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W północno-wschodnim kącie Ayki leży Egipt, o czyzna na starsze cywilizac i w świecie. Przed trzema, czterema, a nawet pięcioma tysiącami lat, kiedy w środkowe Europie
oǳiani w surowe skóry barbarzyńcy kryli się po askiniach, Egipt — uż posiadał wysoką organizac ę społeczną, rolnictwo, rzemiosła i literaturę. Nade wszystko zaś wykonywał
olbrzymie prace inżynierskie i wznosił kolosalne budowle, których szczątki buǳą poǳiw
w technikach nowożytnych.
Egipt — est to żyzny wąwóz mięǳy pustynią Libĳską i Arabską. Głębokość ego
wynosi kilkaset metrów, długość sto trzyǳieści mil, średnia szerokość zaledwo milę. Od
zachodu — łagodne, ale nagie wzgórza libĳskie, od wschodu strome i popękane skały
arabskie są ścianami tego korytarza, którego dnem płynie rzeka — Nil.
Z biegiem rzeki, na północ, ściany wąwozu zniża ą się, a w odległości dwuǳiestu
pięciu mil od Morza Śróǳiemnego nagle rozchoǳą się, i Nil, zamiast płynąć ciasnym
korytarzem, rozlewa się kilkoma ramionami po obszerne równinie ma ące kształt tró kąta. Tró kąt ten, zwany Deltą Nilową, ma za podstawę brzeg Morza Śróǳiemnego, zaś
u wierzchołka, przy wy ściu rzeki z wąwozu, miasto Kair tuǳież gruzy przedwiekowe
stolicy, Memﬁsu.
Gdyby kto mógł wznieść się o dwaǳieścia mil w górę i stamtąd spo rzeć na Egipt,
zobaczyłby ǳiwną formę kra u i osobliwe zmiany ego koloru. Z te wysokości, na tle
białych i pomarańczowych piasków, Egipt wyglądałby ak wąż, który w energicznych
skrętach posuwa się przez pustynię do Morza Śróǳiemnego i — uż zanurzył w nim
tró kątną głowę, ozdobioną dwo giem oczu: lewym — Aleksandrią¹, prawym — Damiettą².
Długi ten wąż w paźǳierniku, kiedy Nil zalewa cały Egipt, miałby błękitną barwę
wody. W lutym, kiedy mie sce opada ących wód za mu e wiosenna roślinność, wąż byłby
zielony, z błękitną pręgą wzdłuż ciała i mnóstwem błękitnych żyłek na głowie, z powodu kanałów, które przecina ą Deltę. W marcu błękitna pręga zwęziłaby się, a ciało węża,
skutkiem do rzewania zbóż, przybrałoby kolor złoty. Wreszcie w początkach czerwca Nilowa pręga byłaby barǳo cienka, a ciało węża zrobiłoby się szare, akby przysłonięte krepą
skutkiem suszy i pyłu.
Zasadniczą właściwością klimatu egipskiego est upał: w styczniu bywa ǳiesięć stopni
ciepła, w sierpniu dwaǳieścia siedem; niekiedy gorąco sięga czterǳiestu siedmiu stopni,
co u nas odpowiada temperaturze rzymskie łaźni. Nadto — w sąsieǳtwie Morza Śródziemnego, nad Deltą, deszcz pada ledwie ǳiesięć razy na rok, zaś w Górnym Egipcie raz
na ǳiesięć lat.
W tych warunkach Egipt, zamiast kolebką cywilizac i, byłby pustynnym wąwozem,
akich pełno wśród Sahary, gdyby co roku nie wskrzeszały go wody święte rzeki Nilu.
Od końca czerwca do końca września Nil przybiera i zalewa prawie cały Egipt; od końca
paźǳiernika do końca ma a roku następnego opada i stopniowo odsłania coraz niższe
płaty gruntu. Wody rzeki są tak przesycone mineralnymi i organicznymi szczątkami, że
kolor ich sta e się brunatnawym, więc w miarę opadania wód na zalanych gruntach osaǳa
się muł żyzny, który zastępu e na lepsze nawozy. Ten muł i gorący klimat sprawia, że
Egipc anin, zamknięty mięǳy pustyniami, może mieć trzy zbiory w ciągu roku i około
trzystu ziarn³ z ednego ziarna zasiewu!
Ale Egipt nie est ednosta ną płaszczyzną, lecz kra em falistym; niektóre ego grunta⁴ tylko przez dwa lub trzy miesiące pĳą błogosławione wody, inne nie wiǳą e przez
cały rok; wylew bowiem nie dosięga pewnych punktów. Niezależnie od tego — traﬁa ą

¹Aleksandria — miasto założone przez Aleksandra Wielkiego po podbo u Egiptu, położone nad Morzem
Śróǳiemnym, w zachodnie części delty Nilu. [przypis edytorski]
²Damietta — miasto we wschodnie części delty Nilu, ok.  km na płn. od Kairu. [przypis edytorski]
³ziarn — ǳiś racze : ziaren. [przypis edytorski]
⁴grunta — ǳiś racze : grunty. [przypis edytorski]
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się lata małych przyborów, a wówczas część Egiptu nie otrzymu e zapładnia ącego mułu.
Nareszcie, skutkiem upałów, ziemia prędko wysycha i trzeba ą zlewać ak w doniczkach.
Wszystkie te okoliczności sprawiły, że naród zamieszku ący dolinę Nilu musiał albo zginąć, eżeli był słabym, albo uregulować wody, eżeli posiadał geniusz. Starożytni
Egipc anie mieli geniusz, więc stworzyli cywilizac ę.
Już przed sześcioma tysiącami lat spostrzegli, że Nil przybiera, gdy słońce ukazu e się
pod gwiazdą Syriuszem, a zaczyna opadać, gdy słońce zbliża się do gwiazdozbioru Wagi.
Spostrzeżenia te popchnęły ich do obserwac i astronomicznych i mierzenia czasu.
Aby zachować wodę przez cały rok, wykopali w swoim kra u długą na kilka tysięcy
mil sieć kanałów. Aby zaś ubezpieczyć się od nadmiernych wylewów, wznosili potężne
tamy i kopali zbiorniki, spomięǳy których sztuczne ezioro Moeris⁵ za mowało trzysta
kilometrów kwadratowych powierzchni, przy dwunastu piętrach głębokości. Nareszcie
wzdłuż Nilu i kanałów pobudowali mnóstwo prostych, ale skutecznych machin hydraulicznych, za pomocą których można było czerpać wodę i wylewać ą na pola położone
o edno lub dwa piętra wyże . I eszcze, ako dopełnienie wszystkiego, trzeba było co roku oczyszczać zamulone kanały, poprawiać tamy i budować wysoko położone drogi dla
wo sk, które w każde porze musiały odbywać marsze.
Te olbrzymie prace wymagały, obok wiadomości z astronomii, miernictwa, mechaniki i budownictwa — eszcze doskonałe organizac i. Czy to umocnienie grobli, czy oczyszczenie kanałów musiało być robione i zrobione w pewnym czasie, na wielkie przestrzeni.
Stąd powstała konieczność utworzenia armii robotnicze , liczące ǳiesiątki tysięcy głów,
ǳiała ące w oznaczonym celu i pod ednym kierunkiem. Armii, która musiała mieć
mnóstwo małych i wielkich dowódców, mnóstwo odǳiałów wykonywa ących rozmaite
prace, skierowane do ednolitego rezultatu, armii, która potrzebowała wiele żywności,
środków i sił pomocniczych.
Egipt zdobył się na taką armię pracowników i e zawǳięcza swo e wiekopomne ǳieła. Zda e się, że stworzyli ą, a następnie nakreślali e plany — kapłani, czyli mędrcy
egipscy; rozkazywali zaś królowie, czyli faraonowie. Skutkiem tego naród egipski w czasach wielkości tworzył akby edną osobę, w które stan kapłański odegrywał⁶ rolę myśli,
faraon był wolą, lud — ciałem, a posłuszeństwo — cementem.
Tym sposobem sama przyroda Egiptu, domaga ąca się wielkie , ciągłe i porządne roboty, stworzyła szkielet społeczne organizac i tego kra u: lud pracował, faraon kierował,
kapłani układali plany. I ak długo te trzy czynniki dążyły zgodnie do celów wskazanych
przez naturę, tak długo społeczność mogła kwitnąć i dokonywać swoich ǳieł wiecznotrwałych.
Łagodny i wesoły, a byna mnie nie wo owniczy lud egipski ǳielił się na dwie klasy: rolników i rzemieślników. Mięǳy rolnikami musieli być acyś właściciele drobnych
kawałków gruntu, przeważnie ednak byli ǳierżawcy ziem należących do faraona, kapłanów i arystokrac i. Rzemieślnicy wyrabia ący oǳież, sprzęty, naczynia i narzęǳia byli
samoǳielnymi; pracu ący zaś przy wielkich budowlach tworzyli akby armię.
Każda z tych spec alności, a głównie budownictwo wymagało sił pociągowych i motorów: ktoś musiał czerpać po całych dniach wodę z kanałów lub przenosić kamienie z kopalń tam, gǳie były potrzebne. Te na cięższe mechaniczne za ęcia, a przede wszystkim
— prace w kamieniołomach, wykonywali przestępcy skazani przez sądy lub schwytani
na wo nie niewolnicy.
Rodowici Egipc anie mieli barwę skóry mieǳianą⁷, czym chełpili się, garǳąc ednocześnie czarnymi Etiopami, żółtymi Semitami i białymi Europe czykami. Ten kolor
⁵jezioro Moeris (gr.) — ǳiś: ezioro Karun, położone w centrum oazy Fa um, ok.  km na płd.-zach. od
Kairu. W starożytności miało powierzchnię kilkakrotnie większą niż obecne  km². Na rozkaz faraonów XII
dynastii przekopano w obniżeniu płaskowyżu libĳskiego kanał łączący naturalne ezioro z Nilem, ǳięki czemu
wykorzystano e ako zbiornik do odprowaǳania niebezpiecznego nadmiaru wód podczas przyborów rzeki.
Powiększenie eziora, budowa tamy oraz systemu kanałów irygacy nych zwiększyły tereny uprawne o tysiące
hektarów, tworząc z oazy Fa um eden z na żyźnie szych re onów Egiptu. [przypis edytorski]
⁶odegrywać — ǳiś: odgrywać. [przypis edytorski]
⁷Rodowici Egipcjanie mieli barwę skóry mieǳianą — poǳiał na cztery rasy to interpretac a malowideł egipskich dokonana pod wpływem teorii rasowych z czasów autora. Na opublikowane na początku XIX w. rycinie
rekonstruu ące esk z grobowca Setiego I przedstawiono białoskórego Libĳczyka (wschód), czarnoskórego
Nubĳczyka (południe), żółtoskórego Syry czyka (zachód) oraz mieǳianoskórego Egipc anina ako reprezentuących ludy wszystkich części świata. Współczesne pomiary i badania wykazały, że budową ciała ani genetycznie
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skóry, pozwala ący odróżnić swo ego od obcego, przyczyniał się do utrzymania narodowe edności silnie aniżeli religia, którą można przy ąć, albo ęzyk, którego można się
wyuczyć.
Z biegiem czasu ednak, kiedy państwowy gmach zaczął pękać, do kra u coraz licznie
napływały obce pierwiastki. Osłabiały one spó ność, rozsaǳały społeczeństwo, a nareszcie
zalały i rozpuściły w sobie pierwotnych mieszkańców kra u.
Faraon rząǳił państwem przy pomocy armii stałe i milic i czy polic i tuǳież mnóstwa urzędników, z których powoli utworzyła się arystokrac a rodowa. Tytularnie był on
prawodawcą, naczelnym woǳem, na bogatszym właścicielem, na wyższym sęǳią, kapłanem, a nawet synem bożym i bogiem. Cześć boską odbierał nie tylko od ludu i urzędników, ale niekiedy sam sobie stawiał ołtarze i przed swymi własnymi wizerunkami palił
kaǳidła.
Obok faraonów, a barǳo często ponad nimi stali kapłani: był to zakon mędrców
kieru ący losami kra u.
ǲiś prawie nie można wyobrazić sobie naǳwycza ne roli, aką stan kapłański odegrywał w Egipcie. Byli oni nauczycielami młodych pokoleń, wróżbitami, a więc doradcami luǳi dorosłych, sęǳiami zmarłych, którym ich wola i wieǳa gwarantowała nieśmiertelność. Nie tylko spełniali drobiazgowe obrządki religĳne przy bogach i faraonach,
ale eszcze leczyli chorych ako lekarze, wpływali na bieg robót publicznych ako inżynierowie tuǳież na politykę ako astrologowie, a nade wszystko — znawcy własnego kra u
i ego sąsiadów.
W historii Egiptu pierwszorzędne znaczenie ma ą stosunki, akie istniały mięǳy stanem kapłańskim a faraonami. Na częście faraon ulegał kapłanom, składał bogom ho ne
oﬁary i wznosił świątynie. Wówczas żył długo, a ego imię i wizerunki, ryte na pomnikach, przechoǳiły od pokolenia do pokolenia, pełne chwały. Wielu ednak faraonów
panowało krótko, a niektórych znikały nie tylko czyny, ale nawet nazwiska. Parę razy zaś
traﬁło się, że upadała dynastia, a klaﬀ ⁸, czapkę faraonów otoczoną wężem, przywǳiewał
kapłan.
Egipt rozwĳał się, dopóki ednolity naród, energiczni królowie i mądrzy kapłani
współǳiałali sobie⁹ dla pomyślności ogółu. Lecz nadeszła epoka, że lud skutkiem wo en
zmnie szył się liczebnie, w ucisku i zǳierstwie utracił siły, napływ zaś obcych przybyszów
podkopał rasową edność. A gdy eszcze w powoǳi az atyckiego zbytku utonęła energia
faraonów i mądrość kapłanów, i dwie te potęgi rozpoczęły mięǳy sobą walkę o monopol obǳierania ludu, wówczas Egipt dostał się pod właǳę cuǳoziemców, i światło
cywilizac i przez kilka tysięcy lat płonące nad Nilem — zagasło.
Poniższe opowiadanie odnosi się do XI wieku przed Chrystusem, kiedy upadła dynastia dwuǳiesta, a po synu słońca, wiecznie ży ącym Ramzesie XIII¹⁰, wdarł się na tron

starożytni Egipc anie zasadniczo nie różnili się od współczesnych mieszkańców Egiptu. Mieǳiany odcień skóry
na malowidłach egipskich zapewne wynikał z konwenc i. [przypis edytorski]
⁸klaﬀ — właśc. klaft, gr. nemes, nie czapka, lecz wykonana z ednego kawałka materiału, wiązana w charakterystyczny sposób chusta osłania ąca czoło i całą głowę, z odsłonięciem uszu, zawiązana z tyłu na wysokości
karku, z końcami opada ącymi z przodu na ramiona. Kla w złoto-błękitne pasy, z przymocowanym do wzmacnia ącego pasa na czole emblematem kobry, stanowił królewskie nakrycie głowy. Jednym z na barǳie znanych
przykładów przedstawienia klau est Wielki Sﬁnks w Gizie. [przypis edytorski]
⁹współǳiałać sobie — ǳiś: współǳiałać ze sobą. [przypis edytorski]
¹⁰kiedy upadła dynastia dwuǳiesta, a po […] Ramzesie XIII wdarł się na tron […] San-amen-Herhor —
według ǳisie sze wieǳy ostatnim władcą dwuǳieste dynastii egipskie był Ramzes XI, panu ący w latach –
 p.n.e. Wskutek ogólnego rozprężenia i konﬂiktu wewnętrznego w państwie po  latach ego panowania
realną właǳę w południowe części państwa, Górnym Egipcie, prze ął Herhor, arcykapłan Amona w Tebach, zaś
w części północne , Dolnym Egipcie, e namiestnik Smendes. Ramzes XI sprawował właǳę uż tylko tytularnie.
Po ego śmierci wygasła XX dynastia i rozpoczął się Trzeci Okres Prze ściowy, a Egipt faktycznie rozpadł się po
raz kole ny na dwie części. Ramzes XI był ostatnim faraonem, który miał spocząć w Dolinie Królów, ednak
mie sca ego pochówku nie odnaleziono. W wyniku błędnych interpretac i w XIX w. za ostatnich władców XX
dynastii egiptoloǳy uważali Ramzesa XII i Ramzesa XIII, ǳiś zaprzecza się ich istnieniu. [przypis edytorski]
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i czoło swo e ozdobił ureusem¹¹ wiecznie ży ący syn słońca San-amen-Herhor¹², arcykapłan Amona¹³…

 
W trzyǳiestym trzecim roku szczęśliwego panowania Ramzesa XII Egipt święcił dwie
uroczystości, które prawowiernych ego mieszkańców napełniły dumą i słodyczą.
W miesiącu Mechir, w grudniu, wrócił do Teb¹⁴, obsypany kosztownymi darami,
bożek Chonsu¹⁵, który przez trzy lata i ǳiewięć miesięcy podróżował w kra u Buchten¹⁶,
uzdrowił tam córkę królewską imieniem Bent-res¹⁷ i wypęǳił złego ducha nie tylko
z roǳiny króla, ale nawet z fortecy Buchtenu.
Zaś w miesiącu Farmuti, w lutym, pan Górnego i Dolnego Egiptu, władca Fenic i
i ǳiewięciu narodów, Mer-amen-Ramzes XII¹⁸, po naraǳeniu się z bogami, którym
est równy, mianował swoim erpatrem, czyli następcą tronu, dwuǳiestodwuletniego syna
Chamsem-merer-amen-Ramzesa.
Wybór ten wielce uradował pobożnych kapłanów, dosto nych nomarchów¹⁹, waleczną
armię, wierny lud i wszelkie ży ące na ziemi egipskie stworzenie. Starsi bowiem synowie
faraona, uroǳeni z królewny chety skie ²⁰, za sprawą czarów, których zbadać nie można,
byli nawieǳeni przez złego ducha. Jeden syn, dwuǳiestosiedmioletni, od czasu pełnoletności nie mógł choǳić, drugi przeciął sobie żyły i umarł, a trzeci przez zatrute wino,
którego nie chciał się wyrzec, wpadł w szaleństwo i mniema ąc, że est małpą, całe dnie
przepęǳał na drzewach.
¹¹ureus — wizerunek uniesione , gotowe do ataku kobry, symbol bogini Wadżet, sprawu ące boską opiekę
nad faraonem i legitymizu ące ego właǳę. Ureus umieszczano na koronie lub diademie władcy, ponad czołem,
oraz ako amulet i element dekoracy no-magiczny budowli, sprzętów i biżuterii. [przypis edytorski]
¹²wdarł się na tron i czoło swoje ozdobił ureusem […] San-amen-Herhor — Inacze niż w powieści, Herhor
sprawował silną i niezależną właǳę, lecz tylko na terenie Górnego Egiptu. Podobnie ak ego następcy na
urzęǳie arcykapłana Amona w Tebach, nigdy nie koronował się na faraona, nie używał oﬁc alnych tytułów
władcy i formalnie był wasalem edynego władcy całego, z ednoczonego Egiptu, którym po śmierci Ramzesa
XI został Smendes, pierwszy faraon XXI dynastii. [przypis edytorski]
¹³Amon — główny bóg Teb, samoistny stwórca, dawca życia i obrońca sprawiedliwości dla uciśnionych. Od
czasów Nowego Państwa, po przeniesieniu stolicy do Teb, utożsamiany z bogiem słońca Re, stał się na wyższym
bóstwem panteonu i narodowym bogiem Egiptu. [przypis edytorski]
¹⁴Teby — na większe miasto starożytnego Górnego Egiptu, położone nad Nilem, ok.  km na południe
od Morza Śróǳiemnego. Główny ośrodek kultu Amona, z wielkim kompleksem świątyń tego bóstwa, ego
żony, bogini Mut, oraz Montu, lokalnego boga wo ny. Na początku Średniego Państwa, ako sieǳiba władcy-z ednoczyciela, Teby stały się stolicą państwa. Ponownie zostały stolicą pięćset lat późnie , kiedy władcy tebańscy
pokonali obcych na eźdźców i kole ny raz z ednoczyli kra , zapoczątkowu ąc epokę Nowego Państwa. Mimo
przeniesienia rezydenc i faraonów do Delty w czasach XIX dynastii, Teby stanowiły, obok Memﬁs, na większe
miasto Egiptu. Po drugie stronie Nilu w skaliste Dolinie Królów zna dowało się mie sce pochówku faraonów
Nowego Państwa. [przypis edytorski]
¹⁵Chonsu — egipskie bóstwo lunarne (związane z księżycem). Przedstawiany ako człowiek z dyskiem księżycowym na głowie lub ako postać z głową sokoła. W Tebach uznawany za syna Amona i Mut, tworzył z nimi
triadę (tró cę). [przypis edytorski]
¹⁶kraj Buchten — Bachtan, prawdopodobnie w północne Syrii. Nazwa znana tylko z opowieści o księżniczce
Bentresz. Według niektórych hipotez być może choǳi o znacznie odlegle szą Baktrię, w Afganistanie. [przypis
edytorski]
¹⁷uzdrowił tam córkę królewską imieniem Bent-res — opowieść o cudownym uzdrowieniu księżniczki Bentresz,
siostry żony faraona Ramzesa II, pochoǳi z inskrypc i na steli w świątyni Chonsu zbudowane w Tebach przez
Ramzesa III (– p.n.e.). Inskrypc a powstała kilkaset lat późnie , za panowania perskiego lub w epoce
ptoleme skie . [przypis edytorski]
¹⁸Mer-amen-Ramzes XII — Mer-amen (Meri Amon) oznacza „umiłowany przez Amona” i est częścią rozbudowanego imienia. Starożytni Egipc anie nie używali numerów przy imionach władców; podczas obe mowania właǳy faraonowie przy mowali imię tronowe. [przypis edytorski]
¹⁹nomarcha (z gr. nomarchos) — zarządca nomu, czyli okręgu, ednostki administracy ne starożytnego Egiptu. Ogółem państwo składało się z  nomów: Dolny Egipt był poǳielony na  nomów, zaś Egipt Górny na
 nomy. Sam poǳiał, nazwy, obszary i stolice poszczególnych nomów pozostawały bez większych zmian od
czasów predynastycznych. [przypis edytorski]
²⁰chetyjski (daw.), ǳiś: hetycki — należący do ludu Hetytów (w powieści: Chetów), którzy przywędrowali do
Anatolii (ǳiś Turc a) ok.  r. p.n.e. Hetyci założyli tam państwo, które w XIV–XIII w. p.n.e. osiągnęło
szczyt potęgi, stało się drugim imperium Bliskiego Wschodu i rywalizowało z Egiptem o dominac ę w Syrii.
Około roku  p.n.e. na azdy tzw. Ludów Morza, których inwaz ę udało się odeprzeć Egiptowi, spowodowały
nagły upadek państwa hetyckiego. Powstały liczne państewka późnohetyckie w południowo-wschodnie Anatolii
i północne Syrii, które przetrwały do VIII w. p.n.e. Kiedy B. Prus tworzył swo ą powieść, wieǳa o Hetytach
była uboga: uważano, że ich państwo zna dowało się na terenach północne Syrii i wieǳiano, że faraon Ramzes
II podpisał traktat poko owo-so uszniczy z władcą Hetytów, poślubia ąc ego córkę. [przypis edytorski]
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Dopiero czwarty syn, Ramzes, uroǳony z królowe Nikotris, córki arcykapłana Amenhotepa²¹, był silny ak wół Apis²², odważny ak lew i mądry ak kapłani. Od ǳieciństwa
otaczał się wo skowymi i eszcze będąc zwycza nym księciem, mawiał:
— Gdyby bogowie, zamiast młodszym synem królewskim, uczynili mnie faraonem,
podbiłbym, ak Ramzes Wielki²³, ǳiewięć narodów, o których nigdy w Egipcie nie słyszano, zbudowałbym świątynię większą aniżeli całe Teby, a dla siebie wzniósłbym piramidę, przy które grób Cheopsa²⁴ wyglądałby ak krzak róży obok do rzałe palmy.
Otrzymawszy tak pożądany tytuł erpatra, młody książę poprosił o ca o łaskawe mianowanie go dowódcą korpusu Menﬁ²⁵. Na co ego świątobliwość Ramzes XII, po naraǳie z bogami, którym est równy, odpowieǳiał, iż uczyni to, eżeli następca tronu złoży
dowód, że potraﬁ kierować masą wo sk na stopie bo owe .
W tym celu zwołaną została rada pod prezydenc ą ministra wo ny San-amen-Herhora, który był arcykapłanem na większe świątyni — Amona w Tebach.
Rada postanowiła:
Następca tronu w połowie miesiąca Misori (początek czerwca) zbierze ǳiesięć pułków rozlokowanych wzdłuż linii, która łączy miasto Memﬁs z miastem Pi-Uto²⁶ leżącym
w Zatoce Sebenickie ²⁷.
Z ǳiesięciotysięcznym korpusem, przygotowanym do bo u, zaopatrzonym w obóz
i machiny wo enne następca uda się na wschód, ku gościńcowi, który biegnie od Memﬁs
do Chetem²⁸, na granicy ziemi Gosen²⁹ i pustyni egipskie .
W tym czasie enerał³⁰ Nitager, naczelny wóǳ armii, która strzeże bram Egiptu od
na azdu az atyckich ludów, ma wyruszyć od Gorzkich Jezior³¹ przeciw następcy tronu.
Obie armie: az atycka i zachodnia, zetkną się w okolicach miasta Pi-Bailos³², ale —
na pustyni, ażeby pracowity rolnik ziemi Gosen nie doznał przeszkód w swoich za ęciach.
Następca tronu zwycięży, eżeli nie da się zaskoczyć Nitagerowi, a więc — eżeli zgromaǳi wszystkie pułki i zdąży ustawić e w szyku bo owym na spotkanie nieprzy aciela.
W obozie księcia Ramzesa zna dować się bęǳie sam ego dosto ność Herhor, minister
wo ny, i o biegu wypadków złoży raport faraonowi.
²¹arcykapłan Amenhotep — namiestnik i na wyższy kapłan Amona w Tebach za panowania Ramzesa IX
i dwóch ego następców. Na początku panowania Ramzesa XI usiłował zagarnąć właǳę i został z użyciem
wo ska usunięty z urzędu przez ǳiała ącego na rozkaz faraona namiestnika Nubii. Niewykluczone ednak, że
autor przypadkowo nadał znane egipskie imię postaci według niego ﬁkcy ne . [przypis edytorski]
²²wół Apis — święty byk Apis, symbol siły i męstwa, uważany za wcielenie Ptaha, głównego boga Memﬁsu.
Apisa czczono w sanktuarium, a po śmierci świętego zwierzęcia wybierano kole ne, kieru ąc się szczególnymi
znakami, akie musiały występować na ego ciele. [przypis edytorski]
²³Ramzes Wielki — Ramzes II (– p.n.e.), trzeci faraon XIX dynastii, na wybitnie szy władca okresu
Nowego Państwa, często uważany za na większego i na potężnie szego faraona w całe historii Egiptu. Panował  lat, umacnia ąc i poszerza ąc oǳieǳiczone imperium. Poprowaǳił kilka kampanii wo ennych w Syrii,
w Libii i Nubii. Z królem Hetytów Hattusilisem III wynegoc ował i zawarł traktat o poko u i współpracy,
na starszy zachowany traktat w historii. Wsławił się budową monumentalnych świątyń i pomników w całym
kra u. [przypis edytorski]
²⁴grób Cheopsa — piramida Cheopsa (Chufu, ok.  p.n.e.), drugiego faraona IV dynastii. Na większa
z piramid na płaskowyżu Giza, licząca  m wysokości. [przypis edytorski]
²⁵korpus Menﬁ — czyli korpus memﬁcki. Grecka nazwa miasta „Memﬁs” pochoǳi od egipskiego Menfe.
[przypis edytorski]
²⁶Pi-Uto (egipskie: Per-Wadżet, gr.: Buto) — miasto nad u ściem sebenickiego ramienia Nilu do Morza
Śróǳiemnego,  km na północ od Memﬁs. Stolica . nomu Dolnego Egiptu. Centrum kultu bogini Wadżet,
protektorki Dolnego Egiptu. [przypis edytorski]
²⁷Zatoka Sebenicka — u ście do Morza Śróǳiemnego ednego z ramion Nilu, nazwanego od gr. nazwy miasta
Sebennytos, stolicy . nomu Dolnego Egiptu. [przypis edytorski]
²⁸Chetem (egipskie chetem: warownia) — faraonowie zbudowali sieć ufortyﬁkowanych placówek broniących
Egiptu także od wschodu; w Biblii ako eden z przystanków podczas wędrówki Izraelitów z delty Nilu na
półwysep Syna wymieniono Etam, „na skra u pustyni”. [przypis edytorski]
²⁹ziemia Gosen — obszar we wschodnie części delty Nilu, biblĳna ziemia Goszen, gǳie zamieszkiwali Hebra czycy w czasie tzw. niewoli egipskie , i skąd wyprowaǳił ich Mo żesz. [przypis edytorski]
³⁰jenerał — ǳiś popr.: generał. [przypis edytorski]
³¹Gorzkie Jeziora — Małe i Wielkie Jezioro Gorzkie, dwa słonowodne eziora na południu Przesmyku Sueskiego łączącego Egipt z półwyspem Syna , przez które przebiega naturalna granica mięǳy Egiptem a Az ą.
Obecnie stanowią część trasy Kanału Sueskiego. [przypis edytorski]
³²Pi-Bailos — ǳiś: Bilbeis, miasto we wschodnie części Delty Nilu, położone ok.  km na północny-wschód od Memﬁs oraz ok.  km na zachód od Przesmyku Sueskiego, a  km na południe od Az-Zakazik.
[przypis edytorski]
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Ambic a

