
Naša cesta za poznaním minulosti... 

V živote človeka sú chvíle, keď sa zamýšľa nad tým, kto je, odkiaľ prichádza, kam smeruje. Túto 

otázku si nekladú len jednotlivci, ale aj spoločenské skupiny, národy a štáty. Keď ľudia vynašli jeden 

zo svojich vynálezov- písmo, dokázali uchovávať svoje myšlienky pre seba i pre druhých. Práve táto 

možnosť navzájom komunikovať a zanechávať odkaz ďalším generáciám odlišuje civilizovanú 

spoločnosť od primitívnych spoločenstiev, ktoré nezanechali po sebe takmer žiadne stopy. 

Túžba poznať vlastnú minulosť sa prejavila už v staroveku a táto túžba vidieť bohatstvo a poklady 

starobylej civilizácie nás priviedla na túto jedinečnú výstavu s názvom Tutanchamon- jeho hrobka 

a poklady, ktorá práve prebieha v Inchebe Expo v Bratislave. 

Každý návštevník má exkluzívnu možnosť vstúpiť do pohrebnej komory a preskúmať tak očami prvých 

objaviteľov všetky vystavené artefakty, s ich povestnou krásou a tajomnosťou priamo na dosah ruky. 

Je to veľké dobrodružstvo pre všetky zmysly, ktoré si určite bude pamätať každý návštevník . Výstavu 

ako je táto, sme nikdy predtým nemali možnosť vidieť. Je to jedinečná možnosť naozaj novou cestou 

vysvetliť a ukázať históriu. Veď ako sa hovorí človek si skôr zapätá to, čo raz vidí, než to čo 

niekoľkokrát počuje a tak sme mohli prepojiť učivo z hodín dejepisu s názorným exponátmi. 

,,Vidím úžasné veci!“, povedal anglický archeológ Howard Carter, keď po prvýkrát nahliadol do 

Tutanchamonovej hrobky. 

A tak sme sa aj my mali možnosť, štyridsať našich študentov a ich profesori, ktorých zaujíma minulosť 

vydať sa 27.októbra 2014 v šľapajach slávneho egyptológa, ktorý v roku 1922 objavil hrobku 

Tutanchamona. Všetky posvätné predmety, sošky, šperky aj sarkofágy ležia na rovnakých miestach, 

ako boli kedysi nájdené. Videli sme viac ako 1000 nádherných predmetov vrátane ohromného 

sarkofágu a svetoznámej zlatej posmrtnej masky Tutanchamona, ktorá je vykladaná 

polodrahokamami. Sup, kobra a brada sú symbolmi božstiev chrániacich faraóna a jeho kráľovskú 

dôstojnosť. Výstava nám odhalila bohatstvo a poklady starobylej civilizácie. Jej cieľom je poskytnúť 

pravdivé informácie o živote a smrti mladého faraóna Tutanchamona .Exponáty sú vernými kópiami 

originálov, vyrobené s fantastickou zručnosťou remeselníkov s viac než tisícročnou tradíciou 

Tutanchamon zomrel vo veku 18 rokov v roku 1336 pred Kr. Za slávu však vďačí Howardovi Carterovi 

a lordovi Carnarvonovi, ktorí objavili jeho neporušenú hrobku s veľkolepým pokladom, patriacim 

k najväčším archeologickým nálezom všetkých čias .Hrobky ostatných faraónov boli totiž väčšinou 

vylúpené ešte v staroveku. 

Mnohí ľudia verili na „Tutanchamonovu kliatbu“, ktorá vraj postihla všetkých ,čo vztiahli ruku na 

poklady alebo rakvu mŕtveho faraóna. Táto povesť vznikla po úmrtí lorda Carnarvona počas 

vykopávok. Vo chvíli keď zomrel nastal v Káhire výpadok elektrického prúdu a zahynul i lordov pes 

v Anglicku. Dvanásť členov zo skupiny, ktorá otvárala hrobku zomrela do siedmych rokov a legenda sa 

šírila ďalej. Samotný objaviteľ Howard Carter zomrel v roku 1939 v Anglicku, vo veku 64 rokov 

osamotený, bez akejkoľvek väčšej pocty. Počas jeho života jeho zásluhy nikto oficiálne neocenil. 

A pritom nás uvedenie faraónovej hrobky v jej celkovej podobe a reálnom kontexte priamo 

konfrontuje s magickým kráľovstvom starobylého Egypta. Prináša nám: ,,Všade toľko nádhery!“ 

A my sme mohli byť toho svedkom... 


