1 Editoriál

4

Prednášky pre verejnosť

Pripravujeme

V

Prednášky

roku 2019 sa konal už ôsmy
ročník bratislavského cyklu
egyptologických
prednášok
“Výpravy do starovekého
Egypta”.
Organizuje
ho
Nadácia Aigyptos v spolupráci
s Múzeom mesta Bratislavy,
Ústavom orientalistiky SAV a
pod záštitou veľvyslanectva
Egyptskej arabskej republiky
v
Slovenskej
republike.
Bol
venovaný
storočnici
od
narodenia
Vojtecha
Zamarovského.

Na rok 2020 sme pripravili už
9. ročník prednáškového cyklu
v Múzeu mesta Bratislavy.
Podieľame sa na príprave
sprievodných podujatí pri
uvedení novej inscenácie opery
Aida v Slovenskom národnom
divadle. Prednášať budeme aj
v Banskej Bystrici a Košiciach.
Web, Facebook a Youtube
Aktuálne informácie o našej
činnosti môžete nájsť na webovej
a facebookovej stránke nadácie
ako aj na jej Youtube kanáli.

Z

áznam
spomienkového
večera je dostupný na našom
YouTube kanáli. Členovia
správnej rady prednášali aj
pri iných príležitostiach, v
Bratislave, Trnave, Nitre a
Košiciach.

V októbri 2020 sa bude konať
13. ročník medzinárodnej
konferencie Egypt and Austria
v Topoľčiankach.

2% z daní

V

Vašim príspevkom
podporiť:

obraciame sa na Vás s prosbou
o
poukázanie
2%
Vašej
dane z príjmu v prospech
egyptologického výskumu na
Slovensku.

● slovenský egyptologický
výskum vrátane archeologických
vykopávok v Egypte na lokalite
Tell el-Retábí, a v Sudáne na
lokalite Duwejm Wad Hadž,

ážení priaznivci slovenskej
egyptológie,

Zákon č. 595/2003 Z. z. Vám
umožňuje priamo rozhodnúť o
využití 2 % z už zaplatenej
dane príjmu fyzických osôb a
od 1. januára 2004 naviac aj o
2% z dane právnických osôb. V
prípade, ak sami nerozhodnete
o tom, kam Vaše peniaze
pôjdu, zostanú v štátnom
rozpočte a Vy nebudete môcť
ovplyvniť ich využitie.

môžete

● popularizáciu egyptológie
a výsledkov egyptologického
výskumu v radoch širokej
verejnosti,
● rozvoj egyptologického
knižného fondu.
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Nadácia Aigyptos
v roku 2019
Novinky od Nílu aj Dunaja

S

lovenská egyptológia si v tomto roku pripísala ďalšie úspechy. I vďaka Vášmu záujmu a podpore.
Usporiadali sme ôsmy ročník prednáškového cyklu v Múzeu mesta Bratislavy a dôstojne sme si
pripomenuli storočnicu narodenia Vojtecha Zamarovského.V máji sme zverejnili video, vizualizáciu
podoby lokality Tell el-Retábí v staroveku. Vznikla zo spolupráce nadácie so štúdiom Dwarf Digital
Archaeology a podporila ju nadácia ESET.
Vďaka finančnej podpore Nadácie Aigyptos a technike firmy Geotronics Slovakia sa v roku 2019
konali výskumné sezóny v Sudáne a Egypte. V rámci spoločného projektu Agentúry na podporu
výskumu a vývoja Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (APPV), Ústavu orientalistiky
SAV a Archeologického ústavu SAV a s podporu Nadácie Aigyptos sa v januári a februári uskutočnil
výskum sudánskej lokality Duwejm Wad Hadž. V auguste a septembri sa len vďaka podpore Nadácie
Aigyptos mohla uskutočniť slovenská časť 11. sezóny spoločného poľsko-slovenského archeologického
výskumu na Tell el-Retábí. Výsledky slovenských egyptológov na Tell el-Retábí prezentovala Dr.
Veronika Dubcová na 12. medzinárodnom kongrese egyptológov, ktorý sa v novembri konal v Káhire.

Ďakujeme všetkým fyzickým
a právnickým osobám, ktoré
venovali finančné príspevky
na
podporu
slovenského
egyptologického výskumu. V
zmysle zákona rešpektujeme
anonymitu darcov.
Údaje o prijímateľovi:
IČO/SID: 00681067
Právna forma: Subjekt výskumu
a vývoja
Názov: Ústav orientalistiky SAV
Ulica: Klemensova 19
PSČ: 813 64
Obec: Bratislava

Vyrezávaný korálik
zTell el-Retábí

© Nadácia Aigyptos, Šafárikova 63/18, 951 97 Žitavany
www.aigyptos.sk

Vizualizácia je v slovenskej a anglickej verzii dostupná na YouTube kanáli nadácie Aigyptos:
https://www.youtube.com/usver/nadaciaaigyptos
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Výskumy v Sudáne a Egypte
Slovenský
egyptológovia
v
januári a februári uskutočnili
prvý systematický výskum v
Sudáne a v auguste a septembri
už jedenástu sezónu poľskoslovenského výskumu na Tell elRetábí.
O
výskume
v
Sudáne
informoval Dr. Jozef Hudec:
„K najdôležitejším nálezom
sezóny patrí nepravidelný blok
čiernej žuly — torzo dolnej
časti nedokončenej sochy. Tá
predstavovala buď sediaceho
panovníka alebo božstvo v
životnej
veľkosti.
Môžeme
uvažovať, že na lokalite mohla
byť v napatskej dobe v 8. — 4.
storočí pr. Kr. sochárska dielňa.
Je však tiež možné, že kamenný
materiál do Duwejmu priviezli z
iných lokalít.“
V rámci ochrany pamiatok
slovenskí vedci preskúmali aj
mešitu na lokalite: „ (...) bola pre
nás vedeckou a chronologickou
výzvou. Geodetické merania
potvrdili presnú orientáciu
kiblového múru starej mešity na
saudskoarabskú Mekku. Kľúčové
bolo zistenie, že tento múr
nebol postavený v pravom uhle