Granicę ziemi Gosen i pustyni stanowiły dwie drogi komunikacy ne. Jedną był kanał
transportowy od Memﬁs do eziora Timsah³³, drugą — szosa. Kanał zna dował się eszcze
w ziemi Gosen, szosa uż w pustyni, którą obie drogi otaczały półkolem. Z szosy prawie
na całe przestrzeni widać było kanał.
Niezależnie od sztucznych granic sąsiadu ące krainy różniły się pod każdym względem.
Ziemia Gosen pomimo falistości gruntu wydawała się równiną, pustynię zaś składały wapienne wzgórza i doliny piaszczyste. Ziemia Gosen wyglądała ak olbrzymia szachownica,
które zielone i żółte poletka odgraniczały się barwą zbóż i palmami rosnącymi na mieǳach; zaś na rudym piasku pustyni i e białych wzgórzach płat zieloności albo kępa
drzew i krzaków wyglądały ak zabłąkany podróżny.
Na płodne ziemi Gosen z każdego pagórka tryskał ciemny ga akac i, sykomorów³⁴
i tamaryndusów³⁵, z daleka przypomina ących nasze lipy, wśród których kryły się pałacyki z rzędami przysaǳistych kolumn albo żółte lepianki chłopów. Niekiedy obok ga u
bieliło się miasteczko z domami o płaskich dachach albo ponad drzewa ciężko wznosiły
się piramidalne bramy świątyń, niby podwó ne skały, upstrzone ǳiwnymi znakami.
W pustyni, spoza pierwszego szeregu trochę zielonych pagórków, wyzierały nagie
wzgórza, zasłane stertami głazów. Zdawało się, że przesycony nadmiarem życia kra zachodni z królewską ho nością rzuca na drugą stronę kanału zieleń i kwiaty; lecz wiecznie
głodna pustynia pożera e w następnym roku i przerabia na popiół.
Odrobina roślinności, wygnane na skały i piaski, trzymała się mie sc niższych, dokąd
za pomocą rowów, przebitych w nasypie szosy, można było doprowaǳać wodę z kanału.
Jakoż mięǳy łysymi wzgórzami, w pobliżu szosy, piły rosę niebieską ukryte oazy, gǳie
rósł ęczmień i pszenica, winny krzew, palmy i tamaryndusy.
W takich mie scach żyli i luǳie — po edynczymi roǳinami, którzy, spotkawszy się
na targu w Pi-Bailos, mogli nawet nie wieǳieć, że sąsiadu ą ze sobą na pustyni.
Szesnastego Misori koncentrac a wo sk była prawie skończona. ǲiesięć pułków następcy tronu, które miały zluzować az atyckie wo ska Nitagera, uż zebrały się na gościńcu,
powyże miasta Pi-Bailos, z obozem i częścią wo ennych machin.
Ruchami ich kierował sam następca. On zorganizował dwie linie zwiadów, z których
dalsza miała śleǳić nieprzy aciół, bliższa — pilnować własne armii od napadu, który
był możliwym w okolicy pełne wzgórz i wąwozów. On, Ramzes, w ciągu tygodnia sam
ob echał i obe rzał maszeru ące różnymi traktami pułki pilnie bacząc: czy żołnierze ma ą
porządną broń i ciepłe płaszcze na noc, czy w obozach zna du e się dostateczna ilość
sucharów, mięsa i suszonych ryb. On wreszcie rozkazał, aby żony, ǳieci i niewolników
wo sk, idących na granicę wschodnią, przewieziono kanałem, co wpłynęło na zmnie szenie
obozów i ułatwiło ruchy właściwe armii.
Na starsi enerałowie poǳiwiali wieǳę, zapał i ostrożność następcy tronu, a nade
wszystko ego pracę i prostotę. Swó liczny dwór, książęcy namiot, wozy i lektyki zostawił
on w Memﬁs; a sam w oǳieży prostego oﬁcera eźǳił od pułku do pułku, konno, na
sposób asyry ski, w towarzystwie dwu adiutantów.
ǲięki temu koncentrac a właściwego korpusu poszła barǳo szybko i wo ska w oznaczonym czasie stanęły pod Pi-Bailos.
Inacze było z książęcym sztabem, z greckim pułkiem, który mu towarzyszył, i kilkoma
wo ennymi machinami.
Sztab, zebrany w Memﬁs, miał drogę na krótszą, więc wyruszył na późnie , ciągnąc za
sobą ogromny obóz. Prawie każdy oﬁcer, a byli to panicze wielkich rodów, miał lektykę
z czterema Murzynami, dwukolny wóz wo enny, bogaty namiot i mnóstwo skrzynek
z oǳieżą i eǳeniem tuǳież ǳbanów pełnych piwa i wina.

³³jezioro Timsah (arab.) — Jezioro Krokodyli, słonowodne ezioro położone na Przesmyku Sueskim, na
północ od Gorzkich Jezior. Obecnie przez ego wschodnią część przebiega trasa Kanału Sueskiego. [przypis
edytorski]
³⁴sykomorów — ǳiś popr.: sykomor; sykomora — eden z gatunków ﬁgowca, drzewo powszechne w Egipcie,
Palestynie i Syrii. Z trwałego i lekkiego drewna wyrabiano skrzynie, trumny i inne cenne sprzęty. Owoce adalne,
ale mnie smaczne niż owoce ﬁgowca pospolitego. [przypis edytorski]
³⁵tamaryndus — tamarynd a. tamaryndowiec, drzewo tropikalne ze wschodnie Ayki. Da e smaczne owoce,
cenione est też ego drewno. [przypis edytorski]
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Prócz tego za oﬁcerami wybrała się w podróż liczna trupa śpiewaczek i tancerek z muzyką; każda zaś, ako wielka dama, musiała mieć wóz, zaprzężony w edną lub dwie pary
wołów, i lektykę.
Gdy ciżba ta wylała się z Memﬁs, za ęła na gościńcu więce mie sca aniżeli armia
następcy tronu. Maszerowano zaś tak powoli, że machiny wo enne, które zostawiono na
końcu, ruszyły o dobę późnie , aniżeli był rozkaz. Na domiar złego, śpiewaczki i tancerki
zobaczywszy pustynię, wcale eszcze niestraszną w tym mie scu, zaczęły bać się i płakać.
Więc, dla uspoko enia ich, trzeba było przyśpieszyć nocleg, rozbić namioty i urząǳić
widowisko, a potem ucztę.
Nocna zabawa, w chłoǳie, pod gwiaźǳistym niebem, na tle ǳikie natury, tak podobała się tancerkom i śpiewaczkom, że oświadczyły, iż odtąd będą występować tylko
w pustyni. Tymczasem następca tronu, dowieǳiawszy się w droǳe o sprawach swego
sztabu, przysłał rozkaz, ażeby ak na pręǳe zawrócono kobiety do miasta i przyśpieszono pochód.
Przy sztabie zna dował się ego dosto ność Herhor, minister wo ny, lecz tylko w charakterze wiǳa. Nie prowaǳił za sobą śpiewaczek, ale też i nie robił żadnych uwag sztabowcom. Kazał wynieść swo ą lektykę na czoło kolumny i stosu ąc się do e ruchów,
posuwał się naprzód albo odpoczywał pod cieniem wielkiego wachlarza, którym osłaniał
go adiutant.
Jego dosto ność Herhor był to człowiek czterǳiestokilkuletni, silnie zbudowany, zamknięty w sobie. Rzadko oǳywał się i równie rzadko spoglądał na luǳi spod zapuszczonych³⁶ powiek.
Jak każdy Egipc anin miał obnażone ręce i nogi, odkrytą pierś, sandały na stopach,
krótką spódniczkę dokoła bioder, a z przodu fartuszek w pasy niebieskie i białe. Jako
kapłan, golił zarost i włosy i nosił skórę pantery zawieszoną przez lewe ramię. Nareszcie,
ako żołnierz, nakrywał głowę małym gwardy skim hełmem, spod którego na kark spadała
chusteczka, również w białe i niebieskie pasy.
Na szyi miał potró ny łańcuch złoty, a pod lewym ramieniem, na piersiach, krótki
miecz w kosztowne pochwie.
Lektyce ego, dźwigane przez sześciu czarnych niewolników, stale towarzyszyło trzech
luǳi: eden niósł wachlarz, drugi topór ministra, a trzeci skrzynkę z papirusami. Był to
Pentuer, kapłan i pisarz ministra, chudy asceta, który w na większy upał nie nakrywał
ogolone głowy. Pochoǳił z ludu, lecz pomimo niskiego uroǳenia za mował ważne stanowisko w państwie ǳięki wy ątkowym zdolnościom.
Chociaż minister ze swymi urzędnikami zna dował się na czele sztabowe kolumny
i nie mieszał się do e ruchów, nie można ednak twierǳić, ażeby nie wieǳiał, co się
ǳie e poza nim. Co goǳinę, niekiedy co pół goǳiny, do lektyki dosto nika zbliżał się
— to niższy kapłan, zwycza ny „sługa boży”, to żołnierz maruder, to przekupień albo
niewolnik, który niby obo ętnie przechoǳąc obok cichego orszaku ministra, rzucał akieś
słówko. Słówko to zaś Pentuer niekiedy zapisywał, ale na częście pamiętał, bo pamięć
miał naǳwycza ną.
Na te drobnostki nikt nie zważał w zgiełkliwym tłumie sztabowców. Oﬁcerowie ci,
wielcy panicze, zanadto byli za ęci bieganiem, hałaśliwą rozmową lub śpiewem, ażeby mieli
patrzeć, kto zbliża się do ministra; tym więce , że wciąż mnóstwo luǳi snuło się wzdłuż
szosy.
Piętnastego Misori sztab następcy tronu, wraz z ego dosto nością ministrem, przepęǳił noc pod gołym niebem w odległości edne mili od pułków ustawia ących się uż
do bo u w poprzek szosy, za miastem Pi-Bailos.
Przed pierwszą z rana, która odpowiada nasze goǳinie szóste , wzgórza pustynne
przybrały kolor ﬁoletowy. Spoza nich wychyliło się słońce. Ziemię Gosen zalała różowość, a miasteczka, świątynie, pałace magnatów i lepianki chłopów wyglądały ak iskry
i płomienie, w edne chwili zapalone wśród zieloności.
Niebawem zachodni horyzont oblała barwa złota. I zdawało się, że zieloność ziemi
Gosen rozpływa się w złocie, a niezliczone kanały, zamiast wody, toczą roztopione srebro.
³⁶zapuszczony (tu daw.) — opuszczony, przymknięty; zapuścić powieki (daw.) — opuścić powieki, przymknąć
oczy. [przypis edytorski]
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Świt

Ale wzgórza pustyni zrobiły się eszcze mocnie ﬁoletowymi, rzuca ąc długie cienie na
piaski i czarność na rośliny.
Straże sto ące wzdłuż szosy doskonale mogły wiǳieć wysaǳone palmami pola za
kanałem. Na ednych zielenił się len, pszenica, koniczyna, na innych — złocił się do rzewa ący ęczmień drugiego posiewu. Jednocześnie z chat, ukrytych mięǳy drzewami,
zaczęli wychoǳić do roboty rolnicy, luǳie naǳy, barwy mieǳiane , którzy za cały ubiór
mieli krótką spódniczkę na biodrach i czepek na głowie.
Jedni zwrócili się do kanałów, aby oczyszczać e z mułu albo czerpać wodę i wylewać
na pola za pomocą machin podobnych do żurawi przy studniach. Inni rozproszywszy się
mięǳy drzewami zbierali do rzałe ﬁgi i winogrona. Snuło się tam sporo nagich ǳieci
i kobiet w białych, żółtych lub czerwonych koszulach bez rękawów.
I był wielki ruch w te okolicy. Na niebie drapieżne ptactwo pustyni uganiało się za
gołębiami i kawkami ziemi Gosen. Wzdłuż kanału huśtały się zgrzyta ące żurawie z kubełkami płodne wody, a luǳie, którzy zbierali owoce, ukazywali się i znikali mięǳy
zielonością drzew ak barwne motyle. Zaś w pustyni, na szosie, uż zamrowiło się wo sko
i ego służba. Przeleciał odǳiał konnych uzbro ony w lance³⁷. Za nim pomaszerowali
łucznicy w czepkach i spódniczkach; mieli oni łuki w garści, sa daki³⁸ na plecach i szerokie tasaki u prawego boku. Łucznikom towarzyszyli procarze niosący torby z pociskami
i uzbro eni w krótkie miecze.
O sto kroków za nimi szły dwa małe odǳiałki piechoty: eden uzbro ony we włócznie,
drugi w topory. Ci i tamci nieśli w rękach prostokątne tarcze, na piersiach mieli grube
kaany, niby pancerze, a na głowie czepki z chusteczkami zasłania ącymi kark od upału.
Czepki i kaany były w pasy: niebieskie z białym lub żółte z czarnym, co robiło żołnierzy
podobnymi do wielkich szerszeni.
Za przednią strażą, otoczona odǳiałem toporników, posuwała się lektyka ministra,
a za nią, w mieǳianych hełmach i pancerzach, greckie roty, których miarowy krok przypominał uderzenia ciężkich młotów. W tyle było słychać skrzypienie wozów, ryk bydła
i krzyki woźniców, a z boku szosy przemykał się brodaty handlarz fenicki w lektyce
zawieszone mięǳy dwoma osłami. Nad tym wszystkim unosił się tuman złotego pyłu
i gorąco.
Nagle od straży przednie przycwałował konny żołnierz i zawiadomił ministra, że zbliża
się następca tronu. Jego dosto ność wysiadł z lektyki, a w te że chwili na szosie ukazała
się garstka eźdźców, którzy zeskoczyli z koni. Po czym eden z eźdźców i minister zaczęli
iść ku sobie, co kilka kroków zatrzymu ąc się i kłania ąc.
— Bądź pozdrowiony, synu faraona, który oby żył wiecznie — odezwał się minister.
— Bądź pozdrowiony i ży długo, o cze święty — odparł następca. A potem dodał:
— Ciągniecie tak wolno, akby wam nogi upiłowano, a Nitager na późnie za dwie
goǳiny stanie przed naszym korpusem.
— Powieǳiałeś prawdę. Twó sztab maszeru e barǳo powoli.
— Mówi mi też Eunana — tu Ramzes wskazał na sto ącego za sobą oﬁcera obwieszonego amuletami — że nie wysyłaliście patroli do wąwozów. A przecież na wypadek
rzeczywiste wo ny nieprzy aciel z te strony mógł was napaść.
— Nie estem dowódcą, tylko sęǳią — spoko nie odpowieǳiał minister.
— A cóż robił Patrokles?
— Patrokles z greckim pułkiem eskortu e machiny wo enne.
— A mó krewny i adiutant, Tutmozis³⁹?
— Podobno eszcze śpi.
Ramzes niecierpliwie uderzył nogą w ziemię i umilkł. Był to piękny młoǳieniec,
z twarzą prawie kobiecą, które gniew i opalenizna dodawały wǳięku. Miał na sobie
obcisły kaan w pasy niebieskie i białe, tegoż koloru chustkę pod hełmem, złoty łańcuch
na szyi i kosztowny miecz pod lewym ramieniem.
— Wiǳę — odezwał się książę — że tylko ty eden, Eunano, dbasz o mo ą cześć.
³⁷odǳiał konnych uzbrojony w lance — anachronizm. [przypis edytorski]
³⁸sajdak — wyposażenie łucznika składa ące się z futerału na łuk oraz futerału na strzały (kołczanu). [przypis
edytorski]
³⁹Tutmozis — gr. Totmes, egip. Dżehutimes, imię noszone przez czterech faraonów Nowego Państwa, m.in.
wielkiego zdobywcę Totmesa III. [przypis edytorski]
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Obwieszony amuletami oﬁcer schylił się do ziemi.
— Tutmozis est to próżniak — mówił następca. — Wraca , Eunano, na swo e stanowisko. Niech przyna mnie przednia straż ma dowódcę.
Potem spo rzawszy na świtę, która uż go otoczyła, akby wyrosła spod ziemi, dodał:
— Niech mi przyniosą lektykę. Jestem zmęczony ak kamieniarz.
— Czyliż⁴⁰ bogowie mogą męczyć się!… — szepnął eszcze sto ący za nim Eunana.
— Idź na swo e mie sce — rzekł Ramzes.
— A może rozkażesz mi, wizerunku księżyca, teraz zbadać wąwozy? — cicho spytał
oﬁcer. — Proszę cię, rozkazu mi, bo gǳiekolwiek estem, serce mo e goni za tobą, aby
odgadnąć two ą wolę i spełnić ą.
— Wiem, że esteś czu ny — odparł Ramzes. — Już idź i uważa na wszystko.
— O cze święty — zwrócił się Eunana do ministra — polecam wasze dosto ności
mo e na pokornie sze służby.
Ledwie Eunana od echał, gdy na końcu maszeru ące kolumny zrobił się eszcze większy tumult. Szukano lektyki następcy tronu, ale — nie było e . Natomiast ukazał się,
rozbĳa ąc greckich żołnierzy, młody człowiek ǳiwne powierzchowności. Miał na sobie
muślinową koszulkę, bogato haowany fartuszek i złotą szarfę przez ramię. Nade wszystko ednak oǳnaczała się ego ogromna peruka, składa ąca się z mnóstwa warkoczyków,
i sztuczna bródka, podobna do kociego ogona.
Był to Tutmozis, pierwszy elegant w Memﬁs, który nawet podczas marszu stroił się
i oblewał perfumami.
— Wita , Ramzesie! — wołał elegant, gwałtownie rozpycha ąc oﬁcerów. — Wyobraź
sobie, że gǳieś poǳiała się two a lektyka; musisz więc usiąść do mo e , która wprawǳie
nie est godną ciebie, ale nie na gorszą.
— Rozgniewałeś mnie — odparł książę. — Śpisz zamiast pilnować wo ska.
Zdumiony elegant zatrzymał się.
— Ja śpię?… — zawołał. — Boda ęzyk usechł temu, kto mówi podobne kłamstwa.
Ja, wieǳąc, że przy eǳiesz, od goǳiny ubieram się, przygotowu ę ci kąpiel i perfumy…
— A tymczasem odǳiał posuwa się bez komendy.
— Więc a mam być komendantem odǳiału, w którym zna du e się ego dosto ność
minister wo ny i taki wóǳ ak Patrokles?
Następca tronu umilkł, a tymczasem Tutmozis zbliżywszy się do niego szeptał:
— Jak ty wyglądasz, synu faraona?… Nie masz peruki, włosy i oǳienie pełne kurzu,
skóra czarna i popękana ak ziemia w lecie?… Na czcigodnie sza królowa-matka wygnałaby mnie ze dworu zobaczywszy two ą nęǳę…
— Jestem tylko zmęczony.
— Więc siada do lektyki. Są tam świeże wieńce róż, pieczone ptaszki i ǳban wina
z Cypru. Ukryłem też — dodał eszcze cisze — Senurę w obozie…
— Jest?… — spytał książę. Błyszczące przed chwilą oczy zamgliły mu się.
— Niech wo sko iǳie naprzód — mówił Tutmozis — a my tu zaczeka my na nią…
Ramzes akby ocknął się.
— Da że mi spokó , pokuso!… Przecież za dwie goǳiny bitwa…
— Co to za bitwa!…
— A przyna mnie rozstrzygnięcie losów mego dowóǳtwa.
— Żartu z tego — uśmiechnął się elegant. — Przysiągłbym, że uż wczora minister
wo ny posłał raport do ego świątobliwości z prośbą, ażebyś dostał korpus Menﬁ.
— Wszystko edno. ǲiś nie potraﬁłbym myśleć o czym innym aniżeli o armii.
— Okropny est w tobie ten pociąg do wo ny, na które człowiek nie my e się przez
całe miesiące, ażeby pewnego dnia zginąć… Brr!… Gdybyś ednak zobaczył Senurę… Tylko
spo rzy na nią…
— Właśnie dlatego nie spo rzę — odparł Ramzes stanowczo.
W chwili gdy spoza greckich szeregów ośmiu luǳi wyniosło ogromną lektykę Tutmozisa dla następcy tronu, od straży przednie przyleciał eźǳiec. Zsunął się z konia i biegł
tak prędko, aż ǳwoniły mu na piersiach wizerunki bogów lub tabliczki z ich imionami.
Był to rozgorączkowany Eunana.
⁴⁰czyliż (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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Pokusa, Wóǳ, Wo na

Wszyscy zwrócili się do niego, co zdawało się robić mu przy emność.
— Erpatre, na wyższe usta! — zawołał Eunana, schyla ąc się przed Ramzesem. —
Kiedy, zgodnie z twoim boskim rozkazem, echałem na czele odǳiału, pilnie bacząc na
wszystko, spostrzegłem na szosie dwa piękne skarabeusze⁴¹. Każdy ze świętych żuków
toczył przed sobą glinianą kulkę⁴² w poprzek drogi, ku piaskom…
— Więc cóż? — przerwał następca.
— Rozumie się — ciągnął Eunana, spogląda ąc w stronę ministra — że ak nakazu e
pobożność, a i moi luǳie, złożywszy hołd złotym wizerunkom słońca, zatrzymaliśmy
pochód. Jest to tak ważna wróżba, że bez rozkazu nikt z nas nie ośmieliłby się iść naprzód.
— Wiǳę, że esteś prawǳiwie pobożnym Egipc aninem, choć rysy masz hetyckie
— odpowieǳiał dosto ny Herhor. A zwróciwszy się do kilku bliże sto ących dygnitarzy
dodał:
— Nie pó ǳiemy dale gościńcem, bo moglibyśmy podeptać święte żuki. Pentuerze,
czy tym wąwozem, na prawo, można okolić szosę?
— Tak est — odparł pisarz ministra. — Wąwóz ten ma milę długości i wychoǳi
znowu na szosę, prawie naprzeciw Pi-Bailos.
— Ogromna strata czasu — wtrącił gniewnie następca.
— Przysiągłbym, że to nie skarabeusze, ale duchy moich fenickich lichwiarzy — odezwał się elegant Tutmozis. — Nie mogąc z powodu śmierci odebrać pienięǳy, zmusza ą
mnie, abym za karę szedł przez pustynię!…
Świta książęca z niepoko em oczekiwała decyz i, więc Ramzes odezwał się do Herhora:
— Cóż o tym myślisz, o cze święty?
— Spo rzy na oﬁcerów — odparł kapłan — a zrozumiesz, że musimy iść wąwozem.
Teraz wysunął się dowódca Greków, generał Patrokles, i rzekł do następcy:
— Jeżeli książę pozwolisz, mó pułk pó ǳie dale szosą. Nasi żołnierze nie bo ą się
skarabeuszów.
— Wasi żołnierze nie bo ą się nawet grobów królewskich — odpowieǳiał minister.
— Nie musi tam być ednak bezpiecznie, skoro żaden nie wrócił.
Zmieszany Grek usunął się do świty.
— Przyzna , o cze święty — szepnął z na wyższym gniewem następca — że taka
przeszkoda nawet osła nie zatrzymałaby w podróży.
— Bo też osioł nigdy nie bęǳie faraonem — spoko nie odparł minister.
— W takim razie ty, ministrze, przeprowaǳisz odǳiał przez wąwóz! — zawołał
Ramzes. — Ja nie znam się na kapłańskie taktyce, zresztą muszę odpocząć. Chodź ze
mną, kuzynie — rzekł do Tutmozisa i skierował się w stronę łysych pagórków.

