marco Macolo
dokonino potrdil izvirnost dela.

Stara umetniika dela vrhunskih
umetnikov dosegajo astronomske cene
in lastniki bi lahko s sliko zasluZili vet
deset milijonov evrov toda drulinaiz
Rima se je odloiila, da jo bo obdrZala in
obtasno posojala muzejem in galerijam.
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