Mešita
Duwejm Wad Hadž, Sudán

k ostatným múrom mešity. Mal
odchýlku asi 5 stupňov.“
Výskum v Tell el-Retábí v Egypte
opäť nesklamal. Studňa nájdená
na severnom okraji lokality
prekvapivo otvorila okienko
do zatiaľ najstaršej známej
minulosti lokality. Obsahovala
totiž keramiku z konca Strednej
ríše, ktorá je zatiaľ najstarším
známym materiálom na lokalite,
objaveným
pri
vedeckom
výskume.
Ďalšou zo zaujímavostí bol
hrob
dospelého
muža
z
Druhého prechodného obdobia
(17. – 16. stor. pr. Kr.), ktorý
obsahoval dvoch zdobených
skarabeov, ihlicu z medi alebo
bronzu, ametystové, granátové
a karneolové
koráliky ale
predovšetkým pár slonovinových
klapačiek, spájaných s bohyňou
lásky a krásy Hathor.
Z doby Novej ríše (15.–12.
stor. pr. Kr.) pochádzajú zvyšky
zásobovacej cesty, ktorá slúžila
pri rozširovaní pevnosti za vlády
panovníka Ramesseho III z 20.
dynastie.

Skarabeus z hrobu dospelého muža
v Tell el-Retábí
Druhé prechodné obdobie

Vizualizácia
Pre verejnosť najzaujímavejším
výstupom výskumu v Tell elRetábí je vizualizácia lokality,
zverejnená v máji 2019.
V
takmer
štvorminútovej
animácii je zachytený vývoj
lokality v turbulentnom Druhom
prechodnom období a počas
Novej ríše.
Vizualizácia predpokladaného
vývoja vzhľadu staroegyptskej
lokality Tell el-Retábí je
spracovaná na základe dosiaľ
zdokumentovaných
nálezov
architektúry a jej vývoja —
od obyčajných domov až po
faraónsku pevnosť 20. dynastie.
Animáciu spracovalo štúdio
Dwarf Digital. Jej realizáciu
finančne podporila aj Nadácie
ESET.
Na našom YouTube kanáli sa obe
verzie, slovenská i anglická,
tešia záujmu verejnosti — zatiaľ
boli zhliadnuté asi 16 000 krát.
Vizualizácia bola pochvalne
prijatá nielen doma, ale aj
v zahraničí, medzinárodnou
odbornou i laickou verejnosťou.
Pohľady na vizualizáciu v našom
newsletteri vidíte na titulke i
na str. 3.

Vizualizácia sídliska Tell el-Retábí v
Druhom prechodnom období

Aigyptos v médiách
Členovia správnej rady nadácie
boli v roku 2019 aktívni aj v
slovenských médiách. Úplný
zoznam nájdete na http://
aigyptos.sk/domov/monitoringmedii

máj – jún 2019
Zverejnili sme vizualizáciu
lokality Tell el-Retábí v
staroveku, písalo sa o nej na
aktuality.sk, v Denníku N, SME
a časopise Život

11.1.2019 — TASR
“Egyptológovia a
archeológovia budú v Sudáne
skúmať oblasť starovekej
Núbie” – avízo výskumu
na archeologickej lokalite
Duwejm Wad Hadž v Sudáne

október 2019
Správy o výsledkoch výskumov
na Tell el-Retábí prebehli
slovenskými médiami, písalo o
nich napríkad SME

18.1.2019 — SME
“Slovenský egyptológ: Starí
Egypťania by s nami boli
spokojní” – Rozhovor s Mgr.
Martinom Odlerom
8.3.2019 — RTVS
“Úspech slovenských vedcov v
Sudáne” – Správa o výskume na
archeologickej lokalite Duwejm
Wad Hadž v Sudáne pre Správy
RTVS

5. 10. 2019 — Pravda
“Jubilant Vojtech Zamarovský:
Radosť z dejín” – Rozhovor
s Dr. Renatou Rábekovou a
Júliusom Brunom o osobnosti
Vojtecha Zamarovského pri
príležitosti 100. výročia jeho
narodenia
6. 10. 2019 — Quark
“V obrannej zóne impéria” –
článok o lokalite Tell el-Retábí
pre časopis Quark (10/2019),
autormi boli Dr. Jozef Hudec,

Dr. Veronika Dubcová a
Dr. Lucia Hulková
06.11.2019 — SME
rozhovor s dr. Jozefom
Hudecom: “Slovenský
egyptológ: Súťažíme, kto
objaví biblické mesto”
jún–december — SME
V ankete slovenských vedcov
na tech.sme.sk, sponzorovanej
ESET Science Award, pravidelne
odpovedali členovia správnej
rady nadácie, Dr. Veronika
Dubcová a Mgr. Martin Odler
december 2020 — Svet
Orientu včera a dnes
Ústav orientalistiky SAV začal
vydávať populárno-vedecký
časopis Svet Orientu včera
a dnes, v prvom čísle sa
nachádzajú články Dr. Dušana
Magdolena, dr. Jozefa Hudeca
a Dr. Veroniky Dubcovej