Świętokraǳtwo
Wierzenia, Religia

 
Jego dosto ność Herhor natychmiast polecił swemu adiutantowi, który nosił topór, obąć dowóǳtwo straży przednie w mie sce Eunany. Potem wysłał rozkaz, ażeby machiny
wo enne do rzucania wielkich kamieni z echały z szosy ku wąwozowi, a żołnierze greccy
aby ułatwiali im prze ście w mie scach trudnych. Wszystkie zaś wozy i lektyki oﬁcerów
świty miały ruszyć na końcu.
Kiedy Herhor wydawał rozkazy, adiutant noszący wachlarz zbliżywszy się do pisarza
Pentuera szepnął:
— Chyba uż nigdy nie bęǳie można eźǳić tą szosą…
— Dlaczego? — odparł kapłan. — Ale skoro dwa święte żuki przeszły nam drogę,
nie wypada iść nią dale . Mogłoby się zdarzyć nieszczęście.
— Już i tak est nieszczęście. Albo nie uważałeś, że książę Ramzes rozgniewał się na
ministra, a nasz pan nie należy do tych, którzy zapomina ą…
— Nie książę na naszego pana, ale nasz pan na księcia obraził się i zgromił go —
⁴¹skarabeusz — roǳa dużych, czarnych chrząszczy o metalicznym połysku. Toczące kulkę nawozu skarabeusze symbolizowały wędrówkę słońca po niebie i ponowne naroǳiny. Pod postacią skarabeusza czczono
słonecznego boga Chepri. Barǳo popularne były amulety, pierścienie i pieczęcie w kształcie skarabeuszy, wytwarzane z kamienia, metali, kości słoniowe . [przypis edytorski]
⁴²Każdy ze świętych żuków toczył przed sobą glinianą kulkę — skarabeusze odżywia ą się nawozem, a w utoczone z niego kulce samica składa a o, z którego rozwĳa się młode. [przypis edytorski]
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Właǳa

odrzekł Pentuer. — I dobrze zrobił. Bo młodemu księciu uż ǳiś wyda e się, że bęǳie
drugim Menesem⁴³…
— Chyba Ramzesem Wielkim?… — wtrącił adiutant.
— Ramzes Wielki słuchał bogów, za co we wszystkich świątyniach ma chlubne napisy. Ale Menes, pierwszy faraon Egiptu, był burzycielem porządku i tylko o cowskie
łagodności kapłanów zawǳięcza, że ego imię est wspominane… Chociaż nie dałbym
ednego utena⁴⁴ mieǳi, że mumia Menesa nie istnie e.
— Mó Pentuerze — mówił adiutant — esteś mędrcem, więc rozumiesz, że nam
wszystko edno, czy mamy ǳiesięciu panów, czy edynastu…
— Ale ludowi nie wszystko edno, czy ma wydobywać co roku górę złota dla kapłanów, czy dwie góry złota: dla kapłanów i dla faraona — odpowieǳiał Pentuer i oczy mu
błysnęły.
— Rozmyślasz o niebezpiecznych sprawach — szepnął adiutant.
— A ileż razy ty sam gorszyłeś się zbytkami dworu faraona i nomarchów?… — spytał
zǳiwiony kapłan.
— Cicho… cicho!… eszcze bęǳiemy mówili o tych rzeczach, ale nie teraz.
Pomimo piasku machiny wo enne, do których przyprzężono po dwa woły, szybcie
toczyły się po pustyni aniżeli po szosie. Przy pierwsze z nich szedł Eunana, zakłopotany
i rozmyśla ący nad tym: dlaczego minister pozbawił go dowóǳtwa przednie straży? Czy
chce mu powierzyć akieś wyższe stanowisko?
Wygląda ąc tedy nowe kariery, a może dla zagłuszenia obaw, które miotały ego sercem, pochwycił drąg i gǳie był głębszy piasek, podpierał balistę albo krzykiem zachęcał
Greków. Ci ednak mało zwracali na niego uwagi.
Już dobre pół goǳiny orszak posuwał się krętym wąwozem o ścianach nagich i spaǳistych, gdy straż przednia znowu zatrzymała się. W tym mie scu zna dował się inny
wąwóz, poprzeczny, środkiem którego ciągnął się dość szeroki kanał.
Goniec, wysłany do ministra z wiadomością o przeszkoǳie, przywiózł polecenie, ażeby
kanał natychmiast zasypać.
Około setki żołnierzy greckich z oskardami i łopatami rzuciło się do roboty. Jedni
odrąbywali kamienie ze skał, druǳy wrzucali e do rowu i przysypywali piaskiem.
Wtem z głębi wąwozu wyszedł człowiek z motyką ma ącą formę bocianie szyi z ǳiobem. Był to chłop egipski, stary, zupełnie nagi. Przez chwilę z na wyższym zdumieniem
patrzył na robotę żołnierzy, nagle skoczył mięǳy nich woła ąc:
— Co wy dokazu ecie, poganie, przecież to kanał?…
— A ty ak śmiesz złorzeczyć wo ownikom ego świątobliwości? — zapytał go, uż
obecny w tym mie scu, Eunana.
— Wiǳę, że musisz być wielkim i Egipc aninem — odparł chłop — więc odpowiem
ci, że ten kanał należy do potężnego pana: est on ekonomem u pisarza przy takim, co
nosi wachlarz ego dosto ności nomarchy Memﬁs. Baczcie więc, ażeby was nieszczęście
nie spotkało!…
— Róbcie swo e — rzekł protekc onalnym tonem Eunana do żołnierzy greckich,
którzy zaczęli przypatrywać się chłopu. Nie rozumieli ego mowy, ale zastanowił ich ton.
— Oni wciąż zasypu ą!… — mówił chłop z rosnącym przerażeniem. — Biada wam,
psubraty! — zawołał, rzuca ąc się na ednego z motyką.
Grek wyrwał motykę, uderzył chłopa w zęby, aż krew wystąpiła mu na usta. Potem
znowu zabrał się do sypania piasku.
Oszołomiony ciosem chłop stracił odwagę i zaczął błagać:
— Panie — mówił — ależ ten kanał a sam kopałem przez ǳiesięć lat nocami
i w święta! Nasz pan obiecał, że eżeli uda mi się przeprowaǳić wodę do te dolinki,
zrobi mnie na nie parobkiem, odstąpi piątą część zbiorów i da wolność… Słyszycie?…
Wolność mnie i tro gu ǳieciom, o bogowie!…
Wzniósł ręce i znowu zwrócił się do Eunany:
⁴³Menes — utożsamiany z Narmerem, ok.  p.n.e., pierwszy władca I dynastii, uważany za twórcę państwa,
z ednoczyciela dwu kra ów: Górnego i Dolnego Egiptu. Według tradyc i założył miasto Memﬁs, leżące pomięǳy
obiema krainami. [przypis edytorski]
⁴⁴uten a. deben — ednostka wagi, około  gramów. W czasach opisywanych w powieści monet eszcze nie
znano. Wartość towaru wyrażano w ednostkach wagowych mieǳi, srebra lub złota. [przypis edytorski]
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— Oni mnie nie rozumie ą, ci zamorscy brodacze, potomstwo psów, bracia Fenic an
i Żydów. Ale ty, panie, wysłuchasz mnie… Od ǳiesięciu lat, kiedy inni szli na armark
albo na tańce, albo na świętą proces ę, a wykradałem się w ten niegościnny wąwóz. Nie
choǳiłem na grób matki mo e , tylkom kopał; zapomniałem o zmarłych, ażeby moim
ǳieciom i sobie choć na eden ǳień przed śmiercią dać wolność i ziemię… Wy bądźcie
moimi świadkami, o bogowie, ile razy zaskoczyła mnie tuta noc… Ile a tu razy słyszałem
płaczliwe głosy hien i wiǳiałem zielone oczy wilków. Alem nie uciekał, bo gǳież bym
nieszczęsny uciekł, gdy na każde ścieżce czyhał strach, a w tym kanale wolność trzymała
mnie za nogi. Raz, o tam, za załamem, wyszedł na mnie lew, faraon wszystkich zwierząt. Motyka wypadła mi z ręki. Więc ukląkłem przed nim i rzekłem te słowa, ak mnie
wiǳicie: „Panie — czyliż raczyłbyś mnie z eść… estem przecież tylko niewolnikiem!”
Lew drapieżca ulitował się nade mną; omĳał mnie wilk; nawet zdraǳieckie nietoperze
oszczęǳały biedną mo ą głowę, a ty, Egipc aninie…
Chłop umilkł, spostrzegł zbliża ący się orszak ministra Herhora. Po wachlarzu poznał,
że musi to być ktoś wielki, a po skórze pantery, że kapłan. Pobiegł więc ku niemu, ukląkł
i uderzył głową o piasek.
— Czego chcesz, człowieku? — zapytał dosto nik.
— „Światło słoneczne, wysłucha mnie! — zawołał chłop. — Oby nie było ęków
w two e komnacie i nieszczęście nie szło za tobą! Oby two e czyny nie załamały się i oby
cię prąd nie porwał, gdy bęǳiesz płynął Nilem na drugi brzeg…”
— Pytam, czego chcesz? — powtórzył minister.
— „Dobry panie — prawił chłop — przewodniku bez kaprysów, który zwyciężasz
fałsz, a stwarzasz prawdę… Który esteś o cem biedaka, mężem wdowy, szatą nie ma ącego matki… Pozwól, abym miał sposobność rozgłaszać imię two e ako prawo w kra u…
Przy dź do słowa ust moich… Słucha i zrób sprawiedliwość, na szlachetnie szy ze szlachetnych…”⁴⁵
— On chce, ażeby nie zasypywano tego rowu — odezwał się Eunana.
Minister wzruszył ramionami i posunął się w stronę kanału, przez który rzucono
kładkę. Wówczas zrozpaczony chłop pochwycił go za nogi.
— Precz z tym!… — krzyknął ego dosto ność, cofnąwszy się ak przed ukąszeniem
żmii.
Pisarz Pentuer odwrócił głowę; ego chuda twarz miała barwę szarą. Ale Eunana
schwycił i ścisnął chłopa za kark, a nie mogąc oderwać go od nóg ministra, wezwał żołnierzy. Po chwili ego dosto ność, oswoboǳony, przeszedł na drugą stronę rowu, a żołnierze prawie w powietrzu odnieśli chłopa na koniec maszeru ącego odǳiału. Dali mu
kilkaǳiesiąt kułaków, a zawsze zbro ni w trzciny podoﬁcerowie odliczyli mu kilkaǳiesiąt
kĳów i nareszcie — rzucili u we ścia do wąwozu.
Zbity, pokrwawiony, a nade wszystko przestraszony nęǳarz chwilę posieǳiał na piasku, przetarł oczy i nagle zerwawszy się począł uciekać w stronę gościńca ęcząc:
— Pochłoń mnie, ziemio!… Przeklęty ǳień, w którym u rzałem światło, i noc,
w które powieǳiano: „naroǳił się człowiek…” W płaszczu sprawiedliwości nie ma nawet
skrawka dla niewolników… I sami bogowie nie spo rzą na taki twór, który ma ręce do
pracy, gębę tylko do płaczu, a grzbiet do kĳów… O śmierci, zetrzy mo e ciało na popiół,
ażebym eszcze i tam, na polach Ozyrysa⁴⁶⁴⁷, po raz drugi nie uroǳił się niewolnikiem…

⁴⁵Światło słoneczne, wysłuchaj mnie! […] Słuchaj i zrób sprawiedliwość, najszlachetniejszy ze szlachetnych… —
gadanina chłopa autentyczna. [przypis autorski]
⁴⁶Ozyrys (mit. egipska) — eden z na ważnie szych bogów Egiptu. Brat i mąż Izydy, panował ako władca
ziemi. Zabity przez swego brata, Seta, został wskrzeszony przez Izydę, z którą przed powtórną śmiercią spłoǳił
Horusa. Następnie panował w świecie pozagrobowym, sąǳąc zmarłych. Odraǳał się w swoim synu Horusie,
który prze ął po nim właǳę ziemską. Jako umiera ący i powraca ący do życia był bogiem wegetac i, odraǳa ące
się przyrody i wiecznego życia. Przedstawiany w postaci człowieka w koronie władcy i z insygniami królewskimi,
owiniętego w bandaże na kształt mumii. [przypis edytorski]
⁴⁷pola Ozyrysa — kraina zmarłych, do które po śmierci traﬁali sprawiedliwi. Żyzne pola te krainy zapewniały
dostatni żywot wieczny, ale zmarli musieli e uprawiać. [przypis edytorski]
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Pozyc a społeczna, Niewola,
Bieda

 
Dyszący gniewem książę Ramzes wǳierał się na pagórek, a za nim Tutmozis. Elegantowi przekręciła się peruka, sztuczna bródka odpadła, więc niósł ą w rękach. Pomimo
zmęczenia byłby blady na twarzy, gdyby nie warstwa różu.
Wreszcie książę zatrzymał się na szczycie. Od wąwozu dolatywał ich zgiełk żołnierstwa i łoskot toczących się balist; przed nimi rozciągał się ogromny płat ziemi Gosen,
wciąż kąpiące się w blaskach słońca. Zdawało się, że to nie ziemia, ale złoty obłok, na
którym marzenie wymalowało kra obraz farbami ze szmaragdów, srebra, rubinów, pereł
i topazów.
Następca wyciągnął rękę.
— Patrz — zawołał do Tutmozisa — tam ma być mo a ziemia, a tu mo e wo sko…
I otóż tam — na wyższymi budowlami są pałace kapłanów, a tu — na wyższym dowódcą
wo sk est kapłan!… Czy można cierpieć coś podobnego?…
— Tak zawsze było — odparł Tutmozis, lękliwie ogląda ąc się dokoła.
— To fałsz! Znam przecież ǳie e tego kra u zasłonięte przed wami. Dowódcami wo sk
i panami urzędników byli tylko faraonowie, a przyna mnie energicznie si spośród nich.
Tym władcom nie schoǳiły dnie na oﬁarach i modlitwach, lecz na rząǳeniu państwem…
— Jeżeli est taka wola ego świątobliwości… — wtrącił Tutmozis.
— Nie est wolą mo ego o ca, ażeby nomarchowie rząǳili samowolnie w swoich stolicach, a etiopski⁴⁸ namiestnik prawie uważał się za równego królowi królów. I nie może
być wolą mego o ca, ażeby ego armia obchoǳiła dwa złote żuki, dlatego że ministrem
wo ny est kapłan.
— Wielki to wo ownik!… — szepnął coraz barǳie wylękniony Tutmozis.
— Jaki on tam wo ownik!… Że pobił garstkę zbó ców libĳskich, którzy powinni
uciekać na sam widok kaanów egipskich żołnierzy? Ale zobacz, co robią nasi sąsieǳi.
Izrael zwłóczy ze składaniem haraczu i płaci coraz mnie . Chytry Fenic anin co roku wycofu e po kilka okrętów z nasze ﬂoty. Przeciw Hetytom musimy na wschoǳie trzymać
wielką armię⁴⁹, a koło Babilonu⁵⁰ i Niniwy⁵¹ kipi ruch, który czuć w całe Mezopotamii.
I akiż est ostateczny skutek rządów kapłańskich? Ten, że kiedy eszcze mó praǳiad
miał sto tysięcy talentów rocznego dochodu i sto sześćǳiesiąt tysięcy wo ska, mó o ciec
ma ledwie pięćǳiesiąt tysięcy talentów⁵² i sto dwaǳieścia tysięcy wo ska… A co to za
wo sko!… Gdyby nie korpus grecki, który trzyma ich w porządku ak brytan owce, uż
ǳiś egipscy żołnierze słuchaliby tylko kapłanów, a faraon spadłby do poziomu nęǳnego
nomarchy.
— Skąd ty to wiesz?… Skąd takie myśli?… — ǳiwił się Tutmozis.
— Alboż nie pochoǳę z rodu kapłanów⁈ Przecież uczyli mnie, gdym eszcze nie był
następcą tronu. O, gdy zostanę faraonem po moim o cu, który oby żył wiecznie, położę
im na karkach nogę obutą w spiżowy sandał… A na pierwe sięgnę do ich skarbnic, które
zawsze były przesycone, ale od czasów Ramzesa Wielkiego zaczęły puchnąć i ǳisia są tak
wydęte złotem, że spoza nich nie widać skarbu faraona.
⁴⁸etiopski namiestnik — choǳi o Nubię, re on na południe od I katarakty nilowe , t . ǳisie szy południowy Egipt i północny Sudan. Podbitą Nubią rząǳił namiestnik faraona, ma ący do dyspozyc i sformowane
z mie scowych wo owników wo ska garnizonowe. W czasach Nowego Państwa odǳiały nubĳskie pełniły rolę
elitarnych sił strażniczych i policy nych w całym państwie egipskim. Grecy w czasach antycznych używali nazw:
Etiopia, Etiopowie na określenie wszystkich terenów i ludów na południe od Egiptu. [przypis edytorski]
⁴⁹Izrael zwłóczy ze składaniem haraczu… przeciw Hetytom musimy na wschoǳie trzymać wielką armię —
po atakach Ludów Morza i załamaniu cywilizac i epoki brązu, Palestyna i Syria uwolniły się spod hegemonii
egipskie . Potężne państwo Hetytów faktycznie uż nie istniało, ale funkc onowały ǳiesiątki małych państewek.
[przypis edytorski]
⁵⁰Babilon — wielkie miasto w środkowe Mezopotamii (ǳiś: Irak), nad Euatem. W tym czasie był stolicą
państwa Babilonii. [przypis edytorski]
⁵¹Niniwa — miasto w północne Mezopotamii (ǳiś: Irak), nad Tygrysem, od trzeciego tysiąclecia p.n.e.
ważne centrum kultu bogini Isztar. Za panowania Sennacheryba (– p.n.e.) ustanowiona nową stolicą
państwa asyry skiego. W czasach opisywanych w powieści miała niewielkie znaczenie polityczne, zaś stolicą
Asyrii było miasto Assur (Aszur). [przypis edytorski]
⁵²talent — starożytna ednostka wagi, używana w Mezopotamii, przy ęta na Bliskim Wschoǳie, następnie
przez Greków i Rzymian. Zależnie od kra u talent był równy od  do  kilogramów. ǲielił się na  min.
[przypis edytorski]
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— Biada mnie i tobie! — westchnął Tutmozis. — Masz zamysły, pod którymi ugiąłby
się ten pagórek, gdyby słyszał i rozumiał. A gǳie two e siły… pomocnicy… żołnierze?…
Przeciw tobie stanie cały naród, prowaǳony przez potężną klasę… A kto za tobą?
Książę słuchał i zamyślił się. Wreszcie odparł:
— Wo sko…
— Znaczna część ego pó ǳie za kapłanami.
— Korpus grecki…
— Beczka wody w Nilu.
— Urzędnicy…
— W połowie należą do nich.
Ramzes smutnie potrząsnął głową i umilkł.
Ze szczytu nagim i kamienistym spadkiem zeszli na drugą stronę wzgórza. Wtem
Tutmozis, który wysunął się trochę naprzód, zawołał:
— Czy urok padł na mo e oczy?… Spo rzy , Ramzesie!… Ależ mięǳy tymi skałami
kry e się drugi Egipt…
— Musi to być akiś folwark kapłański, który nie opłaca podatków — z goryczą
odpowieǳiał książę.
U ich stóp, w głębi, leżała żyzna dolina ma ąca formę wideł, których rogi kryły się
mięǳy skałami. W ednym rogu widać było kilka chat dla służby i ładny domek właściciela czy rządcy. Rosły tu palmy, wino, oliwki, drzewa ﬁgowe z powietrznymi korzeniami,
cyprysy, nawet młode baobaby. Środkiem płynęła struga wody, zaś na stokach wzgórz,
co kilkaset kroków, widać było nieduże saǳawki.
Zeszedłszy mięǳy winnice, pełne do rzałych gron, usłyszeli kobiecy głos, który wołał,
a racze śpiewał na tęskną nutę:
— Gǳie esteś, kureczko mo a, odezwĳ się, gǳie esteś, ulubiona?… Uciekłaś ode
mnie, choć sama po ę cię i karmię czystym ziarnem, aż wzdycha ą niewolnicy… Gǳież
esteś, odezwĳ się!… Pamięta , że cię noc zaskoczy i nie traﬁsz do domu, w którym wszyscy
ci usługu ą; albo przyleci z pustyni rudy astrząb i poszarpie ci serce. Wtedy na próżno
bęǳiesz wołała two e pani, ak teraz a ciebie… Odezwĳże się, bo rozgniewam się i ode dę,
a ty bęǳiesz musiała wracać za mną piechotą…
Śpiew zbliżał się w stronę podróżnych. Już śpiewaczka była od nich o kilka kroków,
gdy Tutmozis wsunąwszy głowę mięǳy krzaki zawołał:
— Spo rzy no, Ramzesie, ależ to prześliczna ǳiewczyna!…
Książę, zamiast patrzeć, wpadł na ścieżkę i zabiegł drogę śpiewa ące . Było to istotnie
piękne ǳiewczę z greckimi rysami twarzy i cerą słoniowe kości. Spod welonu na głowie
wyglądały ogromne, czarne włosy, skręcone w węzeł. Miała na sobie białą szatę powłóczystą, którą z edne strony unosiła ręką; pod prze rzystą zasłoną widać było ǳiewicze
piersi, z kształtu podobne do abłek.
— Kto ty esteś, ǳiewczyno? — zawołał Ramzes. Z czoła zniknęły mu groźne bruzdy,
oczy zaiskrzyły się.
— O Jehowo⁵³!… o cze!… — krzyknęła przerażona, bez ruchu zatrzymu ąc się na
ścieżce. Powoli ednak uspokoiła się, a e aksamitne oczy przybrały zwykły wyraz łagodnego smutku.
— Skądeś się tu wziął?… — zapytała Ramzesa trochę drżącym głosem. — Wiǳę, że
esteś żołnierz, a tu żołnierzom wchoǳić nie wolno.
— Dlaczego nie wolno?
— Bo to est ziemia wielkiego pana, Sezoisa…
— Ho! ho!… — uśmiechnął się Ramzes.
— Nie śmie się, bo wnet zbledniesz. Pan Sezois est pisarzem pana Chairesa, który
nosi wachlarz nad na dosto nie szym nomarchą Memﬁsu… A mó o ciec wiǳiał go i padał
przed nim na twarz.
— Ho! ho! ho!… — powtarzał, wciąż śmie ąc się, Ramzes.
— Słowa two e są barǳo zuchwałe — rzekła, marszcząc się, ǳiewczyna. — Gdyby
z twarzy nie patrzyła ci dobroć, myślałabym, że esteś greckim na emnikiem albo bandytą.
⁵³Jehowa — Jahwe, imię narodowego Boga Żydów. [przypis edytorski]
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— Jeszcze nim nie est, ale kiedyś może zostać na większym bandytą, akiego ta ziemia
nosiła — wtrącił elegancki Tutmozis, poprawia ąc swo ą perukę.
— A ty musisz być tancerzem — odparła uż ośmielona ǳiewczyna. — O!… estem
nawet pewna, że wiǳiałam cię na armarku w Pi-Bailos, ak zaklinałeś węże…
Oba młoǳi luǳie wpadli w doskonały humor.
— A któż ty esteś? — zapytał ǳiewczyny Ramzes, biorąc ą za rękę, którą cofnęła.
— Nie bądź taki śmiały. Jestem Sara, córka Gedeona, rządcy tego folwarku.
— Żydówka?… — rzekł Ramzes i cień przesunął mu się po twarzy.
— Cóż to szkoǳi… co to szkoǳi!… — zawołał Tutmozis. — Czy myślisz, że Żydówki
są mnie słodkie od Egipc anek?… Są tylko skromnie sze i trudnie sze, co ich miłości
nada e wǳięk naǳwycza ny.
— Więc esteście poganami — rzekła Sara z godnością. — Odpocznĳcie, eżeliście
zmęczeni, narwĳcie sobie winogron i ode dźcie z Bogiem. Nasza służba nierada takim
gościom.
Chciała ode ść, lecz Ramzes ą zatrzymał.
— Stó … Podobałaś mi się i nie możesz tak nas opuszczać.
— Zły duch cię opętał. Nikt w te dolinie nie śmiałby przemawiać w taki sposób do
mnie… — oburzyła się Sara.
— Bo wiǳisz — wtrącił Tutmozis — ten młoǳik est oﬁcerem kapłańskiego pułku
Ptah⁵⁴ i pisarzem u pisarza takiego pana, który nosi wachlarz nad noszącym wachlarz za
nomarchą Habu⁵⁵.
— Pewnie, że musi być oﬁcerem — odparła Sara, w zamyśleniu patrząc na Ramzesa.
— Może nawet sam est wielkim panem?… — dodała, kładąc palec na ustach.
— Czymkolwiek estem, two a piękność przewyższa mo e dosto eństwo — odparł
Ramzes namiętnie. — Powieǳ — rzekł nagle — czy prawda, że wy… adacie wieprzowinę?…
Sara spo rzała na niego obrażona, a Tutmozis wtrącił:
— Jak to widać, że nie znasz Żydówek!… Dowieǳ się zatem, że Żyd wolałby umrzeć
aniżeli eść świńskie mięso, którego a wreszcie nie uważam za na gorsze…
— Ale koty zabĳacie? — nalegał Ramzes, ściska ąc ręce Sarze i patrząc e w oczy.
— I to ba ka… podła ba ka!… — zawołał Tutmozis. — Mogłeś mnie zapytać o te
rzeczy, zamiast gadać brednie… Miałem przecie trzy Żydówki kochankami…
— Dotychczas mówiłeś prawdę, ale teraz kłamiesz — odezwała się Sara. — Żydówka
nie bęǳie niczy ą kochanką! — dodała dumnie.
— Nawet kochanką pisarza u takiego pana, który nosi wachlarz nad nomarchą memﬁ skim?… — zapytał drwiącym tonem Tutmozis.
— Nawet…
— Nawet kochanką tego pana, który nosi wachlarz?…
Sara zawahała się, lecz odparła:
— Nawet.
— Więc może nie zostałaby kochanką nomarchy?…
ǲiewczynie opadły ręce. Ze zǳiwieniem spoglądała kole no na obu młodych luǳi;
usta e drżały, a oczy zachoǳiły łzami.
— Kto wy esteście?… — pytała zatrwożona. — Zeszliście tu z gór, ak podróżni,
którzy chcą wody i chleba… Ale mówicie do mnie ak na więksi panowie… Coście wy za
edni?… Twó miecz — zwróciła się do Ramzesa — est wysaǳany szmaragdami, a na
szyi masz łańcuch takie roboty, akiego w swoim skarbcu nie posiada nasz pan, miłościwy
Sezois…
— Odpowieǳ mi lepie , czy ci się podobam?… — spytał z naleganiem Ramzes,
ściska ąc e rękę i tkliwie patrząc w oczy.
— Jesteś piękny ak anioł Gabriel, ale a bo ę się ciebie, bo nie wiem, kto ty esteś…
Wtem, spoza gór, odezwał się dźwięk trąbki.
⁵⁴pułk Ptah — czyli korpus Menﬁ, memﬁcki. Ptah był głównym bogiem miasta Memﬁs. Korpusy wo sk
egipskich nosiły nazwy głównych bóstw: armia Ramzesa Wielkiego walcząca w bitwie pod Kadesz składała się
z korpusów „Amon”, „Re”, „Ptah” i „Set”. [przypis edytorski]
⁵⁵nomarcha Habu — zarządca położonego na południowo-wschodnim krańcu Delty . nomu Dolnego Egiptu o nazwie A-bet, na terenie którego miały odbyć się manewry. [przypis edytorski]
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— Wzywa ą cię — zawołał Tutmozis.
— A gdybym a był taki wielki pan ak wasz Sezois?… — pytał książę.
— Ty możesz być… — szepnęła Sara.
— A gdybym a nosił wachlarz nad nomarchą Memﬁsu?…
— Ty możesz być nawet i tak wielkim…
Gǳieś na wzgórzu odezwała się druga trąbka.
— Idźmy, Ramzesie!… — nalegał zatrwożony Tutmozis.
— A gdybym a był… następcą tronu, czy poszłabyś do mnie, ǳiewczyno?… — pytał
książę.
— O Jehowo!… — krzyknęła Sara, upada ąc na kolana.
Teraz w rozmaitych punktach grały trąbki gwałtowną pobudkę.
— Biegnĳmy!… — wołał zdesperowany Tutmozis — Czy nie słyszysz, że w obozie
alarm?…
Następca tronu prędko zd ął łańcuch ze swe szyi i zarzucił go na Sarę.
— Odda to o cu — mówił — kupu ę cię od niego. Bądź zdrowa…
Namiętnie pocałował ą w usta, a ona ob ęła go za nogi. Wyrwał się, odbiegł parę
kroków, znowu wrócił i znowu piękną e twarz i krucze włosy pieścił pocałunkami, akby
nie słysząc niecierpliwych odgłosów armii.
— W imieniu ego świątobliwości faraona wzywam cię — idź ze mną!… — krzyknął
Tutmozis i schwycił księcia za rękę.
Zaczęli biec pędem w stronę głosu trąbek. Ramzes chwilami zataczał się ak pĳany
i odwracał głowę. Wreszcie zaczęli wdrapywać się na przeciwległy pagórek.
„I ten człowiek — myślał Tutmozis — chce walczyć z kapłanami!…”

