ŞTIRI DIN REVISTA AMERICANĂ ARCHAEOLOGY,

2014

Cel mai vechi port din lume la Wadi el-Jarf, Egipt
Săpându-se pentru construcţia unui depozit subteran, la Wadi elJarf, 100 mile de Suez, în Egipt, constructorii au interceptat o bogată
zonă arheologică aproape de litoralul Mării Roşii.
Arheologii, sosiţi la faţa locului, au descoperit acolo rămăşiţele
celui mai vechi port din lume, datând din timpul dinastiei a IV -a a regelui
Khufu, sau Kheops, cel care a construit marea piramidă din Giza,
domnind între anii 2551-2528 înainte de Hristos.
Mari ansamble de piatră, purtând numele regelui Kheops, porneau
de sub apă mergând pe sub plajă şi intrau apoi adânc în pământ unde au
fost interceptate. S-au descoperit fragmente de ambarcaţiuni, funii, vase
ceramice, numeroase ancore de la vase mici şi mari care transportau
cupru şi piatră din Peninsula Sinai, pe Valea Nilului.
În timpul cercetărilor, echipa egiptologului Pierre Tallet, de la
Universitatea din Sorbona-Paris, a descoperit şi 10 papirusuri foarte bine
conservate, alături de alte sute de fragmente, acestea fiind cele mai vechi
din Egipt care s-au găsit până acum.Unul din aceste fragmente este din
jurnalul zilnic al construcţiei Marii Piramide a lui Kheops, scris de către
Merrer, un oficial al Vechiului Egipt. Francezul Taller consideră
vechimea portului de la Wadi el-Jarf, de circa 4500 de ani.
Desigur că studierea papirusurilor va aduce o lumină nouă asupra
mult controversatei probleme a construcţiei piramidelor din Valea
Regilor'.

Descoperirea locului unde a fost sângeroasa luptă dintre Roma şi
Cartagina, aşa numitul "Război Punic" din anul208 înainte de Hristos
Se ştie că după 50 de ani de conflicte între romani şi cartaginezi,
pentru hegemonia Mediteranei, a izbucnit în cele din urmă marele război
pe care istoricul antic Polybius l-a numit şi descris în lucrarea Bătălia
pentru BAECULA ".
Pornind de la textul antic care descria cu minuţiozitate bătălia,
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Directorul Centrului lberian de Arheologie de la Universitatea din Jaen,
Spania, ARTURO RUIZ şi colegul său JUAN PEDRO BELLON, după
ani de cercetari şi utilizând imagini din satelit, au localizat cu precizie
perimetrul legendarei bătălii de la Baecula, pe o mică terasă a acestui
deal.
Sângeroasa bătălie a celor mai mari armate din acea vreme, cea
condusă de generalul Hasdrubal, fratele lui Hanibal din Cartagina şi de
Scipio Africanul, comandantul trupelor romane, a lăsat să se păstreze "in
situ" la faţa locului, din 208 î.Hr. şi până la începutul săpăturilor
arheologice, întregul arsenal de arme şi obiecte de tot felul, neatinse.
După prospectarea cu detectoare de metal şi sondajele arheologice
aferente, s-a stabilit cu precizie locul bătăliei pentru Baecula şi cei doi
arheologi, având textul lui Polybius, au pornit de sus de pe terasă spre
vale, săpăturile descoperind secvenţă cu secvenţă urmele luptelor aşa
cum fuseseră descrise din antichitate. În cele şapte campanii de săpături
au fost scoase la lumină peste 2000 de arme din metal de pe platoul
dealului Baecula. Ruiz şi Bellon au fost surprinşi de marea exactitate a
descrierii făcute de istoricii antici 2•
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