 
Następca tronu i ego towarzysz biegli z ćwierć goǳiny po skalistym grzbiecie wzgórza, coraz bliże słysząc trąbki, które wciąż gwałtownie i gwałtownie wygrywały alarm.
Nareszcie znaleźli się w mie scu, skąd można było ogarnąć wzrokiem całą okolicę.
Na lewo ciągnęła się szosa, za którą dokładnie było widać miasto Pi-Bailos, sto ące za
nim pułki następcy tronu i ogromny tuman pyłu, który unosił się nad naciera ącym ze
wschodu przeciwnikiem.
Na prawo ział szeroki wąwóz, środkiem którego pułk grecki⁵⁶ ciągnął wo enne machiny. Niedaleko od szosy wąwóz ten zlewał się z drugim, szerszym, który wychoǳił
z głębi pustyni.
Otóż w tym punkcie ǳiało się coś niezwykłego. Grecy z machinami stali bezczynnie
niedaleko połączenia obu wąwozów; lecz na samym połączeniu, mięǳy szosą a sztabem
następcy, wyciągnęły się cztery gęste szeregi akiegoś innego wo ska, niby cztery płoty
na eżone iskrzącymi włóczniami.
Mimo barǳo spaǳiste drogi książę cwałem zbiegł do swego odǳiału, do mie sca,
gǳie stał minister wo ny otoczony oﬁcerami.
— Co się tu ǳie e?… — groźnie zawołał. — Dlaczego trąbicie alarm zamiast maszerować?…
— Jesteśmy odcięci — rzekł Herhor.
— Kto?… przez kogo?…
— Nasz odǳiał przez trzy pułki Nitagera, które wyszły z pustyni.
— Więc tam, blisko szosy, stoi nieprzy aciel?…
— Stoi sam niezwyciężony Nitager…
Zdawało się, że w te chwili następca tronu oszalał. Skrzywiły mu się usta, oczy wyszły
z orbit. Wydobył miecz i pobiegłszy do Greków krzyknął chrapliwym głosem:
— Za mną na tych, którzy nam zastąpili drogę!…
— Ży wiecznie, erpatre!… — zawołał Patrokles, równie dobywa ąc miecza. — Naprzód, potomkowie Achillesa!… — zwrócił się do swoich żołnierzy. — Pokażmy egipskim krowiarzom, że nas zatrzymywać nie wolno!
⁵⁶pułk grecki — obecność greckich odǳiałów na emnych w armii egipskie est poświadczona dopiero za
panowania Psametycha I (– p.n.e.), który nawiązał bliższe stosunki ze światem helleńskim. [przypis
edytorski]
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Oświadczyny

Zmysły

Trąbki zagrały do ataku. Cztery krótkie, ale wyprostowane szeregi poszły naprzód,
wzbił się tuman pyłu i krzyk na cześć Ramzesa.
W parę minut Grecy znaleźli się wobec pułków egipskich i — zawahali się.
— Naprzód!… — wołał następca, biegnąc z mieczem w ręku. Grecy zniżyli włócznie.
W szeregach przeciwnych zrobił się akiś ruch, i przeleciał szmer i — również zniżyły się
włócznie.
— Kto wy esteście, szaleńcy?… — odezwał się potężny głos ze strony przeciwne .
— Następca tronu!… — odpowieǳiał Patrokles.
Chwila ciszy.
— Rozstąpić się!… — powtórzył ten sam wielki głos co pierwe .
Pułki armii wschodnie z wolna otworzyły się ak ciężkie podwó ne wrota i — grecki
odǳiał przeszedł.
Wówczas do następcy zbliżył się siwy wo ownik w złocistym hełmie i zbroi i nisko
skłoniwszy się rzekł:
— Zwyciężyłeś, erpatre. Tylko wielki wóǳ w ten sposób wydobywa się z kłopotu.
— Ty esteś Nitager, na walecznie szy z walecznych!… — zawołał książę.
W te chwili zbliżył się do nich minister wo ny, który słyszał rozmowę, i rzekł cierpko:
— A gdyby po wasze stronie znalazł się równie niesforny wóǳ, ak erpatre, czym
zakończylibyśmy manewry?
— Da że spokó młodemu wo ownikowi! — odparł Nitager. — Czyliż nie wystarcza
ci, że pokazał lwie pazury, ak przystało na ǳiecię faraonów?…
Tutmozis słysząc, aki obrót przybiera rozmowa, zwrócił się do Nitagera:
— Skąd wziąłeś się tuta , dosto ny woǳu, eżeli główne two e siły zna du ą się przed
naszą armią?
— Wieǳiałem, ak niedołężnie maszeru e odǳiał z Memﬁs, gdy następca gromaǳi
pułki pod Pi-Bailos. No i dla śmiechu chciałem przyłapać was, paniczyków… Na mo e
nieszczęście znalazł się tu następca i popsuł mi plany. Tak zawsze postępu , Ramzesie,
naturalnie, wobec prawǳiwych nieprzy aciół.
— A eżeli, ak ǳiś, traﬁ na trzy razy większą siłę?… — zapytał Herhor.
— Więce znaczy odważny rozum aniżeli siła — odpowieǳiał stary wóǳ. — Słoń
est pięćǳiesiąt razy mocnie szym od człowieka, a ednak ulega mu lub ginie z ego ręki…
Herhor słuchał w milczeniu.
Manewry uznano za skończone. Następca tronu w towarzystwie ministra i woǳów
po echał do wo sk pod Pi-Bailos, przywitał weteranów Nitagera i pożegnał swo e pułki,
rozkazu ąc im iść na wschód i życząc powoǳenia. Następnie otoczony wielką świtą wracał
szosą do Memﬁs, wśród tłumów z ziemi Gosen, które z zielonymi gałązkami i w świątecznych szatach pozdrawiały zwycięzcę.
Gdy gościniec skręcił ku pustyni, tłum przerzeǳił się; a gdy zbliżyli się do mie sca,
gǳie sztab następcy z powodu skarabeuszów wszedł do wąwozu, na szosie uż nie było
nikogo.
Wtedy Ramzes skinął na Tutmozisa i wskazu ąc mu łysy pagórek, szepnął:
— Pó ǳiesz tam, do Sary…
— Rozumiem.
— I powiesz e o cu, że odda ę mu folwark pod Memﬁsem.
— Rozumiem. Po utrze bęǳiesz ą miał.
Po te wymianie zdań Tutmozis cofnął się ku maszeru ącym za świtą wo skom i zniknął.
Prawie naprzeciw wąwozu, do którego z rana w echały machiny wo enne, o kilkanaście kroków za szosą rosło nieduże, choć stare drzewo tamaryndowe. W tym mie scu
zatrzymała się straż poprzeǳa ąca książęcą świtę.
— Czy znowu spotykamy się ze skarabeuszami?… — zapytał ze śmiechem następca
tronu ministra.
— Zobaczymy — odparł Herhor.
Jakoż zobaczyli: na wątłym drzewie wisiał nagi człowiek.
— Cóż to znaczy? — zawołał wzruszony następca.
Pobiegli do drzewa adiutanci i przekonali się, że wisielcem est ów stary chłop, któremu wo sko zasypało kanał.
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— Słusznie powiesił się — krzyczał mięǳy oﬁcerami Eunana. — Czybyście uwierzyli,
że ten nęǳny niewolnik ośmielił się schwytać za nogi ego dosto ność ministra!…
Ramzes usłyszawszy to zatrzymał konia. Następnie zsiadł i zbliżył się do złowrogiego
drzewa.
Chłop wisiał z głową wyciągniętą naprzód; miał usta szeroko otwarte, dłonie zwrócone
do wiǳów, a w oczach zgrozę. Wyglądał ak człowiek, który chce coś powieǳieć, ale mu
głosu zabrakło.
— Nieszczęśliwy — westchnął ze współczuciem książę.
Gdy wrócił do orszaku, kazał sobie opowieǳieć historią chłopa, a późnie przez długi
czas echał milczący.
Przed oczyma wciąż stał mu obraz samobó cy, a w sercu nurtowało uczucie, że temu
pogarǳonemu niewolnikowi stała się wielka krzywda. Tak niezmierna krzywda, że nad
nią mógł zastanawiać się nawet on, syn i następca faraona.
Gorąco było nieznośne, kurz wysuszał wargi i kłuł oczy luǳiom i zwierzętom. Zatrzymano odǳiał na krótki postó , a tymczasem Nitager kończył rozmowę z ministrem.
— Moi oﬁcerowie — mówił stary wóǳ — nie patrzą pod nogi, tylko przed siebie.
I może dlatego nigdy nie zaskoczył mnie nieprzy aciel.
— Tym przypomniałeś mi, wasza dosto ność, że powinienem zapłacić pewne długi
— odparł Herhor i kazał zgromaǳić się oﬁcerom i żołnierzom, acy byli pod ręką.
— A teraz — rzekł minister — zawoła cie Eunanę.
Obwieszony amuletami oﬁcer znalazł się tak prędko, akby od dawna czekał na to
wezwanie. Na ego twarzy malowała się radość, z trudem hamowana przez pokorę.
Herhor, u rzawszy przed sobą Eunanę, zaczął:
— Z woli ego świątobliwości, wraz ze skończeniem manewrów, na wyższa właǳa
wo skowa znowu przechoǳi w mo e ręce.
Obecni pochylili głowy.
— Właǳy te wypada mi użyć przede wszystkim na wymiar sprawiedliwości…
Oﬁcerowie zaczęli spoglądać po sobie.
— Eunano — ciągnął minister — wiem, że zawsze byłeś ednym z na pilnie szych
oﬁcerów…
— Prawda mówi przez wasze usta, dosto ny panie — odparł Eunana. — Jak palma
czeka na rosę, tak a na rozkazy zwierzchników. A gdy ich nie otrzymu ę, estem ak
sierota w pustyni, szuka ąca drogi swo e .
Okryci bliznami oﬁcerowie Nitagera z poǳiwem przysłuchiwali się wartkie wymowie
Eunany i myśleli w sobie: „Ten bęǳie wywyższony nad innych!”
— Eunano — mówił minister — esteś nie tylko pilny, ale i pobożny; nie tylko
pobożny, ale i czu ny ak ibis nad wodą. Bogowie też zleli na ciebie wielkie dobroǳie stwa:
dali ci wężową przezorność i wzrok astrzębia…
— Czysta prawda płynie z ust wasze dosto ności — wtrącił Eunana. — Gdyby nie
mó ǳiwny wzrok, nie wypatrzyłbym dwu świętych skarabeuszów…
— Tak — przerwał minister — i nie uratowałbyś naszego obozu od świętokraǳtwa.
Za ten czyn, godny na pobożnie szego Egipc anina, da ę ci…
Tu minister zd ął z palca złoty pierścień.
— Da ę ci ten oto pierścień z imieniem bogini Mut⁵⁷, które łaska i roztropność będą
ci towarzyszyły do końca ziemskie wędrówki, eżeli na nią zasłużysz.
Jego dosto ność wręczył pierścień Eunanie, a obecni wydali wielki okrzyk na cześć
faraona i zaszczękali orężem.
Ponieważ minister nie ruszył się, więc i Eunana stał i bystro patrzył mu w oczy, ak
wierny pies, który otrzymawszy z ręki pańskie eden kąsek, eszcze kręci ogonem i czeka.
— A teraz — zaczął znowu minister — przyzna się, Eunano, dlaczego nie powieǳiałeś, gǳie poszedł następca tronu, gdy wo sko z trudem maszerowało przez wąwóz?…
Popełniłeś zły czyn, musieliśmy bowiem trąbić alarm w sąsieǳtwie nieprzy aciela.
— Bogowie są moimi świadkami, żem nic nie wieǳiał o na dosto nie szym księciu
— odparł zǳiwiony Eunana.
⁵⁷Mut — bogini-pramatka, żona Amona z triady tebańskie . Przedstawiana pod postacią sępa, późnie ako
kobieta w nakryciu głowy ze skrzydłami sępa. [przypis edytorski]
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Pochlebstwo

Nagroda

Kara

Herhor potrząsnął głową.
— Nie może być, ażeby człowiek obdarzony takim ak ty wzrokiem, który o kilkaǳiesiąt kroków wiǳi wśród piasku święte skarabeusze, nie dostrzegł tak wielkie osoby,
aką est następca tronu.
— Zaprawdę nie wiǳiałem!… — tłumaczył się Eunana, bĳąc się w piersi. — Zresztą
nikt mi nie kazał czuwać nad księciem.
— Czyliż nie uwolniłem cię od dowóǳtwa przednie straży?… Czyliż wyznaczyłem ci
akie za ęcie? — pytał minister. — Byłeś zupełnie wolny, właśnie ak człowiek powołany
do śleǳenia rzeczy ważnych. A czy wywiązałeś się z tego zadania?… Zaiste, za podobny
błąd w czasie wo ny musiałbyś umrzeć śmiercią…
Nieszczęsny oﬁcer pobladł.
— Ale a mam dla ciebie serce o cowskie, Eunano — mówił dosto ny pan — i pamięta ąc na wielką usługę, aką oddałeś armii przez wypatrzenie symbolów świętego słońca,
skarabeuszów, wyznaczam ci, nie ak surowy minister, ale ako łagodny kapłan, barǳo
małą karę. Otrzymasz pięćǳiesiąt kĳów.
— Wasza dosto ność…
— Eunano, umiałeś być szczęśliwym, bądź teraz mężnym i przy mĳ to drobne upomnienie, ak przystało na oﬁcera armii ego świątobliwości.
Ledwie skończył dosto ny Herhor, uż starsi rangą oﬁcerowie położyli Eunanę w wygodnym mie scu, obok szosy. Potem eden usiadł na karku, drugi na nogach, a dwa inni
wyliczyli mu w obnażone ciało pięćǳiesiąt giętkich trzcin.
Nieustraszony bo ownik nie wydał ęku, owszem — nucił pieśń żołnierską, a po
ukończeniu ceremonii sam chciał się podnieść. Ale schorzałe nogi odmówiły mu posłuszeństwa. Więc padł twarzą w piasek i musiano go odwieźć do Memﬁsu na dwukolnym
wozie, na którym leżąc i uśmiecha ąc się do żołnierzy rozmyślał, że nie tak prędko zmienia
się wiatr w Dolnym Egipcie ak fortuna w życiu biednego oﬁcera.
Gdy po krótkim posto u orszak następcy tronu wyruszył w dalszą drogę, ego dosto ność Herhor siadł na konia i adąc obok ego dosto ności Nitagera, rozmawiał półgłosem
o ludach az atyckich, a przede wszystkim o rozbuǳeniu się Asyrii.
Wówczas dwa słuǳy ministra: adiutant niosący wachlarz i pisarz Pentuer, zaczęli też
rozmowę.
— Co myślisz o przygoǳie Eunany? — spytał adiutant.
— A ty co myślisz o chłopie, który się powiesił? — rzekł pisarz.
— Zda e mi się, że dla chłopa ǳień ǳisie szy est na lepszym, a powróz koło szyi
na miększym, aki spotkał w życiu — odparł adiutant. — Myślę też, że Eunana od te
pory bęǳie barǳo troskliwie pilnował następcy tronu.
— Mylisz się — rzekł Pentuer. — Eunana od te pory nigdy nie do rzy skarabeusza,
choćby był wielkim ak wół. Co się zaś tyczy owego chłopa, czy nie sąǳisz, że emu ednak
musiało być źle, barǳo źle… barǳo źle na święte ziemi egipskie !
— Nie znasz chłopów, więc tak mówisz…
— A któż ich lepie zna?… — odparł posępnie pisarz. — Czyliż nie wyrosłem mięǳy
nimi?… Czy nie wiǳiałem, ak mó o ciec nawodniał grunta⁵⁸, oczyszczał kanały, siał,
zbierał, a nade wszystko — ak płacił podatki. O, ty nie wiesz, co to est dola chłopa
w Egipcie!
— Za to wiem, co est dola cuǳoziemca — odpowieǳiał adiutant. — Mó praǳiad
czy prapraǳiad był ednym z wielkich mięǳy Hyksosami⁵⁹, ale został tu, bo przywiązał
się do ziemi. I co powiesz: nie tylko emu odebrano ma ątek, ale eszcze i na mnie ciąży
plama pochoǳenia!… Sam wiǳisz, co nieraz znoszę od rodowitych Egipc an, choć mam
znaczne stanowisko. Jakże więc mogę litować się nad egipskim chłopem, który wiǳąc
⁵⁸grunta — ǳiś racze : grunty. [przypis edytorski]
⁵⁹Hyksosi — grupa plemion przybyłych w XVIII–XVII w. p.n.e. z Az i Zachodnie , które przez powolną
inﬁltrac ę osiedliły się na wschodnich terenach Delty. Zorganizowały się, obrały władcę i stopniowo opanowały
cały Dolny Egipt. Hyksosi założyli nową, XIV dynastię faraonów, rząǳąc Egiptem przez ponad sto lat, choć
ich właǳa nad Górnym Egiptem była nominalna. Ok.  p.n.e. książętom tebańskim udało się pokonać
przybyszów i ponownie z ednoczyć kra , co stanowiło zakończenie Drugiego Okresu Prze ściowego i początek
Nowego Państwa. Dawnie uważano, że opanowanie Egiptu przez Hyksosów było nagłym na azdem. [przypis
edytorski]
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Pozyc a społeczna

mo ą żółtawą cerę, nieraz mruczy pod nosem: „poganin!… cuǳoziemiec!…” Chłop zaś
nie est ani poganinem, ani cuǳoziemcem.
— Tylko niewolnikiem — wtrącił pisarz. — Niewolnikiem, którego żenią, rozwoǳą,
bĳą, sprzeda ą, niekiedy mordu ą, a zawsze każą mu pracować, obiecu ąc w dodatku, że
i na tamtym świecie również bęǳie niewolnikiem.
Adiutant wzruszył ramionami.
— ǲiwny ty esteś, choć tak mądry! — rzekł. — Przecie wiǳisz, że każdy z nas
za mu e akieś stanowisko — niskie, mnie niskie lub barǳie niskie, na którym musi
pracować. A czy martwi cię to, że nie esteś faraonem i że twoim grobem nie bęǳie
piramida?… Wcale nie myślisz o tym, bo rozumiesz, że taki est porządek świata. Każdy
pełni swo e obowiązki: wół orze, osioł dźwiga podróżnych, a chłoǳę ego dosto ność,
ty za niego pamiętasz i myślisz, a chłop uprawia ziemię i płaci podatki. Cóż więc nam
z tego, że akiś wół uroǳi się Apisem, któremu cześć odda ą, a akiś człowiek faraonem
lub nomarchą?…
— Temu chłopu zniszczono ego ǳiesięcioletnią pracę… — szepnął Pentuer.
— A two e pracy nie niszczy minister?… — spytał adiutant. — Któż wie, że to ty
rząǳisz państwem, nie zaś dosto ny Herhor?…
— Mylisz się — rzekł pisarz — on rząǳi naprawdę. On ma właǳę, on ma wolę,
a a… tylko wiadomości… Mnie wreszcie nie bĳą ani ciebie, ak owego chłopa…
— Ale za to zbili Eunanę, a i nam może się dostać. Trzeba więc być mężnym i cieszyć
się ze stanowiska, akie wyznaczono człowiekowi. Tym barǳie że, ak ci wiadomo, nasz
duch, nieśmiertelny Ka⁶⁰, w miarę oczyszczania się wstępu e na wyższe szczeble, aby za
tysiące czy miliony lat, razem z duszami faraonów i niewolników, nawet razem z bogami
— rozpłynąć się w bezimiennym a wszechmocnym o cu życia.
— Mówisz ak kapłan — odparł z goryczą Pentuer. — Ja to racze powinienem mieć
ten spokó !… Lecz zamiast niego mam ból w duszy, bo odczuwam nęǳę milionów…
— Któż ci każe?
— Oczy mo e i serce. Jest ono ak dolina mięǳy górami, która nie może milczeć,
kiedy słyszy krzyk, lecz odpowiada echem.
— A a tobie mówię, Pentuerze, że za dużo myślisz o rzeczach niebezpiecznych. Nie
można bezkarnie choǳić po urwiskach gór wschodnich, bo lada chwilę spadniesz; ani
błąǳić po zachodnie pustyni, gǳie krążą lwy zgłodniałe i zrywa się wściekły chamsin⁶¹.
Tymczasem waleczny Eunana adąc na wozie, który mu tylko odnawiał boleść, aby
pokazać, ak est mężnym, zażądał eǳenia i picia. A gdy spożył suchy placek, natarty
czosnkiem, i wypił kwaśne piwo z wysmukłego garnuszka, poprosił woźnicy, aby mu
gałązką spęǳał muchy z poranionego ciała.
Tak leżąc na workach i pakach, na skrzypiącym wozie, twarzą zwrócony do ziemi,
biedny Eunana ękliwym głosem zaczął opiewać ciężką dolę niższego oﬁcera:
— „Z akie że to rac i mówisz, że lepie być oﬁcerem aniżeli pisarzem? Przy dź i patrz
na mo e sine pręgi i popękane ciało, a a ci przez ten czas opowiem ǳie e udręczonego
oﬁcera.
Jeszcze byłem chłopcem, kiedy przyniesiono mnie do koszar. Na śniadanie dostawałem pięścią w brzuch, aż mnie mdliło, na obiad kułak w oczy, aż mi się gęba rozǳiawiała,
a ku wieczorowi miałem uż głowę okrytą ranami i prawie rozszczepioną.
Chodź, niech ci opowiem, ak odbyłem podróż do Syrii. Jeǳenie i picie musiałem
dźwigać w rękach, ob uczony ak osioł. Szy ę miałem zesztywniałą ak szy a osła, a kręgi
pacierzowe spękane. Piłem zgniłą wodę, a wobec wroga byłem ako złapany ptak.
Wróciłem do Egiptu, ale tu estem ak drzewo, które robak toczy. Za byle co kładą
mnie na ziemi i bĳą ak w książkę tak, że od kĳów estem prawie połamany. Jestem chory
i muszę się kłaść, muszą mnie wozić na wozie, a tymczasem służący kradnie mi płaszcz
i ucieka…

⁶⁰nasz duch, nieśmiertelny Ka — według Egipc an eden z kilku składników duchowych człowieka. Na bliższa
po ęciu ducha ako czynnika ożywa ącego ciało. [przypis edytorski]
⁶¹chamsin — gwałtowny, gorący i suchy wiatr pustynny wie ący w północne Ayce i na Półwyspie Arabskim, po awia ący się na częście od kwietnia do czerwca. Porywy chamsinu wywołu ą burze piaskowe i pyłowe.
[przypis edytorski]
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Współczucie

Dlatego, o pisarzu! zmień swo e zdanie o szczęściu oﬁcera.”⁶²
Tak śpiewał mężny Eunana, a ego pieśń, pełna łez, przetrwała państwo egipskie.

 
W miarę ak świta następcy tronu zbliżała się do Memﬁs, słońce pochylało się ku zachodowi, a od niezliczonych kanałów i dalekiego morza zrywał się wiatr nasycony chłodną
wilgocią. Szosa znowu zbliżyła się do żyznych okolic, a na polach i w zaroślach było widać nieprzerwane szeregi luǳi pracu ących, choć na pustynię uż padał różowy blask,
a szczyty gór paliły się płomieniem.
Wtem Ramzes zatrzymał się i zawrócił konia. Natychmiast otoczyła go świta, podechali wyżsi dowódcy i z wolna, równym krokiem zbliżyły się szeregi maszeru ących
pułków.
W purpurowych promieniach zachoǳącego słońca książę wyglądał ak bożek; żołnierze patrzyli na niego z dumą i miłością, dowódcy z poǳiwem.
Podniósł rękę, wszystko umilkło, a on zaczął mówić:
— Dosto ni woǳowie, mężni oﬁcerowie, posłuszni żołnierze! ǲiś bogowie dali mi
poznać słodycz rozkazywania takim ak wy. Radość przepełnia mo e książęce serce. A ponieważ wolą mo ą est, ażebyście wy, woǳowie, oﬁcerowie i żołnierze, zawsze ǳielili mo e
szczęście, więc przeznaczam: po edne drachmie⁶³ dla każdego żołnierza z tych, którzy
poszli na wschód, i tych, którzy wraca ą z nami od wschodnie granicy. Oprócz tego
po edne drachmie żołnierzom greckim, którzy ǳiś, pod mo ą komendą, otworzyli nam
wy ście z wąwozu, i — po edne drachmie żołnierzom tych pułków dosto nego Nitagera,
którzy chcieli nam odciąć drogę do gościńca…
W wo sku zawrzało.
— Bądź pozdrowiony, woǳu nasz!… bądź pozdrowiony, następco faraona, który oby
żył wiecznie!… — wołali żołnierze, a Grecy na głośnie .
Książę mówił dale :
— Do poǳiału mięǳy niższych oﬁcerów armii mo e i dosto nego Nitagera przeznaczam pięć talentów. Nareszcie do poǳiału mięǳy ego dosto ność ministra i naczelnych
woǳów przeznaczam ǳiesięć talentów…
— Ja zrzekam się mo e części na rzecz wo ska — odpowieǳiał Herhor.
— Bądź pozdrowiony, następco!… bądź pozdrowiony, ministrze!… — wołali oﬁcerowie i żołnierze.
Czerwony krąg słońca uż dotknął piasków zachodnie pustyni. Ramzes pożegał wo sko i galopem pocwałował do Memﬁs, a ego dosto ność Herhor, wśród radosnych okrzyków, wsiadł do lektyki i również kazał wyprzeǳić maszeru ące odǳiały.
Kiedy odsunęli się tak, że po edyncze głosy zlały się w eden wielki szmer, niby szum
wodospadu, minister wychyliwszy się do pisarza Pentuera rzekł:
— Pamiętasz ty wszystko?
— Tak, dosto ny panie.
— Two a pamięć est ak granit, na którym piszemy historię, a two a mądrość ak
Nil, który wszystko zalewa i użyźnia — mówił minister. — Przy tym bogowie obdarzyli
cię na większą ze wszystkich cnót — roztropną pokorą…
Pisarz milczał.
— Ty więc dokładnie niż inni możesz ocenić postępki i rozum następcy tronu, który
oby żył wiecznie.
Minister chwilę spoczął. Tak dużo mówić nie było w ego zwycza u.
— Powieǳ mi zatem, Pentuerze, i zapisz to: czy goǳi się, ażeby następca tronu
wobec wo ska wypowiadał swo ą wolę?… Tak czynić może tylko faraon albo zdra ca, albo… lekkomyślny młoǳieniec, który z równą łatwością popełnia gwałtowne czyny, ak
wyrzuca bezbożne słowa.

⁶²Z jakiejże to racji mówisz, że lepiej być oﬁcerem aniżeli pisarzem? […] Dlatego, o pisarzu! zmień swoje zdanie
o szczęściu oﬁcera. — autentyczne. [przypis autorski]
⁶³drachma — starożytna grecka moneta, na ogół srebrna. [przypis edytorski]
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Słońce zaszło i w chwilę późnie zapadła noc gwiaźǳista. Nad nieprzeliczonymi kanałami Dolnego Egiptu zaczęła zgęszczać się srebrna mgła, którą łagodny wiatr zanosił aż
na pustynię, chłoǳił struǳonych żołnierzy i nasycał rośliny, uż kona ące z pragnienia.
— Albo powieǳ mi, Pentuerze — ciągnął minister — i zbada : skąd następca weźmie dwaǳieścia talentów na dotrzymanie wo sku obietnicy, którą ǳiś tak nieopatrznie
uczynił? Zresztą skądkolwiek weźmie pieniąǳe, wyda e mi się, a zapewne i tobie, rzeczą niebezpieczną, ażeby następca robił podarunki armii, właśnie w tym dniu, kiedy ego
świątobliwość nie ma czym zapłacić żołdu wraca ącym ze Wschodu pułkom Nitagera.
Nie pytam cię o zdanie o te rzeczy, bo e znam, ak i ty znasz mo e na ta nie sze myśli. Proszę cię tylko, ażebyś zapamiętał, co wiǳiałeś, dla opowieǳenia tego w kolegium
kapłańskim.
— Czy prędko bęǳie zwołane? — spytał Pentuer.
— Nie ma eszcze powodu. Spróbu ę pierwe uspokoić rozhukanego byczka za pomocą
o cowskie ręki ego świątobliwości… A szkoda byłaby chłopca, bo ma duże zdolności
i energię południowego wichru. Tylko eżeli wicher, zamiast zdmuchiwać nieprzy aciół
Egiptu, zacznie kłaść ego pszenicę i wyrywać palmy!…
Minister umilkł, a ego orszak utonął w ciemne alei drzew prowaǳące do Memﬁsu.
W tym czasie Ramzes do eżdżał do pałacu faraona.
Gmach ten stał na wzgórzu za miastem, wśród parku. Rosły tu osobliwe drzewa:
baobaby z południa, cedry, sosny i dęby z północy. ǲięki sztuce ogrodnicze żyły one po
kilkaǳiesiąt lat i dosięgały znaczne wysokości.
Cienista ale a prowaǳiła z dołu do bramy, która miała wysokość trzypiętrowe kamienicy. Z każde strony bramy wznosiła się potężna budowla niby wieża, w formie ścięte
piramidy, szeroka na czterǳieści kroków, wysoka na pięć piętr⁶⁴. Wśród nocy wyglądało to ak dwa olbrzymie namioty z piaskowca. ǲiwne te gmachy miały na parterze
i piętrach kwadratowe okienka, a dachy płaskie. Ze szczytu edne takie piramidy warta
śleǳiła ziemię, z drugie — dyżurny kapłan patrzył w gwiazdy.
Na prawo i na lewo od wież, zwanych pylonami, ciągnęły się mury, a racze długie,
piętrowe budynki z wąskimi oknami i płaskim dachem, po którym choǳiły warty. Po
obu stronach bramy główne sieǳiały dwa posągi, dosięga ące głowami pierwszego piętra;
u stóp posągów znowu choǳiły warty.
Kiedy książę w towarzystwie kilku eźdźców zbliżył się do pałacu, wartownik, pomimo ciemności, poznał go. Za chwilę wybiegł z pylonu urzędnik dworski, ubrany w białą
spódnicę, ciemną narzutkę i perukę, z wielkości podobną do kaptura.
— Pałac uż zamknięty? — spytał książę.
— Prawdę rzekłeś, dosto ny panie — odparł urzędnik. — Jego świątobliwość ubiera
bogów do snu.
— A potem co bęǳie robił?
— Raczy przy ąć ministra wo ny, Herhora.
— No?…
— Późnie ego świątobliwość popatrzy się w wielkie sali na balet, a następnie przy mie kąpiel i odprawi modlitwy wieczorne.
— Mnie nie kazano przy ąć? — pytał następca.
— Jutro po raǳie wo enne .
— A królowe co robią?
— Pierwsza królowa modli się w poko u zmarłego syna, a wasza dosto na matka
przy mu e posła fenickiego, który przywiózł e dary od kobiet z Tyru⁶⁵.
— Są i ǳiewczęta?
— Podobno est kilka. Każda ma na sobie kosztowności za ǳiesięć talentów.
— A któż się tam włóczy z pochodniami? — rzekł książę, wskazu ąc ręką na dół
parku.
— Zde mu ą z drzewa brata wasze dosto ności, który tam sieǳi od południa.
⁶⁴piętr — ǳiś racze : pięter. [przypis edytorski]
⁶⁵Tyr — ǳiś: Sur, miasto portowe na wybrzeżu Morza Śróǳiemnego, w ǳisie szym Libanie. W starożytności edno z na większych fenickich miast kupieckich, słynne z wytwarzania drogocennego purpurowego
barwnika. Tyry czycy prowaǳili szeroko zakro ony handel morski, założyli wiele kolonii na wybrzeżach Morza
Śróǳiemnego (m.in. Kartaginę). [przypis edytorski]

   Faraon



— I nie chce ze ść?
— Owszem, teraz ze ǳie, bo poszedł po niego błazen pierwsze królowe i obiecał,
że zaprowaǳi go do karczmy, gǳie pĳą paraszytowie⁶⁶, otwieracze ciał zmarłych.
— A o manewrach ǳisie szych uż słyszeliście co?
— Mówili w ministerium, że sztab został odcięty od korpusu.
— I eszcze co?
Urzędnik wahał się.
— Mów, co słyszałeś.
— I eszcze słyszeliśmy, że z tego powodu wasza dosto ność kazałeś odliczyć pewnemu
oﬁcerowi pięćset kĳów, a przewodnika powiesić.
— Wszystko kłamstwo!… — odezwał się półgłosem eden z adiutantów następcy.
— Żołnierze też mówią mięǳy sobą, że to musi być kłamstwo — odparł śmiele
urzędnik.
Następca zwrócił konia i po echał do dolne części parku, gǳie zna dował się ego pałacyk. Była to właściwie ednopiętrowa altana, wzniesiona z drzewa. Miała formę
ogromnego sześcianu z dwoma werandami: dolną i górną, które wkoło otaczały budynek
i wspierały się na mnóstwie słupów. Wewnątrz płonęły kagańce, więc można było wiǳieć,
że ściany składa ą się z desek rzeźbionych ak koronka i że są zabezpieczone od wiatru zasłonami z różnobarwnych tkanin. Dach budowli te był płaski, otoczony balustradą; na
nim stało parę namiotów.
Serdecznie powitany przez półnagich służących, z których edni wybiegli z pochodniami, druǳy padli przed nim na twarz, następca wszedł do domu. W mieszkaniu na
parterze zd ął zakurzoną oǳież, wykąpał się w kamienne wannie i narzucił na siebie
białą togę, roǳa wielkiego prześcieradła, które zapiął pod szy ą, a w pasie przewiązał
sznurem. Na pierwszym piętrze z adł kolac ę złożoną z pszennego placka, garstki daktylów i kielicha lekkiego piwa. Potem wszedł na taras budowli i położywszy się na kanapie
okryte lwią skórą kazał służbie ode ść i natychmiast przysłać na górę Tutmozisa, gdy
przy eǳie.
Około północy stanęła przed domem lektyka i wysiadł z nie adiutant Tutmozis. Gdy
ciężko wszedł na taras ziewa ąc, książę zerwał się z kanapy.
— Jesteś?… I cóż?… — zawołał Ramzes.
— Więc ty eszcze nie śpisz?… — odparł Tutmozis. — O bogowie, po tyludniowe
mordęǳe!… Myślałem, że będę się mógł przedrzemać choćby do wschodu słońca.
— Cóż Sara?…
— Bęǳie tu po utrze albo ty u nie na folwarku, z tamte strony rzeki.
— Dopiero po utrze!…
— Dopiero?… Proszę cię, Ramzesie, ażebyś się wyspał. Zbyt wiele zebrało ci się
w sercu czarne krwi, skutkiem czego do głowy uderza ci ogień.
— Cóż e o ciec?…
— To akiś uczciwy człowiek i rozumny. Nazywa się Gedeon. Kiedy mu powieǳiałem, że chcesz wziąć ego córkę, upadł na ziemię i zaczął wyǳierać sobie włosy. Rozumie się, przeczekałem ten wylew o cowskie boleści, trochę z adłem, wypiłem wina i —
przystąpiliśmy nareszcie do układów. Zapłakany Gedeon na pierwe przysiągł, że woli
wiǳieć córkę swo ą trupem aniżeli czy ąkolwiek kochanką. Wówczas powieǳiałem, że
pod Memﬁs, nad Nilem, dostanie folwark, który przynosi dwa talenty rocznego dochodu
i nie płaci podatków. Oburzył się. Wtedy oświadczyłem, że może eszcze dostać co roku
talent złotem i srebrem. Westchnął i wspomniał, że ego córka przez trzy lata kształciła się
w Pi-Bailos. Postąpiłem eszcze talent. Teraz Gedeon, wciąż niepocieszony, nadmienił,
że traci barǳo dobre mie sce rządcy u pana Sezoisa. Powieǳiałem, że te posady rzucać
nie potrzebu e, i dorzuciłem mu ǳiesięć krów do nych z twoich obór. Czoło wy aśniło
mu się trochę, więc wyznał mi, pod na większym sekretem, że na ego Sarę zwrócił uż
uwagę pewien strasznie wielki pan, Chaires, który nosi wachlarz nad nomarchą Memﬁsu. Ja zaś obiecałem mu dodać byczka, mnie szy łańcuch złoty i większą bransoletę.

⁶⁶paraszytowie (z gr. paraschistes) — przygotowu ący zwłoki zmarłych do balsamowania i pochówku. [przypis
edytorski]
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Plotka

O ciec, Handel

Tym sposobem two a Sara bęǳie cię kosztowała: folwark i dwa talenty rocznie gotowizną, a ǳiesięć krów, byczka, łańcuch i bransoletę złotą ednorazowo. To dasz e o cu,
zacnemu Gedeonowi; e zaś same — co ci się podoba.
— Cóż na to Sara? — spytał książę.
— Przez czas układów choǳiła mięǳy drzewami. A gdyśmy zakończyli sprawę i zapili
dobrym winem żydowskim, powieǳiała o cu… — wiesz co?… Że gdyby e nie oddał
tobie, weszłaby na skałę i rzuciłaby się głową na dół. Teraz chyba bęǳiesz spał spoko nie
— zakończył Tutmozis.
— Wątpię — rzekł następca, opiera ąc się o balustradę i patrząc w na pustszą stronę
parku. — Czy wiesz, że w droǳe spotkaliśmy powieszonego chłopa…
— O!… to gorsze od skarabeuszów — syknął Tutmozis.
— Powiesił się sam z rozpaczy, że wo sko zasypało mu kanał, który przez ǳiesięć lat
kopał w pustyni.
— No, ten człowiek uż śpi twardo… Więc chyba pora i nam…
— Ten człowiek był skrzywǳony — mówił książę — trzeba znaleźć ego ǳieci,
wykupić i dać im kawałek ziemi w ǳierżawę.
— Ale trzeba to zrobić w wielkie ta emnicy — wtrącił Tutmozis — bo inacze zaczną
się wieszać wszyscy chłopi, a nam, ich panom, żaden Fenic anin nie pożyczy mieǳianego
utena.
— Nie żartu . Gdybyś wiǳiał oblicze tego chłopa, nie zasnąłbyś ak i a…
Wtem z dołu, spomięǳy gęstwiny, odezwał się głos niezbyt silny, lecz wyraźny:
— Niech błogosławi cię, Ramzesie, edyny i wszechmocny Bóg, który nie ma imienia
w luǳkim ęzyku ani posągów w świątyniach.
Oba młoǳi luǳie, zdumieni, wychylili się.
— Kto esteś?… — zawołał książę.
— Jestem skrzywǳony lud egipski — powoli i spoko nie odpowieǳiał głos.
Potem wszystko ucichło. Żaden ruch, żaden szelest gałęzi nie zdraǳił luǳkie obecności w tym mie scu.
Na rozkaz księcia wybiegła służba z pochodniami, spuszczono psy i przeszukano
wszystkie zarośla otacza ące dom następcy. Ale nie było nikogo.
— Kto to mógł być?… — pytał Tutmozisa wzruszony książę.
— Może duch tego chłopa?…
— Duch?… — powtórzył adiutant. — Nigdy nie słyszałem gada ących duchów, choć
nieraz trzymałem straż przy świątyniach i grobach. Pręǳe przypuszczałbym, że ten, który
odezwał się do nas, est akimś twoim przy acielem.
— Dlaczegóż by się ukrywał?
— A co ci to szkoǳi? — rzekł Tutmozis. — Każdy z nas ma ǳiesiątki, eżeli nie
setki niewiǳialnych wrogów. ǲięku więc bogom, że masz choć ednego niewiǳialnego
przy aciela.
— Nie zasnę ǳiś… — szepnął wzburzony książę.
— Da że spokó !… Zamiast biegać po tarasie, usłucha mnie i legnĳ. Wiǳisz, sen —
to poważne bóstwo i nie wypada mu gonić za tymi, którzy biega ą elenim krokiem. Gdy
się zaś położysz na wygodne kanapie, sen, który lubi wygodę, siąǳie przy tobie i okry e
cię swoim wielkim płaszczem, który zasłania luǳiom nie tylko oczy, ale i pamięć.
To mówiąc, Tutmozis posaǳił Ramzesa na kanapie, potem przyniósł podstawkę z kości słoniowe w formie księżyca na nowiu i położywszy księcia, umieścił mu głowę na
podporze… Następnie opuścił płócienne ściany namiotu, sam położył się na podłoǳe
i — w kilka minut zasnęli oba .

 
Do pałacu faraona pod Memﬁsem wchoǳiło się przez bramę osaǳoną mięǳy dwoma
pięciopiętrowymi wieżami, czyli — pylonami. Zewnętrzne ściany tych budowli, wzniesionych z szarego piaskowca, od dołu do góry były okryte płaskorzeźbami.
Na szczycie bramy wznosił się herb czy symbol państwa: skrzydlata kula, spoza które
wychylały się dwa węże. Poniże sieǳiał rząd bogów, którym faraonowie składali oﬁary.
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Ta emnica, Dobro,
Współczucie

Na bocznych słupach wyrzeźbiono również wizerunki bogów, w pięciu kondygnac ach,
edna nad drugą, a u dołu — hierogliﬁczne napisy.
Na ścianach każdego pylonu główne mie sce za mowała płaskorzeźba Ramzesa Wielkiego, który w edne ręce miał podniesiony topór, a drugą trzymał za włosy gromadę
luǳi związanych w pęk niby pietruszka. Powyże króla stały lub sieǳiały znowu dwie
kondygnac e bogów; eszcze wyże szereg luǳi niosących oﬁary, a pod samym szczytem
pylonów wizerunki skrzydlatych wężów, przeplatane wizerunkami skarabeuszów.
Te pięciopiętrowe pylony o ścianach zwęża ących się ku górze, trzypiętrowa brama,
która e łączyła, płaskorzeźby, w których porządek mieszał się z ponurą fantaz ą, a pobożność z okrucieństwem, robiły przygnębia ące wrażenie. Zdawało się, że trudno tu we ść,
niepodobna wy ść, a żyć — ciężko.
Z bramy, przed którą stało wo sko i tłum drobnych urzędników, wchoǳiło się na
ǳieǳiniec otoczony krużgankami, wspartymi na piętrowych słupach. Był to ozdobny
ogródek, w którym hodowano aloesy, małe palmy, drzewa pomarańczowe i cedry w wazonach, wszystko wyciągnięte w szeregi i dobrane według wzrostu. Na środku tryskała
fontanna; ścieżki wysypano kolorowym piaskiem.
Tu, pod krużgankami, sieǳieli lub przechaǳali się wyżsi urzędnicy państwa, szepcząc
po cichu.
Z ǳieǳińca, przez wysokie drzwi, szło się do sali wsparte na dwunastu kolumnach
trzypiętrowych. Sala była duża, lecz z powodu grubości kolumn wydawała się ciasną.
Oświetlały ą drobne okienka w ścianach i duży prostokątny otwór w suﬁcie. Panował tu
chłód i cień, prawie zmrok, który ednak nie przeszkaǳał wiǳieć żółtych ścian i słupów
pokrytych kondygnac ami malowideł. W górze — liście i kwiaty, niże bogowie, eszcze
niże luǳie, którzy nieśli ich posągi lub składali oﬁary, a mięǳy tymi grupami szeregi
hieroglifów.
Wszystko to było malowane wyraźnymi, prawie ostrymi kolorami: zielonym, czerwonym i niebieskim.
W te sali, z wzorzystą posaǳką mozaikową, stali w ciszy, białych szatach i boso —
kapłani, na wyżsi urzędnicy państwa, minister wo ny Herhor tuǳież woǳowie: Nitager
i Patrokles, wezwani do faraona.
Jego świątobliwość Ramzes XII, ak zwykle przed naradą, składał oﬁary bogom w swoe kaplicy. Ciągnęło się to dość długo. Co chwilę z dalszych komnat wbiegał akiś kapłan
albo urzędnik, komuniku ąc wiadomości o przebiegu nabożeństwa.
— Już pan złamał pieczęć do kaplicy… Już my e święte bóstwo… Już go ubiera… Już
zamknął drzwi…
Na twarzach obecnych, pomimo ich dosto eństw, malował się niepokó i zgnębienie.
Tylko Herhor był obo ętny, Patrokles niecierpliwy, a Nitager od czasu do czasu mącił
uroczystą ciszę swoim potężnym głosem. Za każdym tak nieprzyzwoitym odezwaniem się
starego woǳa dworacy poruszali się niby spłoszone owce, a potem spoglądali na siebie,
akby mówiąc:
„To gbur, całe życie ugania się za barbarzyńcami, więc można mu wybaczyć…”
W dalszych komnatach odezwał się dźwięk ǳwonków i chrzęst broni. Do sali weszło
dwoma rzędami kilkunastu gwarǳistów w złotych hełmach i napierśnikach, z obnażonymi mieczami, potem dwa szeregi kapłanów, a nareszcie ukazał się faraon, niesiony na
tronie, otoczony obłokami dymu z kaǳielnic.
Władca Egiptu, Ramzes XII, był to człowiek blisko sześćǳiesięcioletni, z twarzą
zwiędłą. Miał na sobie białą togę⁶⁷, na głowie czerwono-biały kołpak ze złotym wężem,
w ręku długą laskę.
Kiedy orszak ukazał się, wszyscy upadli na twarz. Tylko Patrokles, ako barbarzyńca,
poprzestał na niskim ukłonie, a Nitager przyklęknął na edno kolano, lecz wnet podniósł
się.
Lektyka zatrzymała się przed baldachimem, pod którym na wzniesieniu stał tron
hebanowy. Faraon z wolna zeszedł z lektyki, chwilę popatrzył na obecnych, a potem,
usiadłszy na tronie, utkwił oczy w gzyms sali, na którym była wymalowana różowa kula
z niebieskimi skrzydłami i zielonymi wężami.
⁶⁷toga — długa męska szata noszona przez Rzymian. Tu w znaczeniu: długa szata. [przypis edytorski]
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Sztuka, Pozyc a społeczna

Na prawo od faraona stanął wielki pisarz, na lewo sęǳia z laską, oba w ogromnych
perukach.
Na znak dany przez sęǳiego wszyscy usiedli albo uklękli na podłoǳe, zaś pisarz
odezwał się do faraona:
— Panie nasz i władco potężny! Twó sługa Nitager, wielki strażnik granicy wschodnie , przy echał, aby złożyć ci hołdy, i przywiózł haracz od pobitych narodów: wazę z zielonego kamienia pełną złota, trzysta wołów, sto koni i wonne drzewo teszep.
— Nęǳny to haracz, mó panie — odezwał się Nitager. — Prawǳiwe skarby znaleźlibyśmy dopiero nad Euatem, gǳie pysznym, choć eszcze słabym królom barǳo
potrzeba przypomnieć czasy Ramzesa Wielkiego.
— Odpowieǳ słuǳe memu Nitagerowi — rzekł do pisarza faraon — że ego słowa
będą wzięte pod pilną uwagę. A teraz zapyta go: co sąǳi o wo skowych zdolnościach
syna mego i następcy, z którym wczora miał zaszczyt zetrzeć się pod Pi-Bailos?
— Nasz władca, pan ǳiewięciu narodów, zapytu e cię, Nitagerze… — zaczął pisarz.
Wtem, ku na większemu zgorszeniu dworaków, wóǳ przerwał szorstko:
— Sam słyszę, co mówi pan mó … Ustami zaś ego, kiedy zwraca się do mnie, mógłby
być tylko następca tronu, nie zaś ty, wielki pisarzu.
Pisarz z przerażeniem spo rzał na śmiałka, ale faraon rzekł:
— Mówi prawdę mó wiemy sługa Nitager.
Minister wo ny ukłonił się.
Teraz sęǳia obwieścił wszystkim obecnym: kapłanom, urzędnikom i gwardii, że mogą
wy ść na ǳieǳiniec, i sam wraz z pisarzem, skłoniwszy się tronowi, pierwsi opuścili salę.
Został w nie tylko faraon, Herhor i dwa woǳowie.
— Nakłoń uszy swo e, władco, i wysłucha skargi — zaczął Nitager. — ǲiś z rana
kapłan-urzędnik, który z twego rozkazu przyszedł namaścić włosy mo e, powieǳiał mi,
ażebym idąc do ciebie zostawił sandały w przysionku. Tymczasem wiadomo est nie tylko
w Górnym i Dolnym Egipcie, ale u Hetytów⁶⁸, w Libii, Fenic i i w kra u Punt⁶⁹, że
dwaǳieścia lat temu dałeś mi prawo stawania przed tobą w sandałach.
— Mówisz prawdę — rzekł faraon. — Do mego dworu zakradły się różne nieporządki.
— Tylko rozkaż, królu, a moi weterani zaraz zrobią ład — pochwycił Nitager.
Na znak dany przez ministra wo ny wbiegło kilku urzędników: eden przyniósł sandały
i obuł Nitagera, inni naprzeciw tronu ustawili kosztowne taborety dla ministra i woǳów.
Gdy trze dosto nicy usiedli, faraon zapytał:
— Powieǳ mi, Nitagerze, czy sąǳisz, że mó syn bęǳie woǳem?… Ale mów szczerą
prawdę.
— Na Amona z Teb, na sławę moich przodków, w których płynęła krew królewska,
przysięgam, że Ramzes, twó następca, bęǳie wielkim woǳem, eżeli mu pozwolą bogowie — odparł Nitager. — Młody to est chłopak, eszcze pacholę, a ednak z wielką
umie ętnością zebrał pułki, zaopatrzył i marsz im ułatwił. Na więce zaś podoba mi się,
że nie stracił głowy, kiedy mu przeciąłem drogę, lecz poprowaǳił swoich do ataku. On
bęǳie woǳem i zwycięży Asyry czyków, których ǳiś trzeba pobić, eżeli nasze wnuki
nie ma ą zobaczyć ich nad Nilem.
— Cóż ty na to, Herhorze? — zapytał faraon.
— Co się tyczy Asyry czyków, myślę, że dosto ny Nitager za wcześnie kłopocze się
nimi. Jeszcze esteśmy chorzy po dawnych wo nach i musimy pierwe dobrze się wzmocnić, zanim rozpoczniemy nową — mówił minister. — Co się zaś tyczy następcy tronu,
⁶⁸Hetyci — lud, który przywędrował do Anatolii (ǳiś Turc a) ok.  r. p.n.e. Hetyci założyli tam państwo, które w XIV–XIII w. p.n.e. osiągnęło szczyt potęgi, stało się drugim imperium Bliskiego Wschodu
i rywalizowało z Egiptem o dominac ę w Syrii. Około roku  p.n.e. na azdy tzw. Ludów Morza, których
inwaz ę udało się odeprzeć Egiptowi, spowodowały nagły upadek państwa hetyckiego. Powstały liczne państewka późnohetyckie w południowo-wschodnie Anatolii i północne Syrii, które przetrwały do VIII w. p.n.e.
Kiedy B. Prus tworzył swo ą powieść, wieǳa o Hetytach była uboga: uważano, że ich państwo zna dowało się
na terenach północne Syrii i wieǳiano, że faraon Ramzes II podpisał traktat poko owo-so uszniczy z władcą
Hetytów, poślubia ąc ego córkę. [przypis edytorski]
⁶⁹Punt — kraina we wschodnie Ayce, na południowy wschód od Egiptu, skąd Egipc anie sprowaǳali
drogą morską aromatyczne żywice, złoto, heban, kość słoniową, skóry żyraf, lampartów oraz ǳikie zwierzęta.
Na prawdopodobnie na wybrzeżu ǳisie sze Erytrei. [przypis edytorski]
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Nitager sprawiedliwie mówi, że młoǳian ten posiada zalety woǳa: est przezorny ak lis
i gwałtowny ak lew. Mimo to wczora popełnił dużo błędów…
— Kto z nas ich nie popełnia!… — wtrącił milczący dotąd Patrokles.
— Następca — ciągnął minister — mądrze prowaǳił główny korpus, ale zaniedbał
swó sztab, przez co maszerowaliśmy tak wolno i nieporządnie, że Nitager mógł zabiec
nam drogę…
— Może Ramzes liczył na waszą dosto ność? — spytał Nitager.
— W rząǳie i wo nie na nikogo nie liczy się: o eden niedopatrzony kamyk można
się przewrócić — rzekł minister.
— Gdybyś wasza dosto ność — odezwał się Patrokles — nie zepchnął kolumny z gościńca z powodu tych tam skarabeuszów…
— Jesteś wasza dosto ność cuǳoziemcem i poganinem — odparł Herhor — więc
tak mówisz. My zaś, Egipc anie, rozumiemy, że gdy lud i żołnierze przestaną szanować
skarabeusza, synowie ich przestaną się bać ureusa. Z lekceważenia bogów uroǳi się bunt
przeciw faraonowi…
— A od czego topory? — przerwał Nitager. — Kto chce zachować głowę na plecach,
niech słucha na wyższego woǳa.
— Jakaż więc est two a ostateczna myśl o następcy? — spytał faraon Herhora.
— Żywy obrazie słońca, synu bogów — odparł minister. — Każ Ramzesa namaścić,
da mu wielki łańcuch i ǳiesięć talentów, ale woǳem korpusu Menﬁ eszcze go nie mianu . Książę na ten urząd est za młody, za gorący, niedoświadczony. Czy więc możemy
uznać go równym Patroklesowi, który w dwuǳiestu bitwach zdeptał Etiopów i Libĳczyków? A czy możemy stawiać go obok Nitagera, którego samo imię od dwuǳiestu lat
przyprawia o bladość naszych wrogów ze wschodu i północy?
Faraon oparł głowę na ręku, pomyślał i rzekł:
— Ode dźcie w spoko u i łasce mo e . Uczynię, ak nakazu e mądrość i sprawiedliwość.
Dosto nicy skłonili się głęboko, a Ramzes XII, nie czeka ąc na świtę, przeszedł do
dalszych komnat.
Kiedy dwa woǳowie znaleźli się sami w przysionku, Nitager odezwał się do Patroklesa:
— Tu, wiǳę, rząǳą kapłani ak u siebie. Ale aki to wóǳ ten Herhor!… Pobił nas,
nim przyszliśmy do słowa, i nie da korpusu następcy…
— Mnie tak pochwalił, że nie śmiałem się odezwać — odparł Patrokles.
— Zresztą on daleko wiǳi, choć nie wszystko mówi. Za następcą wcisnęliby się do
korpusu rozmaite paniczyki, co to ze śpiewaczkami eżdżą na wo nę, i oni za ęliby na wyższe posady. Naturalnie starzy oﬁcerowie zaczęliby próżnować z gniewu, że ich awans
ominął; eleganci musieliby próżnować dla zabaw, i — korpus popękałby, nawet nie uderzywszy o nieprzy aciela. O, Herhor to mędrzec!…
— Boda by nas nie kosztowała więce ego mądrość aniżeli niedoświadczenie Ramzesa
— szepnął Grek.
Przez szereg komnat pełnych kolumn i ozdobionych malowidłami, gǳie w każdych
drzwiach kapłani i pałacowi urzędnicy składali mu niskie ukłony, faraon przeszedł do
swego gabinetu. Była to dwupiętrowa sala o ścianach z alabastru, na których złotem
i askrawymi farbami odmalowano na znakomitsze wypadki panowania Ramzesa XII,
a więc: hołdy składane mu przez mieszkańców Mezopotamii, poselstwo od króla Buchtenu i triumfalną podróż bożka Chonsu po kra u Buchten.
W sali te zna dował się malachitowy⁷⁰ posążek Horusa⁷¹ z ptasią głową, ozdobiony złotem i kle notami, przed nim ołtarz w formie ścięte piramidy, broń królewska,
kosztowne fotele i ławki tuǳież stoliki zapełnione drobiazgami.
Gdy faraon ukazał się, eden z obecnych kapłanów spalił przed nim kaǳidło, a eden
z urzędników zameldował następcę tronu, który niebawem wszedł i nisko ukłonił się o cu.
Na wyraziste twarzy księcia było widać gorączkowy niepokó .
⁷⁰malachit — ceniony kamień półszlachetny o zielone barwie. [przypis edytorski]
⁷¹Horus — bóg nieba, czczony pod postacią sokoła, eden z na starszych i na ważnie szych bogów Egiptu. Syn
Ozyrysa i Izydy, który po śmierci o ca ako następca tronu walczył z Setem o właǳę nad światem żywych. Jako
bóstwo królewskie był opiekunem faraonów i państwa egipskiego. Według innych wierzeń, syn boga słońca
Re, czczony wspólnie z nim ako bóstwo solarne. [przypis edytorski]
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— Cieszę się, erpatre — rzekł faraon — że wracasz zdrowym z ciężkie podróży.
— Obyś wasza świątobliwość żył wiecznie i ǳiełami swoimi napełnił oba światy —
odparł książę.
— Dopiero co — mówił faraon — moi radcy wo enni opowiadali mi o two e pracy
i roztropności.
Twarz następcy drżała i mieniła się. Wpił wielkie oczy w faraona i słuchał.
— Czyny two e nie zostaną bez nagrody. Otrzymasz ǳiesięć talentów, wielki łańcuch
i dwa greckie pułki, z którymi bęǳiesz robił ćwiczenia.
Książę osłupiał, lecz po chwili zapytał stłumionym głosem:
— A korpus Menﬁ?…
— Za rok powtórzymy manewry, a eżeli nie popełnisz żadnego błędu w prowaǳeniu
wo ska, dostaniesz korpus.
— Wiem, to zrobił Herhor!… — zawołał następca, ledwie hamu ąc się z gniewu.
Obe rzał się wkoło i dodał:
— Nigdy nie mogę być sam z tobą, mó o cze… Zawsze mięǳy nami zna du ą się
obcy luǳie…
Faraon z lekka poruszył brwiami i ego świta znikła ak gromada cieniów.
— Co masz mi do powieǳenia?
— Tylko edno, o cze… Herhor est moim wrogiem… On oskarżył mnie przed tobą
i naraził na taki wstyd!…
Mimo pokorne postawy książę gryzł wargi i zaciskał pięści.
— Herhor est moim wiernym sługą, a twoim przy acielem. Jego to wymowa sprawiła, że esteś następcą tronu. To a — nie powierzam korpusu młodemu woǳowi, który
pozwolił odciąć się od swo e armii.
— Połączyłem się z nią!… — odparł zgnębiony następca. — To Herhor kazał okrążać
dwa żuki…
— Chcesz więc, ażeby kapłan wobec wo ska lekceważył religię?
— Mó o cze — szeptał Ramzes drżącym głosem — ażeby nie zepsuć pochodu żukom, zniszczono budu ący się kanał i zabito człowieka.
— Ten człowiek sam podniósł rękę na siebie.
— Ale z winy Herhora.
— W pułkach, które tak umie ętnie zgromaǳiłeś pod Pi-Bailos, trzyǳiestu luǳi
umarło ze zmęczenia, a kilkuset est chorych.
Książę spuścił głowę.
— Ramzesie — ciągnął faraon — przez usta two e nie przemawia dosto nik państwa,
który dba o całość kanałów i życie robotników, ale człowiek rozgniewany. Gniew zaś nie
goǳi się ze sprawiedliwością ak astrząb z gołębiem.
— O mó o cze! — wybuchnął następca — eżeli gniew mnie unosi, to dlatego że
wiǳę niechęć dla mnie Herhora i kapłanów…
— Przecież sam esteś wnukiem arcykapłana, kapłani uczyli cię… Poznałeś więce ich
ta emnic aniżeli którykolwiek inny książę…
— Poznałem ich nienasyconą dumę i chęć właǳy. A że ukrócę to… więc uż ǳiś są
moimi wrogami… Herhor nie chce mi dać nawet korpusu, gdyż woli rząǳić całą armią…
Wyrzuciwszy te niebaczne słowa następca struchlał. Ale władca podniósł na niego
asne spo rzenie i odparł spoko nie:
— Armią i państwem rząǳę a. Ze mnie płyną wszelkie rozkazy i wyroki. Na tym
świecie estem wagą Ozyrysa i sam ważę sprawy moich sług: następcy, ministra czy ludu.
Nieroztropnym byłby ten, kto by sąǳił, że nie są mi znane wszystkie gwichty⁷².
— Jednak gdybyś, o cze, patrzył na bieg manewrów własnymi oczami…
— Może zobaczyłbym woǳa — przerwał faraon — który w stanowcze chwili rzuca
wo sko i ugania się po krzakach za izraelską ǳiewczyną. Ale a o takich błahostkach nie
chcę wieǳieć.
Książę upadł do nóg o cu, szepcąc:
— Tutmozis powieǳiał ci o tym, panie?…

⁷²gwicht (daw., z niem.) — ciężarek u wagi, odważnik. [przypis edytorski]
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Właǳa

— Tutmozis est ǳieciakiem ak i ty. On uż robi długi, ako szef sztabu w korpusie
Menﬁ, i myśli w swym sercu, że oko faraona nie dosięgnie ego spraw w pustyni.

 
W kilka dni późnie książę Ramzes został wezwany przed oblicze na czcigodnie sze matki
swo e , Nikotris, która była drugą żoną faraona, ale ǳiś na większą panią w Egipcie.
Bogowie nie omylili się, powołu ąc ą na roǳicielkę króla. Była to osoba wysoka, dość
pełna i pomimo czterǳiestu lat, eszcze piękna. Nade wszystko w oczach, twarzy i całe
postaci e był taki ma estat, że nawet gdy szła samotna, w skromne szacie kapłanki, luǳie
schylali przed nią głowy.
Dosto na pani przy ęła syna w gabinecie wyłożonym fa ansowymi płytami. Sieǳiała na inkrustowanym krześle, pod palmą. U e nóg, na stołeczku, leżał mały piesek;
z drugie strony klęczała czarna niewolnica z wachlarzem. Królewska małżonka miała na
sobie muślinowy płaszcz, haowany złotem, a na peruce obrączkę ozdobioną kle notami
w formie lotosu.
Kiedy książę nisko ukłonił się, piesek obwąchał go i znowu położył się, a pani skinąwszy głową zapytała:
— Z akiegoż to powodu, Ramzesie, żądałeś ode mnie posłuchania?
— Jeszcze przed dwoma dniami, matko.
— Wieǳiałam, że esteś za ęty. Ale ǳiś obo e mamy czas, i mogę cię wysłuchać.
— Tak mówisz do mnie, matko, akby owionął mnie nocny wiatr pustyni, i uż nie
mam odwagi przedstawić ci mo e prośby.
— Więc zapewne choǳi o pieniąǳe?
Ramzes zmieszany spuścił głowę.
— Dużo ci też potrzeba?
— Piętnaście talentów…
— O bogowie! — zawołała pani — wszak parę dni temu wypłacono ci ǳiesięć talentów ze skarbu. Prze dź się, mo a ǳiewczynko, po ogroǳie, musisz być zmęczona —
rzekła monarchini do czarne niewolnicy. Gdy zaś zostali obo e z synem, zapytała księcia:
— Więc two a Żydówka est aż tak wymaga ąca?
Ramzes zarumienił się, ale podniósł głowę.
— Wiesz, matko, że tak nie est — odparł. — Ale obiecałem nagrodę wo sku i… nie
mogę e wypłacić!…
Królowa przypatrywała mu się ze spoko ną dumą.
— Jak to niedobrze — odezwała się po chwili — kiedy syn robi postanowienia, nie
naraǳiwszy się z matką. Właśnie, pamięta ąc o twoim wieku, chciałam ci dać niewolnicę
fenicką, którą przysłał mi Tyr, z ǳiesięcioma talentami posagu. Ale ty wolałeś Żydówkę.
— Podobała mi się. Tak piękne nie ma mięǳy twymi służebnicami, matko, ani nawet
mięǳy kobietami ego świątobliwości…
— Ależ to Żydówka!…
— Nie uprzeǳa się, matko, błagam cię… To est fałsz, że Żyǳi eǳą wieprzowinę
i zabĳa ą koty…
Dosto na pani uśmiechnęła się.
— Mówisz ak chłopiec z na niższe szkoły kapłańskie — odparła, wzrusza ąc ramionami — a zapominasz o tym, co powieǳiał Ramzes Wielki: „Lud żółty est licznie szym
i bogatszym od nas; ǳiała myż przeciw niemu, lecz ostrożnie, aby nie stał się eszcze
silnie szym…” Nie sąǳę więc, ażeby ǳiewczyna z tego ludu była właściwa na pierwszą
kochankę następcy faraona.
— Czyliż słowa Ramzesa mogą odnosić się do córki nęǳnego ǳierżawcy!… — zawołał książę. — Gǳie wreszcie są ci Żyǳi u nas?… Trzy wieki temu ak opuścili Egipt,
a ǳisia tworzą śmieszne państwo, rząǳone przez kapłanów…
— Wiǳę — odpowieǳiała dosto na pani, z lekka marszcząc brwi — że two a kochanka nie traci czasu… Bądź ostrożny, Ramzesie!… Pamięta , że wóǳ ich, Messu⁷³, est
⁷³wóǳ ich, Messu, jest to kapłan zdrajca — biblĳny Mo żesz, który został przygarnięty przez córkę faraona
i wychowany ako książę Egiptu, a następnie na polecenie boga Jahwe wyprowaǳił Izraelitów z Egiptu. Izraelici
mieli zabrać ze sobą drogocenne przedmioty pod pozorem pożyczki od Egipc an. [przypis edytorski]
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to kapłan zdra ca, którego w naszych świątyniach po ǳiś ǳień przeklina ą… Pamięta , że
Żyǳi wynieśli więce skarbów z Egiptu, aniżeli była warta praca ich kilku pokoleń: zabrali nam nie tylko złoto, ale i wiarę w Jedynego i nasze święte prawa, które ǳiś ogłasza ą
za własne. Nareszcie wieǳ o tym — dodała z mocą — że córki tego ludu wolą śmierć
aniżeli łoże obcego człowieka. A eżeli odda ą się, nawet nieprzy acielskim woǳom, to
chyba w tym celu, ażeby albo z ednać ich dla swo e polityki, albo zabić…
— Wierz mi, matko, że wszystkie te wieści rozgłasza ą kapłani. Nie chcą oni dopuścić
do podnóżka tronu luǳi inne wiary, którzy mogliby służyć faraonowi przeciw nim…
Monarchini podniosła się z krzesła i założywszy ręce na piersiach, ze zdumieniem
przypatrywała się synowi.
— Więc to prawda, co mi mówiono, że esteś wrogiem kapłanów — rzekła. — Ty,
ich ukochany uczeń?…
— Jeszcze muszę mieć ślady ich kĳów na plecach!… — odparł książę.
— Ależ twó ǳiad, a mó o ciec, mieszka ący z bogami, Amenhotep, był arcykapłanem i posiadał rozległą właǳę w kra u.
— Właśnie dlatego, że mó ǳiad był władcą i o ciec est nim, a nie mogę znieść
właǳy Herhora…
— Na to stanowisko wprowaǳił go twó ǳiad, święty Amenhotep…
— A a go strącę.
Matka wzruszyła ramionami.
— I to ty — odezwała się ze smutkiem — chcesz dowoǳić korpusem?… Ależ ty
esteś rozpieszczona ǳiewczyna, nie mąż i wóǳ…
— Jak to?… — przerwał książę, z trudnością powstrzymu ąc się od wybuchu.
— Nie pozna ę syna mego… Nie wiǳę w tobie przyszłego pana Egiptu!… Dynastia
w two e osobie bęǳie ak nilowe czółno bez steru… Wypęǳisz z dworu kapłanów, a któż
ci zostanie?… Kto bęǳie twoim okiem w Dolnym i Górnym kra u, kto za granicą?…
A przecież faraon musi wiǳieć wszystko, na cokolwiek pada boski promień Ozyrysa…
— Kapłani będą moimi sługami, nie ministrami…
— Oni też są na wiernie szymi sługami. ǲięki ich modłom o ciec twó panu e trzyǳieści trzy lat i unika wo en, które mogłyby być zgubnymi…
— Dla kapłanów.
— Dla faraona, dla państwa!… — przerwała. — Czy ty wiesz, co się ǳie e z naszym
skarbem, z którego w ednym dniu bierzesz ǳiesięć talentów, a żądasz eszcze piętnastu?… Czy wiesz, że gdyby nie oﬁarność kapłanów, którzy dla skarbu nawet bogom zabiera ą prawǳiwe kle noty, a podsuwa ą sztuczne, czy wiesz, że dobra królewskie byłyby
uż w rękach Fenic an?…
— Jedna szczęśliwa wo na zale e nasze kasy ak przybór Nilu nasze pola.
Wielka pani roześmiała się.
— Nie — rzekła — ty, Ramzesie, esteś eszcze takim ǳieckiem, że nawet nie można
poczytywać za grzech twoich słów bezbożnych. Proszę cię, za mĳ się greckimi pułkami
i ak na pręǳe pozbądź się żydowskie ǳiewczyny, a politykę zostaw… nam…
— Dlaczego mam pozbyć się Sary?
— Bo gdybyś miał z nią syna, mogłyby powstać zawikłania w państwie, które i tak ma
dość kłopotów. Na kapłanów — dodała pani — możesz gniewać się, byleś ich publicznie
nie obrażał. Oni wieǳą, że trzeba wiele wybaczyć następcy tronu, osobliwie eżeli ma tak
burzliwy charakter. Ale czas uspokoi wszystko, na chwałę dynastii i pożytek państwu.
Książę rozmyślał. Nagle odezwał się.
— Więc nie mogę rachować na pieniąǳe ze skarbu?
— W żadnym razie. Wielki pisarz uż ǳiś musiałby wstrzymać wypłaty, gdybym mu
nie dała czterǳiestu talentów, które mi Tyr przysłał.
— I co a zrobię z wo skiem!… — mówił książę, niecierpliwie trąc czoło.
— Oddal Żydówkę i poproś kapłanów… Może ci pożyczą.
— Nigdy!… Wolę wziąć od Fenic an.
Pani wstrząsnęła głową.
— Jesteś erpatrem, rób, ak chcesz… Ale ostrzegam cię, że musisz dać duży zastaw,
a Fenic anin, gdy raz stanie się twoim wierzycielem, uż cię nie puści. Oni są podstępnie si
od Żydów.
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— Na pokrycie takich długów wystarczy cząstka mego dochodu.
— Zobaczymy. Szczerze chciałabym ci pomóc, ale nie mam… — mówiła pani, ze
smutkiem rozkłada ąc ręce. — Czyń więc, ak ci wypada, ale pamięta , że Fenic anie
w naszych ma ątkach są ak szczury w spichlerzach: gdy eden wciśnie się przez szczelinę,
inni przy dą za nim.
Ramzes ociągał się z wy ściem.
— Czy eszcze powiesz mi co? — zapytała.
— Chciałbym tylko zapytać… Mo e serce domyśla się, że ty, matko, masz akieś plany
względem mnie. Jakie?…
Monarchini pogłaskała go po twarzy.
— Jeszcze nie teraz, eszcze nie teraz!… ǲiś esteś swobodnym ak każdy młody
szlachcic w tym kra u, więc korzysta … Ale, Ramzesie, przy ǳie czas, że bęǳiesz musiał
po ąć małżonkę, które ǳieci będą książętami krwi królewskie , a syn twoim następcą.
O tych czasach a myślę…
— I co?…
— Jeszcze nic określonego. W każdym razie mądrość polityczna mówi mi, że two ą
małżonką powinna być córka kapłana…
— Może Herhora?… — zawołał książę ze śmiechem.
— Cóż by w tym było nagannego? Herhor barǳo prędko zostanie arcykapłanem
w Tebach, a ego córka ma dopiero lat czternaście.
— I zgoǳiłaby się za ąć przy mnie mie sce Żydówki?… — z ironią zapytał Ramzes.
— Musiałbyś się postarać, ażeby ci zapomniano ǳisie szy błąd.
— Cału ę stopy two e, matko, i odchoǳę — rzekł Ramzes, chwyta ąc się za głowę. —
Tyle tu słyszałem ǳiwnych rzeczy, że zaczynam się bać, ażeby Nil nie popłynął w stronę
katarakt albo piramidy nie przeszły na pustynię wschodnią.
— Nie bluźnĳ, ǳiecko mo e — szepnęła pani, z trwogą patrząc na syna. — W tym
kra u widywano ǳiwnie sze cuda…
— Czy nie te — spytał z gorzkim uśmiechem syn — że ściany królewskiego pałacu
podsłuchiwały swoich panów?
— Widywano śmierć faraonów po kilkumiesięcznym panowaniu i upadki dynastii,
które rząǳiły ǳiewięcioma narodami.
— Bo ci faraonowie dla kaǳielnicy zapomnieli o mieczu — odparł książę.
Ukłonił się i wyszedł.
W miarę ak kroki następcy cichły w ogromnym przysionku, twarz dosto ne pani
mieniła się: mie sce ma estatu za ąła boleść i trwoga, a w wielkich oczach błysnęły łzy.
Pobiegła przed posąg bogini, uklękła i nasypawszy indy skiego kaǳidła na węgle zaczęła mówić:
— O Izis⁷⁴ — Izis — Izis — po trzykroć wymawiam imię two e. O Izis, która roǳisz
węże, krokodyle i strusie, po trzykroć niech bęǳie pochwalone imię two e… O Izis, która
chronisz ziarna zbożowe od zabó czych wichrów, a ciała o ców naszych od niszczące pracy
czasu, o Izis, ulitu się i chroń mo ego syna… Po trzykroć niech bęǳie wymawiane imię
two e i tu… i tam… i tam… I ǳiś, i zawsze, i na wieki wieków, dopóki świątynie naszych
bogów będą przeglądały się w woǳie Nilu.
Modląc się tak i łka ąc, monarchini pochyliła się i dotknęła czołem ziemi. A w te
chwili rozległ się nad nią cichy szept:
— Głos sprawiedliwego zawsze est wysłuchany.
Dosto na pani zerwała się i pełna zdumienia zaczęła oglądać się dokoła. Ale w poko u
nie było nikogo. Tylko ze ścian patrzyły na nią malowane kwiaty, a znad ołtarza posąg
bogini, pełen naǳiemskiego spoko u.

 
Książę wrócił do swo e willi stroskany i wezwał Tutmozisa.
— Musisz mnie — rzekł Ramzes — nauczyć, ak dosta e się pieniąǳe…
⁷⁴Izis a. Izyda — bogini przyrody, pełna dobroci patronka macierzyństwa, roǳiny, sztuki i magii. Siostra
i żona Ozyrysa, matka Horusa. Często przedstawiana ako matka sieǳąca z małym ǳieckiem, Horusem, na
ręku. Jako żona władcy Ozyrysa wyobrażana z symbolem tronu na głowie. [przypis edytorski]
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Dama

— Aha!… — roześmiał się elegant. — Oto est mądrość, które nie uczą w na wyższych szkołach kapłańskich, ale w które a mógłbym zostać prorokiem…
— Tam wykłada ą, ażeby nie pożyczać pienięǳy — wtrącił książę.
— Gdybym nie lękał się, ażeby warg moich nie splamiła bezbożność, powieǳiałbym,
że niektórzy kapłani marnu ą czas… Biedni luǳie, chociaż święci!… Nie eǳą mięsa,
poprzesta ą na edne żonie albo całkiem unika ą kobiet i — nie wieǳą: co to est pożyczać… Jestem kontent, Ramzesie — prawił Tutmozis — że ten roǳa mądrości poznasz
przy moich radach. Już ǳiś rozumiesz, akich cierpień sta e się źródłem brak pienięǳy.
Człowiek potrzebu ący pienięǳy nie ma apetytu, zrywa się przez sen, na kobiety patrzy
ze zǳiwieniem, akby pytał: na co one są? W na chłodnie sze świątyni bĳą mu ognie
do twarzy, a w na większy upał, wśród pustyni, czu e dreszcz chłodu. Patrzy przed siebie
ak obłąkany, nie słyszy, co do niego mówią, na częście choǳi w przekręcone peruce,
które zapomniał napoić wonnościami, a uspoka a się tylko przy ǳbanie mocnego wina,
i to na krótko. Bo ledwie nieborak oǳyska zmysły, znowu zaczyna czuć, akby mu się
ziemia rozstępowała pod nogami.
Wiǳę to — ciągnął elegant — po twoim niespoko nym choǳie i bezładnym wyrzucaniu rękoma, że w te chwili dozna esz rozpaczy z powodu braku pienięǳy. Wkrótce
ednak doznasz innych uczuć, ak gdyby ci zd ęto z piersi wielkiego sﬁnksa. Późnie ulegniesz słodkiemu stanowi zapomnienia o swoich poprzednich kłopotach i teraźnie szych
wierzycielach, a potem…
Ach, szczęśliwy Ramzesie, czeka ą cię naǳwycza ne niespoǳianki!… Bo gdy upłynie
termin, a wierzyciele zaczną odwieǳać cię pod pozorem składania hołdu, bęǳiesz ak
eleń ścigany przez psy albo ak ǳiewczyna egipska, która czerpiąc wodę z rzeki zobaczy
sękaty grzbiet krokodyla.
— Wszystko to wygląda barǳo wesoło — przerwał, śmie ąc się, Ramzes — ale nie
przynosi ani edne drachmy…
— Nie kończ! — przerwał Tutmozis. — W te chwili idę po fenickiego bankiera
Dagona, a wieczorem, choćby ci eszcze nie dał pienięǳy, oǳyskasz spokó .
Wybiegł, wsiadł do małe lektyki i, otoczony służbą tuǳież takimi ak sam letkiewiczami⁷⁵, zniknął w ale ach parku.
Przed zachodem słońca do domu następcy tronu przy echał Fenic anin Dagon, na znakomitszy bankier w Memﬁs. Był to człowiek w sile wieku, żółty, suchy, ale dobrze
zbudowany. Miał niebieską tunikę, na nie biały płaszcz z cienkie tkaniny, ogromne włosy własne, ściśnięte złotą obrączką, i dużą czarną brodę, również własną. Bu ny ten zarost
imponu ąco wyglądał obok peruk i przyprawnych bródek egipskich elegantów.
Mieszkanie następcy roiło się arystokratyczną młoǳieżą. Jedni na dole kąpali się i namaszczali, inni grali w szachy⁷⁶ i arcaby⁷⁷ na piętrze, inni, w towarzystwie kilku tancerek,
pili pod namiotami na tarasie. Następca nie pił, nie grał, nie rozmawiał z kobietami, tylko
choǳił po edne stronie tarasu, niecierpliwie wypatru ąc Fenic anina. Gdy go zobaczył
wy eżdża ącego z alei w lektyce na dwu osłach, zeszedł na pierwsze piętro, gǳie był nie
za ęty pokó .
Po chwili we drzwiach ukazał się Dagon, przyklęknął na progu i zawołał:
— Pozdrawiam cię, nowe słońce Egiptu!… Obyś żył wiecznie, a two a sława oby dosięgła tych dalekich brzegów, kędy dobĳa ą fenickie statki…
Na rozkaz księcia podniósł się i mówił z gwałtowną gestykulac ą.
— Kiedy dosto ny Tutmozis wysiadł przed mo ą lepianką (lepianką est mó dom
wobec twoich pałaców, erpatre!), taki bił blask z ego twarzy, że zaraz krzyknąłem do
żony: — Tamaro, dosto ny Tutmozis nie od siebie przychoǳi, ale od kogoś wyższego
niż on sam, ak Liban est wyższym od nadmorskich piasków. A żona pyta się: — Skąd
wiesz, panie mó , że dosto ny Tutmozis nie przychoǳi od siebie?… — Stąd, że nie mógł
⁷⁵letkiewicz (daw.) — człowiek lekkomyślny, niepoważny. [przypis edytorski]
⁷⁶grali w szachy — szachy były w Egipcie nieznane (powstały w Az i setki lat późnie ). Choǳi na pewnie
o senet, egipską grę rozgrywaną pionami na prostokątne planszy x pól, barǳo popularną od zamierzchłych
czasów, lecz w przeciwieństwie do szachów częściowo losową. Inną grę planszową, mehen (wąż), rozgrywano na
planszy w kształcie zwiniętego w spiralę węża. [przypis edytorski]
⁷⁷arcaby (daw.) — warcaby. Warcaby w ǳisie szym kształcie są znane od XII w. n.e., ale uważa się, że
pochoǳą od gry senet, rozgrywane w Egipcie uż w XXVI w. p.n.e. [przypis edytorski]
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Pieniąǳ

przy ść z pienięǳmi, bo ich nie ma, i nie przyszedł po pieniąǳe, bo a ich nie mam… —
W te chwili ukłoniliśmy się obo e dosto nemu Tutmozisowi. A gdy nam opowieǳiał, że
to ty, na dosto nie szy panie, chcesz piętnastu talentów od swego niewolnika, a zapytałem
żony: — Tamaro, czy źle nauczyło mnie mo e serce? — Dagonie, esteś tak mądry, że
powinieneś być doradcą następcy tronu… — odpowieǳiała mo a żona.
Ramzes kipiał z niecierpliwości, ale słuchał bankiera. On, który burzył się wobec
własne matki i faraona!
— Kiedyśmy — prawił Fenic anin — zastanowili się i zrozumieli, że ty, panie, chcesz
moich usług, taka w nasz dom wstąpiła radość, że kazałem dać służbie ǳiesięć ǳbanów
piwa, a mo a żona, Tamar, kazała, ażebym a e kupił nowe zausznice. Wesele mo e tak
się wzmogło, że kiedym tu echał, nie pozwoliłem oślarzowi bić osłów. A kiedy niegodne
mo e stopy dotknęły wasze posaǳki, książę, wydobyłem złoty pierścień (większy niż
ten, który dosto ny Herhor dał Eunanie!) i podarowałem ten złoty pierścień waszemu
niewolnikowi, który mi nalał wody na ręce. Za pozwoleniem wasze dosto ności, skąd
pochoǳi ten ǳban srebrny, z którego poleli mi ręce?…
— Sprzedał mi go Azariasz, syn Gabera, za dwa talenty.
— Żyd?… Wasza dosto ność z Żydami handlu e?… A co na to powieǳą bogowie?…
— Azariasz est kupcem ak wy — odparł następca.
Usłyszawszy to, Dagon oburącz schwycił się za głowę, zaczął pluć i ęczeć:
— O Baal Tammuz!… o Baaleth!… o Astoreth!⁷⁸… Azariasz, syn Gabera, Żyd, ma
być takim kupcem ak a!… O nogi mo e, po coście mnie tu przyniosły?… O serce, za
co cierpisz taki ból i naigrawanie?… Na dosto nie szy książę — krzyczał Fenic anin —
zbĳ mnie, utnĳ mi rękę, eżeli będę fałszował złoto, ale nie mów, że Żyd może być kupcem. Pręǳe upadnie Tyr, pręǳe mie sce Sydonu⁷⁹ za mie piasek, aniżeli Żyd zostanie
kupcem. Oni mogą doić swo e chude kozy albo pod egipskim batem mieszać glinę ze
słomą, ale nigdy handlować. Tfu!… tfu!… nieczysty naród niewolników!… Rabuśniki,
złoǳie e…
W księciu, nie wiadomo dlaczego, gniew zawrzał, lecz i wnet uspokoił się, co wydało
się ǳiwnym samemu Ramzesowi, który dotychczas wobec nikogo nie uważał za potrzebne
hamować się.
— A więc — odezwał się nagle następca — czy pożyczysz mi, zacny Dagonie, piętnaście talentów?
— O Astoreth!… piętnaście talentów?… To est tak wielki ciężar, że a musiałbym
usiąść, ażeby o nim dobrze pomyśleć.
— Więc siada .
— Za talent — mówił Fenic anin, wygodnie siada ąc na krześle — można mieć
dwaǳieścia złotych łańcuchów albo sześćǳiesiąt pięknych krów do nych, albo ǳiesięciu
niewolników do roboty, albo ednego niewolnika, który potraﬁ czy to grać na ﬂecie, czy
malować, a może nawet leczyć. Talent to straszny ma ątek!…
Księciu błysnęły oczy.
— Więc eżeli nie masz piętnastu talentów… — przerwał książę.
Przestraszony Fenic anin nagle zsunął się z krzesła na podłogę.
— Kto w tym mieście — zawołał — nie ma pienięǳy na twó rozkaz, synu słońca?…
Prawda, że a estem nęǳarz, którego złoto, kle noty i wszystkie ǳierżawy niewarte twoego spo rzenia, książę. Ale gdy obe dę naszych kupców i powiem, kto mnie wysłał, do
utra wydobęǳiemy piętnaście talentów choćby spod ziemi. Gdybyś ty, erpatre, stanął
przed uschniętą ﬁgą i powieǳiał: „Dawa pienięǳy!…” — ﬁga zapłaciłaby okup… Tylko
nie patrz tak na mnie, synu Horusa, bo czu ę ból w dołku sercowym i miesza mi się
umysł — mówił błaga ącym tonem Fenic anin.
⁷⁸O Baal Tammuz!… o Baaleth!… o Astoreth! — wielkie bóstwa czczone przez Fenic an. Baal (hebr.) — dosł.:
Pan, tytuł bóstw używany również w zastępstwie imienia głównego boga ludów zachodniosemickich (Palestyny,
Fenic i, Syrii), władcy świata, boga burzy i deszczu; Tammuz — starożytny mezopotamski bóg umiera ące
i odraǳa ące się przyrody, którego kult rozpowszechnił się na Bliskim Wschoǳie; Baaleth (hebr.) a. Baalat —
Pani, tytuł bogini Astarte ako głównego bóstwa fenickiego miasta Byblos; Astoreth (hebr.) a. Astarte, a. Asztarte
— zachodniosemicka bogini miłości, płodności i wo ny, królowa niebios, utożsamiana z mezopotamską boginią
Isztar. [przypis edytorski]
⁷⁹Sydon — miasto nad Morzem Śróǳiemnym, w ǳisie szym Libanie. Jedno z na starszych i na ważnie szych
fenickich miast kupieckich, rywalizu ące z Tyrem. [przypis edytorski]
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Pieniąǳ

Antysemityzm, Handel

— No, usiądź, usiądź… — rzekł książę z uśmiechem.
Dagon podniósł się z podłogi i eszcze wygodnie rozparł się na krześle.
— Na ak długo książę chce piętnastu talentów? — zapytał.
— Zapewne na rok.
— Powieǳmy od razu: na trzy lata. Tylko ego świątobliwość mógłby oddać w ciągu
roku piętnaście talentów, ale nie młody książę, który co ǳień musi przy mować wesołych
szlachciców i piękne kobiety… Ach, te kobiety!… Czy prawda, za pozwoleniem waszego
dosto eństwa, że książę wziąłeś do siebie Sarę, córkę Gedeona?
— A ile chcesz procentu? — przerwał książę.
— Drobiazg, o którym nie ma ą potrzeby mówić wasze święte usta. Za piętnaście
talentów da książę pięć talentów na rok, a w ciągu trzech lat a wszystko odbiorę sam,
tak że wasza dosto ność nawet nie bęǳie wieǳieć…
— Dasz mi ǳisia piętnaście talentów, a za trzy lata odbierzesz trzyǳieści?…
— Prawo egipskie dozwala, ażeby suma procentów wyrównała pożyczce — odparł
zmieszany Fenic anin.
— Ale czy to nie za dużo?
— Za dużo?… — krzyknął Dagon. — Każdy wielki pan ma wielki dwór, wielki
ma ątek i płaci tylko wielkie procenta. Ja wstyǳiłbym się wziąć mnie od następcy tronu;
a i sam książę mógłby kazać mnie zbić kĳami i wypęǳić, gdybym ośmielił się wziąć
mnie …
— Kiedyż przyniesiesz pieniąǳe?
— Przynieść?… O bogowie! tego eden człowiek nie potraﬁ. Ja zrobię lepie : a załatwię wszystkie wypłaty księcia, ażebyś wasza dosto ność nie potrzebował myśleć o takich
nęǳnych sprawach.
— Alboż ty znasz mo e wypłaty?
— Trochę znam — odparł niedbale Fenic anin. — Książę chce posłać sześć talentów
dla armii wschodnie , co zrobią nasi bankierzy w Chetem⁸⁰ i Migdolu⁸¹. Trzy talenty dosto nemu Nitagerowi i trzy dosto nemu Patroklesowi, to załatwi się na mie scu… A Sarze
i e o cu Gedeonowi a mogę wypłacać przez tego parcha⁸² Azariasza… Tak nawet bęǳie
lepie , bo oni oszukaliby księcia w rachunkach…
Ramzes niecierpliwie zaczął choǳić po poko u.
— Więc mam ci dać rewers na trzyǳieści talentów? — zapytał.
— Jaki rewers?… Po co rewers?… Co a bym miał z rewersu?… Mnie książę odda w ǳierżawę na trzy lata swo e folwarki w nomesach: Takens⁸³, Ses⁸⁴, Neha-Ment⁸⁵,
Neha-Pechu⁸⁶, w Sebt-Het⁸⁷, w Habu⁸⁸…
— ǲierżawa?… — rzekł książę. — Nie podoba mi się to…
— Więc z czego a odbiorę mo e pieniąǳe… mo e trzyǳieści talentów?…
— Zaczeka . Muszę na pierwe zapytać dozorcy stodół, ile przynoszą mi rocznie te
ma ątki.
— Po co wasza dosto ność ma zadawać sobie tyle pracy?… Co wie dozorca?… On nic
nie wie, akem uczciwy Fenic anin. Każdego roku est inny uroǳa i inny dochód… Ja
mogę stracić na tym interesie, a wtedy dozorca nie zwróci mi…
— Ale wiǳisz, Dagonie, mnie się zda e, że te ma ątki przynoszą daleko więce aniżeli
ǳiesięć talentów rocznie…
⁸⁰Chetem (egipskie chetem: warownia) — faraonowie zbudowali sieć ufortyﬁkowanych placówek broniących
Egiptu także od wschodu; w Biblii ako eden z przystanków podczas wędrówki Izraelitów z delty Nilu na
półwysep Syna wymieniono Etam, „na skra u pustyni”. [przypis edytorski]
⁸¹Migdol (z hebr.: wieża, warowne miasto) — zapewne wymienione w Biblii Migdal-Gad w Juǳie lub
Migdal-El, kilkaǳiesiąt km na wschód od nadmorskich miast fenickich. [przypis edytorski]
⁸²parch — strup na skórze wywołany chorobą grzybiczą; tu: daw. pogardliwe określenie osoby narodowości
żydowskie . [przypis edytorski]
⁸³Takens — Ta-Seti, . nom Górnego Egiptu, na dale wysunięty na południe. [przypis edytorski]
⁸⁴Ses — zapewne Set, . nom Górnego Egiptu, na południe od ǳisie szego As ut. [przypis edytorski]
⁸⁵Neha-Ment — zapewne Am-Chent, . nom Dolnego Egiptu, w południowo-wschodnie części Delty,
lub Atef-Chent, . nom Górnego Egiptu, graniczący od północy z obszarem oazy Fa um. [przypis edytorski]
⁸⁶Neha-Pechu — Am-Pehu, . nom Dolnego Egiptu, w północno-wschodnie części Delty. [przypis edytorski]
⁸⁷Sebt-Het — Ka-Heseb, . nom Dolnego Egiptu, w centralne części Delty. [przypis edytorski]
⁸⁸Habu — A-bet, . nom Dolnego Egiptu, w południowo-wschodnie części Delty. [przypis edytorski]
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Interes

— Nie chce książę zaufać mi, dobrze. Ja, na wasz rozkaz, mogę opuścić folwarki
w Ses… Nie est książę eszcze pewny mego serca?… No, więc a eszcze ustąpię Sebt-Het… Ale po co tu dozorca? On księcia bęǳie uczył mądrości?… O Astoreth! a bym
stracił sen i apetyt, gdyby aki dozorca, poddany i niewolnik, śmiał poprawiać mo ego
miłościwego pana. Tu potrzebny tylko pisarz, który napisze, że wy, na dosto nie szy panie,
odda ecie mi w ǳierżawę na trzy lata folwarki w tym, tym i tym nomesie. I potrzeba
szesnastu świadków, że mnie spotkał taki honor od księcia. Ale po co służba ma wieǳieć,
że ich pan pożycza ode mnie pieniąǳe?…
Znuǳony następca wzruszył ramionami.
— Jutro — rzekł — przynieś pieniąǳe i sprowadź sobie pisarza i świadków. Ja o tym
myśleć nie chcę.
— Ach, akie mądre słowa! — zawołał Fenic anin. — Obyś, na dosto nie szy panie,
żył wiecznie…

 
Po lewe stronie Nilu, na brzegu północnym przedmieścia Memﬁs, zna dował się folwark,
który następca tronu oddał na mieszkanie Sarze, córce Żyda Gedeona.
Była to posiadłość na trzyǳieści pięć morgów⁸⁹ rozległa, tworząca niewielki kwadrat,
który ze szczytu domu ogarniało się wzrokiem ak na dłoni. Grunta folwarku leżały na
wzgórzu i ǳieliły się na cztery kondygnac e. Dwie na niższe i na obszernie sze, które
Nil zawsze zalewał, były przeznaczone pod uprawę zbóż i arzyn. Na trzecie kondygnac i,
która czasami nie ulegała wylewom, rosły palmy, ﬁgi i inne drzewa owocowe. Na czwarte ,
na wyższe , był ogród zasaǳony drzewami oliwnymi, winem, orzechami i kasztanami
słodkimi, wśród których zna dował się dom.
Dom był drewniany, ednopiętrowy, ak zwykle z tarasem, nad którym wznosił się
płócienny namiot. Na dole mieszkał czarny niewolnik Ramzesa, na górze Sara ze swo ą
krewną i służącą Tafet. Dom był otoczony murem z niepalone cegły, za którym w pewne
odległości zna dowały się budynki dla bydła, parobków i dozorców.
Poko e Sary nie były duże, ale wykwintne. Na podłogach leżały dywany, we drzwiach
i oknach zwieszały się zasłony w różnokolorowe pasy. Były tu rzeźbione łóżka i krzesła,
inkrustowane skrzynie na oǳież, tró nożne i ednonożne stoliki, na których stały wazony
z kwiatami, wysmukłe ǳbany do wina, szkatułki z ﬂaszeczkami perfum, złote i srebrne
czarki i kielichy, fa ansowe wazy i misy, brązowe kagańce. Każdy choćby na drobnie szy sprzęt czy naczynie było ozdobione rzeźbą lub kolorowym rysunkiem; każda sztuka
oǳieży — haem i ęǳlami.
Już ǳiesięć dni mieszkała w tym ustroniu Sara, z obawy i wstydu kry ąc się przed
ludźmi, tak że ze służby folwarczne prawie nikt e nie wiǳiał. W zasłoniętym buduarze
szyła, tkała płótno na małym warsztacie lub zwĳała wieńce z żywych kwiatów dla Ramzesa.
Niekiedy wymykała się na taras i ostrożnie rozchyliwszy ściany namiotu wyglądała na
Nil pełen łoǳi, których wioślarze śpiewali wesołe pieśni; albo podniósłszy oczy, patrzyła
z trwogą na szare pylony królewskiego zamku, który milczący i posępny górował nad
drugim brzegiem rzeki. Wówczas znowu uciekała do swoich robót i wołała Tafet.
— Siedź tu, matko — mówiła — co ty tam robisz na dole?…
— Ogrodnik przyniósł owoce, a z miasta przysłali chleby, wino i ptaszki; musiałam
to odebrać.
— Siedź tu i rozmawia , bo mnie strach ogarnia…
— Głupiutka z ciebie ǳiecina! — odparła, śmie ąc się, Tafet. — Do mnie także
pierwszego dnia strach wyglądał z każdego kąta; ale ak wyszłam za mur, wszystko się
skończyło. Kogo a się tu mam bać, gǳie wszyscy pada ą przede mną na kolana? Przed
tobą chybaby stawali na głowach!… Wy dź do ogrodu, est piękny ak ra … Wy rzy w pole,
gǳie zbiera ą pszenicę… Siądź w łódkę rzeźbioną, które przewoźnicy usycha ą z tęsknoty,
ażeby cię zobaczyć i przewieźć po Nilu…
— Bo ę się…
— Czego?…
⁸⁹morg a. morga (daw.) — hist. miara powierzchni ziemi, równa , hektara, używana w Europie w XIX
w. [przypis edytorski]
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— Albo a wiem?… Dopóki szy ę, myślę, że estem w nasze dolince i że zaraz przy ǳie
o ciec. Ale kiedy wiatr uchyli zasłonę okna i spo rzę z góry na ten wielki… wielki kra ,
zda e mi się… Wiesz co?… Że mnie porwał sęp i zaniósł do swego gniazda na skale, skąd
ze ść nie można…
— Ach, ty… ty!… Gdybyś wiǳiała, aką ǳiś wannę przysłał książę, mieǳianą wannę!… A aki tró nóg na ognisko, akie garnki i rożny!… A gdybyś wieǳiała, że a ǳiś
dwie kury posaǳiłam i niedługo bęǳiemy mieli pisklęta…
Po zachoǳie słońca, gdy nikt nie mógł e wiǳieć, Sara bywała śmielszą. Wówczas
wychoǳiła na taras i patrzyła na rzekę. A gdy z daleka ukazała się łódź oświetlona pochodniami, które na czarne woǳie rzeźbiły krwawe i ogniste smugi, Sara obu rękoma
przyciskała swo e biedne serce, które drżało ak złapany ptak. Tam płynął do nie Ramzes,
a ona nie umiałaby powieǳieć, co się z nią ǳie e. Czy radość, że zbliża się ten piękny,
którego poznała w dolince, czy trwoga, że znowu zobaczy wielkiego władcę i pana, który
ą onieśmielał.
Jednego dnia, w wigilię szabasu, przyszedł na folwark o ciec, pierwszy raz od e osiedlenia się w tym mie scu. Sara z płaczem rzuciła się do niego; sama umyła mu nogi,
a na głowę wylała wonności, okrywa ąc go pocałunkami. Gedeon był to człowiek uż
szpakowaty, o surowych rysach. Miał na sobie długą do kostek koszulę, u dołu obszytą
kolorowym haem, a na nie żółty kaan bez rękawów, roǳa kapy spada ące na piersi
i plecy. Głowę nakrywał niewielką czapką, zwęża ącą się u góry.
— Jesteś?… esteś! — wołała Sara i znowu zaczęła całować ego ręce i głowę.
— Ja sam ǳiwię się, że tu estem! — odparł smutnie Gedeon. — Skradałem się do
ogrodu ak złoǳie . Przez całą drogę z Memﬁs zdawało mi się, że wszyscy Egipc anie
pokazu ą mnie palcami, a każdy Żyd plu e…
— Przecież, o cze, sam mnie oddałeś księciu?… — szepnęła Sara.
— Oddałem, bo cóż miałem robić? Zresztą mnie się tylko tak zda e, że mnie pokazu ą
i opluwa ą. Z Egipc an, kto mnie zna, kłania mi się tym niże , im sam est wyższy. Przez
czas, kiedy tu esteś, nasz pan, Sezois, mówił, że trzeba mi dom powiększyć; pan Chaires
darował mi stągiew na lepszego wina, a sam na dosto nie szy nasz nomarcha przysyłał do
mnie zaufanego sługę pytać: czy ty esteś zdrowa i czy a nie zostałbym u niego rządcą?
— A Żyǳi?… — spytała Sara.
— Co Żyǳi!… Oni wieǳą, że a nie ustąpiłem z dobre woli. No, a każdy chciałby,
żeby emu tylko taki gwałt robili. Niecha nas wszystkich Pan Bóg sąǳi. Lepie powieǳ:
ak ty się masz?
— Na łonie Abrahama nie bęǳie e lepie — odezwała się Tafet. — Cały ǳień
znoszą nam owoce, wina, chleby i mięso, czego dusza zapragnie. A aką wannę mamy!…
cała mieǳiana. A akie naczynia kuchenne!…
— Trzy dni temu — przerwała Sara — był u mnie Fenic anin Dagon. Nie chciałam
go wiǳieć, ale tak się napierał…
— Dał mi złoty pierścionek — wtrąciła Tafet.
— Powieǳiał mi — mówiła Sara — że est ǳierżawcą u mego pana, darował mi dwie
bransolety na nogi, zausznice z pereł i szkatułkę wonności z kra u Punt.
— Za co on ci to darował? — zapytał o ciec.
— Za nic. Tylko prosił, ażebym o nim dobrze myślała i niekiedy powieǳiała mo emu
panu, że Dagon est na wiernie szym ego sługą.
— Ty barǳo prędko zbierzesz całą skrzynię zausznic i bransolet — odparł z uśmiechem Gedeon. — Ach — dodał po chwili — zbierz prędko wielki ma ątek i ucieka my
do nasze ziemi, bo tu nam zawsze bieda. Bieda, kiedy est źle, a eszcze większa bieda,
kiedy est dobrze.
— A co by powieǳiał pan mó ? — zapytała Sara ze smutkiem.
O ciec potrząsnął głową.
— Nim rok minie, pan twó porzuci cię, a inni mu dopomogą. Gdybyś była Egipc anką, wziąłby cię do swego domu, ale Żydówkę…
— Porzuci?… — powtórzyła Sara z westchnieniem.
— Co martwić się przyszłymi dniami, które są w ręku Boga? Przyszedłem spęǳić
u ciebie szabas…
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— A a mam doskonałe ryby, mięso, placki i wino koszerne⁹⁰ — szybko wtrąciła
Tafet. — Kupiłam też w Memﬁs siedmioramienny świecznik i świece woskowe… Bęǳie
kolac a lepsza niż u samego pana Chairesa.
Gedeon wyszedł z córką na taras. Gdy zostali we dwo e, rzekł:
— Mówiła mi Tafet, że ciągle sieǳisz w domu. Dlaczego? Trzeba wy rzeć przyna mnie do ogrodu.
Sara wstrząsnęła się.
— Bo ę się — szepnęła.
— Dlaczego ty się masz bać twego ogrodu?… Przecież ty tu esteś pani, wielka pani.
— Raz wyszłam do ogrodu w ǳień… Zobaczyli mnie acyś luǳie i zaczęli mówić
mięǳy sobą: „Patrzcie, to ta Żydówka następcy tronu, przez którą opóźnia się przybór!…”
— Głupi oni są — wtrącił Gedeon. — Alboż to raz Nil o cały tyǳień spóźnił się
z wylewem? Więc tymczasem wychodź sobie wieczorami.
Sara otrząsnęła się eszcze gwałtownie .
— Nie chcę… nie chcę!… — zawołała. — Innego dnia wyszłam wieczór, tam, mięǳy
oliwne drzewa. Nagle z boczne ścieżki wysunęły się, ak cienie, dwie kobiety… Przestraszona, chciałam uciekać… Wtedy edna z nich, młodsza i niższa, schwyciła mnie za rękę
mówiąc: „Nie ucieka , musimy ci się przypatrzyć…” A druga, starsza i wyższa, stanęła
o kilka kroków przede mną i spo rzała mi w oczy… Ach, o cze, myślałam, że się w kamień obrócę… Co to była za kobieta… co za spo rzenie!…
— Kto to mógł być? — spytał Gedeon.
— Ta starsza wyglądała na kapłankę.
— I nic do ciebie nie mówiła?
— Nic. Tylko kiedy, odchoǳąc, skryły się za drzewami, słyszałam, zapewne głos
starsze , która powieǳiała tylko te wyrazy: „Zaprawdę, est ładna…”
Gedeon zamyślił się.
— Może to były — rzekł — akieś wielkie panie ze dworu?…
Słońce zachoǳiło, a na obu brzegach Nilu zbierały się gęste tłumy luǳi, niecierpliwie
czeka ących na sygnał o przyborze, który istotnie opóźnił się. Już od dwu dni wiał wiatr
z morza i rzeka pozieleniała; uż słońce minęło gwiazdę Sotis⁹¹, ale w studni kapłańskie
w Memﬁsie woda nie podniosła się nawet na grubość palca. Luǳie byli zaniepoko eni,
tym barǳie że w Górnym Egipcie, według sygnałów, wylew szedł prawidłowo, a nawet
zapowiadał się doskonale.
— Cóż więc zatrzymu e go pod Memﬁsem? — pytali stroskani rolnicy, z utęsknieniem czeka ąc na sygnał.
Gdy na niebie ukazały się gwiazdy, Tafet w adalnym poko u nakryła stół białym
obrusem, postawiła świecznik z siedmioma zapalonymi świecami, przysunęła trzy krzesła
i oświadczyła, że zaraz poda szabasową kolac ę.
Wtedy Gedeon nakrył głowę i wzniósłszy nad stołem obie ręce mówił zapatrzony
w niebo:
— Boże Abrahama, Izaaka, Jakuba, który wyprowaǳiłeś lud nasz z ziemi egipskie ,
który niewolnikom i wygnańcom dałeś o czyznę, który z synami Judy zawarłeś wieczne
przymierze… Boże Jehowa, Boże Adonai, pozwól nam spożywać bez grzechu płody wrogie ziemi, wydobądź nas ze smutku i strachu, w akim esteśmy pogrążeni, i powróć nad
brzegi Jordanu, który opuściliśmy dla two e chwały…
W te chwili zza muru odezwał się głos:
— Jego dosto ność Tutmozis, na wiernie szy sługa ego świątobliwości i następcy
tronu…
— Oby żyli wiecznie!… — odezwało się kilka głosów z ogrodu.
— Jego dosto ność — mówił znowu głos po edynczy — zasyła pozdrowienia na pięknie sze róży spod Libanu!

⁹⁰koszerny — w religii żydowskie : nada ący się do spożycia zgodnie z żydowskimi przepisami religĳnymi.
[przypis edytorski]
⁹¹Sotis (gr.) — gwiazda Syriusz, na aśnie sza gwiazda nocnego nieba. Pierwsze po okresie niewidoczności
po awienie się Syriusza na wschodnim horyzoncie tuż przed wschodem słońca zbiegało się w czasie z początkiem
przyboru wód Nilu. ǲień ten wyznaczał w starożytnym Egipcie początek nowego roku. [przypis edytorski]
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Gdy umilkł, rozległ się dźwięk ar⁹² i ﬂetu.
— To muzyka!… — zawołała Tafet, klaszcząc w ręce. — Bęǳiemy obchoǳili szabas
przy muzyce…
Sara i e o ciec, z początku przerażeni, zaczęli się śmiać i zasiedli do stołu.
— Niech sobie gra ą — rzekł Gedeon — nie zepsu e nam apetytu ich muzyka.
Flet i arfa odegrały zwrotkę, po które odezwał się głos tenorowy śpiewa ąc:
— „Jesteś pięknie sza od wszystkich ǳiewcząt, akie przegląda ą się w wodach Nilu.
Włosy two e czarnie sze od piór kruka, oczy spogląda ą łagodnie od oczu łani, która
tęskni za swoim koziołkiem. Wzrost twó est ako wzrost palmy, a lotos zazdrości tobie
wǳięku. Piersi two e są ak winne grona, których sokiem upa a ą się królowie.”
Znowu odezwał się ﬂet i arfa, a po nich pieśń:
— „Przy dź i spocznĳ w ogroǳie. Służba, która do ciebie należy, przyniesie liczne naczynia i piwa wszelkich gatunków. Przy dź, uświęcimy noc ǳisie szą i świt, który po nie
nastąpi. W moim cieniu, w cieniu ﬁgi roǳące słodkie owoce, twó kochanek spocznie
po two e prawicy; a ty go upoisz i powolną bęǳiesz wszelkim ego żądaniom…”
…Flet i arfa — po nich znowu śpiew:
— „Ja estem milczącego umysłu, nigdy nie mówię, co wiǳę, i słodyczy moich owoców nie psu ę czczym paplaniem…⁹³”

 
Wtem śpiew umilkł, zagłuszony wrzawą i szelestem akby wielu biegnących.
— Poganie!… wrogowie Egiptu!… — wołał ktoś. — Śpiewacie, kiedy wszyscy nurzamy się w strapieniu, i chwalicie Żydówkę, która czarami swoimi zatrzymała bieg Nilu…
— Biada wam! — wołał inny. — Depczecie ziemię następcy tronu… Śmierć spadnie
na was i ǳieci wasze!…
— Ustąpimy, ale niech wy ǳie do nas Żydówka, abyśmy e przedstawili nasze krzywdy…
— Ucieka my!… — krzyknęła Tafet.
— Gǳie? — spytał Gedeon.
— Nigdy! — odparła Sara, na które twarz łagodną wystąpił rumieniec gniewu. —
Czyliż nie należę do następcy tronu, przed którym ci luǳie pada ą na twarz?…
I zanim o ciec i służąca opamiętali się, wybiegła na taras cała w bieli, woła ąc do tłumu
za murem:
— Oto estem!… Czego chcecie ode mnie?…
Gwar na chwilę ucichł, lecz znowu odezwały się groźne głosy:
— Bądź przeklęta, cuǳoziemko, które grzech zatrzymu e wody Nilu!…
W powietrzu świsnęło kilka kamieni rzuconych na oślep; eden uderzył w czoło Sarę.
— O cze!… — zawołała, chwyta ąc się za głowę.
Gedeon porwał ą na ręce i zniósł z tarasu. Wśród nocy widać było nagich luǳi
w białych czepkach i fartuszkach, którzy przełazili mur.
Na dole Tafet krzyczała wniebogłosy, a niewolnik Murzyn schwyciwszy topór stanął
w edynych drzwiach domu, zapowiada ąc, że rozwali łeb każdemu, kto ośmieli się we ść.
— Da cie no kamieni na tego psa nubĳskiego! — wołali do gromady luǳie z muru.
Lecz gromada nagle ucichła, gdyż z głębi ogrodu wyszedł człowiek z ogoloną głową,
oǳiany w skórę pantery.
— Prorok!… o ciec święty!… — zaszemrano w tłumie.
Sieǳący na murze poczęli zeskakiwać.
— Ludu egipski — rzekł kapłan spoko nym głosem — akim prawem podnosisz rękę
na własność następcy tronu?
— Tam mieszka nieczysta Żydówka, która powstrzymu e przybór Nilu… Biada nam!…
nęǳa i głód wisi nad Dolnym Egiptem.

⁹²arfa (daw.) — harfa. [przypis edytorski]
⁹³Jesteś piękniejsza od wszystkich ǳiewcząt […] i słodyczy moich owoców nie psuję czczym paplaniem… —
autentyczne. [przypis autorski]
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— Luǳie złe wiary czy słabego rozumu — mówił kapłan — gǳieżeście słyszeli,
ażeby edna kobieta mogła powstrzymać wolę bogów? Co rok, w miesiącu Tot, Nil zaczyna przybierać i do miesiąca Choiak rośnie. Czy ǳiało się kiedy inacze , choć nasz
kra zawsze był pełen cuǳoziemców, niekiedy obcych kapłanów i książąt, którzy, ęcząc
w niewoli i ciężkie pracy, z żalu i gniewu mogli rzucać na straszliwsze przekleństwa. Ci
z pewnością pragnęli na nasze głowy zwalić wszelakie nieszczęścia, a nie eden oddałby życie, ażeby albo słońce nie weszło nad Egiptem o poranne goǳinie, albo Nil nie przybrał
w początkach roku. I co z ich modlitw?… Albo nie zostały wysłuchane w niebiosach,
albo obcy bogowie nie mieli siły wobec naszych. Jakim więc sposobem kobieta, które
mięǳy nami est dobrze, mogłaby ściągnąć klęskę, które na potężnie si wrogowie nasi
sprowaǳić nie potraﬁli?…
— O ciec święty mówi prawdę!… Mądre są słowa proroka!… — odezwano się w tłumie.
— A ednak Messu, wóǳ żydowski, zrobił ciemność i pomór w Egipcie!… — zaoponował eden głos.
— Który to powieǳiał, niech wystąpi naprzód!… — zawołał kapłan. — Wzywam
go, niech wystąpi, eżeli nie est wrogiem egipskiego ludu…
Tłum zaszemrał ak wicher z daleka płynący mięǳy drzewami; ale naprzód nie wystąpił nikt.
— Zaprawdę mówię — ciągnął kapłan — że mięǳy wami krążą źli luǳie niby hieny
w owczarni. Nie litu ą się oni nad waszą nęǳą, ale chcą was popchnąć do zniszczenia
domu następcy tronu i buntu przeciw faraonowi. Gdyby zaś udał się ich nikczemny zamiar,
a z waszych piersi gdyby zaczęła płynąć krew, luǳie ci ukryliby się przed włóczniami ak
w te chwili przed moim wezwaniem…
— Słucha cie proroka!… Chwała ci, mężu boży!… — wołał tłum, pochyla ąc głowy.
Pobożnie si upadali na ziemię.
— Słucha mnie, ludu egipski… Za two ą wiarę w słowa kapłana, za posłuszeństwo
faraonowi i następcy, za cześć, aką odda ecie słuǳe bożemu, spełni się nad wami łaska.
Idźcie do domów waszych w poko u, a może, nim ze ǳiecie z tego pagórka, Nil zacznie
przybierać…
— Oby się tak stało!…
— Idźcie!… Im większą bęǳie wiara i pobożność wasza, tym pręǳe u rzycie znak
łaski…
— Idźmy!… idźmy!… Bądź błogosławiony, proroku, synu proroków…
Zaczęli rozchoǳić się, cału ąc szaty kapłana. Wtem ktoś krzyknął:
— Cud!… spełnia się cud!…
— Na wieży w Memﬁs zapalono światło… Nil przybiera!… Patrzcie, coraz więce
świateł!… Zaprawdę, przemawiał do nas wielki święty… Ży wiecznie!…
Zwrócono się do kapłana, ale ten zniknął wśród cieniów.
Tłum niedawno roz ątrzony, a przed chwilą zdumiony i prze ęty wǳięcznością, zapomniał i o swoim gniewie, i o kapłanie cudotwórcy. Opanowała ich szalona radość i zaczęli biec pędem ku brzegowi rzeki, nad którym uż zapłonęły liczne ogniska i rozlegał
się wielki śpiew zebranego ludu:
— „Bądź pozdrowiony, o Nilu, o święta rzeko, która ob awiłaś się na te ziemi. Przychoǳisz w poko u, aby dać życie Egiptowi. O boże ukryty, który rozpraszasz ciemności,
który skrapiasz łąki, aby przynieść pokarm niemym zwierzętom. O drogo, schoǳąca
z niebios, ażeby napoić ziemię, o przy acielu chleba, który rozweselasz chaty… Ty esteś
władcą ryb, a gdy zstąpisz na nasze pola, żaden ptak nie ośmieli się dotknąć zbiorów.
Ty esteś twórcą zboża i roǳicielem ęczmienia; ty da esz odpoczynek rękom milionów
nieszczęśliwych i na wieki utrwalasz świątynie⁹⁴.”
W tym czasie oświetlona łódź następcy tronu przypłynęła od tamtego brzegu, wśród
okrzyków i śpiewów. Ci sami, którzy pół goǳiny temu chcieli wedrzeć się do willi księcia,
teraz padali przed nim na twarz albo rzucali się w wodę, aby całować wiosła i boki statku,
który przywiózł syna władcy Egiptu.
⁹⁴Bądź pozdrowiony, o Nilu […] ty dajesz odpoczynek rękom milionów nieszczęśliwych i na wieki utrwalasz
świątynie — autentyczne. [przypis autorski]
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Tłum

Wesoły, otoczony pochodniami Ramzes w towarzystwie Tutmozisa wszedł do domu
Sary. Na ego widok Gedeon rzekł do Tafet:
— Bo ę się barǳo o mo ą córkę, ale eszcze barǳie nie chcę spotykać się z e panem…
Przeskoczył mur i wśród ciemności, przez ogród i pola, poszedł w stronę Memﬁsu.
Na ǳieǳińcu wołał Tutmozis:
— Wita , piękna Saro!… Spoǳiewam się, że nas dobrze pode miesz za muzykę, którą
ci przysłałem…
W progu ukazała się Sara z obwiązaną głową, wsparta na Murzynie i służebnicy.
— Co to znaczy? — zapytał zdumiony książę.
— Straszne rzeczy!… — zawołała Tafet. — Poganie napadli twó dom, a eden uderzył
kamieniem Sarę…
— Jacy poganie?…
— A ci… Egipc anie! — ob aśniła Tafet.
Książę rzucił e spo rzenie pełne wzgardy. Lecz wnet opanowała go wściekłość.
— Kto uderzył Sarę?… Kto rzucił kamień?… — krzyknął, chwyta ąc za ramię Murzyna.
— Tamci znad rzeki… — odparł niewolnik.
— He , dozorcy!… — wołał zapieniony książę — uzbroić mi wszystkich luǳi na
folwarku i dale na tą zgra ę!…
Murzyn znowu pochwycił swó topór, dozorcy zaczęli wywoływać parobków z zabudowań, a kilku żołnierzy ze świty księcia machinalnie poprawiło miecze.
— Na miłość boską, co chcesz uczynić?… — szepnęła Sara, wiesza ąc się na szyi
księcia.
— Chcę pomścić cię… — odparł. — Kto uderza w mo ą własność, we mnie uderza…
Tutmozis pobladł i kręcił głową.
— Słucha , panie — odezwał się — a akże po nocy i w tłumie poznasz luǳi, którzy
dopuścili się zbrodni?
— Wszystko mi edno… Motłoch to zrobił i motłoch bęǳie odpowiadał…
— Tak nie powie żaden sęǳia — reﬂektował Tutmozis. — A przecie ty masz być
na wyższym sęǳią…
Książę zamyślił się; ego towarzysz mówił dale :
— Zastanów się, co by utro powieǳiał nasz pan, faraon?… A aka radość zapanowałaby mięǳy wrogami Egiptu, ze wschodu i zachodu, gdyby usłyszeli, że następca tronu,
prawie pod królewskim pałacem, napada w nocy swó lud?…
— O, gdyby mi o ciec dał choć połowę armii, umilkliby na wieki wrogowie nasi we
wszystkich stronach świata!… — szeptał książę, uderza ąc nogą w ziemię.
— Wreszcie… przypomnĳ sobie tego chłopa, który się powiesił… Żałowałeś go, gdyż
umarł człowiek niewinny, a ǳisia … Czy podobna, ażebyś sam chciał zabĳać niewinnych?…
— Dość uż!… — przerwał głucho następca. — Gniew mó est ak ǳban pełen
wody… Biada temu, na kogo się wyle e… We dźmy do domu…
Wylękniony Tutmozis cofnął się. Książę wziął Sarę za rękę i wszedł z nią na pierwsze piętro. Posaǳił ą obok stołu, na którym stała nie dokończona kolac a, i zbliżywszy
świecznik zerwał e opaskę z głowy.
— Ach — zawołał — to nawet nie est rana, tylko siniak?…
Przypatrywał się Sarze z uwagą.
— Nigdy nie myślałem — rzekł — że możesz mieć siniaka… To barǳo zmienia
twarz…
— Więc uż ci się nie podobam?… — cicho zapytała Sara, podnosząc na niego wielkie
oczy pełne trwogi.
— Och, nie!… wreszcie to prze ǳie…
Potem zawołał Tutmozisa i Murzyna i kazał opowieǳieć wypadki wieczorne.
— On nas obronił — rzekła Sara. — Stanął z toporem we drzwiach…
— Zrobiłeś tak?… — spytał książę niewolnika, bystro patrząc mu w oczy.
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Uroda

— Czyliż⁹⁵ miałem pozwolić, ażeby do twego domu, panie, wǳierali się obcy luǳie?
Książę poklepał go po kęǳierzawe głowie.
— Postąpiłeś — rzekł — ak człowiek mężny. Da ę ci wolność. Jutro dostaniesz
wynagroǳenie i możesz wracać do swoich.
Murzyn zachwiał się i przetarł oczy, których białka połyskiwały. Nagle upadł na kolana
i uderza ąc czołem w posaǳkę, zawołał:
— Nie odpęǳa mnie od siebie, panie!…
— Dobrze — odparł następca. — Zostań przy mnie, ale ako wolny żołnierz. Takich
mi właśnie potrzeba — dodał, patrząc na Tutmozisa. — Ten nie umie mówić ak dozorca
domu ksiąg, ale gotów walczyć…
I znowu zaczął wypytywać o szczegóły na ścia, a gdy Murzyn opowieǳiał mu o z awieniu się kapłana i ego cuǳie, książę schwycił się za głowę, woła ąc:
— Jestem na nieszczęśliwszym człowiekiem w Egipcie!… Niedługo nawet w moim
łóżku będę zna dował kapłanów… Skąd on?… Co on za eden?…
Tego Murzyn nie umiał ob aśnić. Powieǳiał ednak, że zachowanie się kapłana było
barǳo życzliwe dla księcia i dla Sary; że napadem kierowali nie Egipc anie, ale luǳie,
których kapłan nazwał wrogami Egiptu i bezskutecznie wzywał ich, aby wystąpili naprzód.
— ǲiwy!… ǳiwy!… — mówił w zamyśleniu książę, rzuciwszy się na łóżko. — Mó
czarny niewolnik est ǳielnym żołnierzem i pełnym rozsądku człowiekiem… Kapłan broni Żydówki dlatego, że est mo ą… Co to za osobliwy kapłan?… Lud egipski, który klęka
przed psami faraona, napada na dom następcy tronu, pod dowóǳtwem akichś wrogów
Egiptu?… Muszę a to sam zbadać…

 
Skończył się miesiąc Tot i zaczynał miesiąc Paoﬁ, druga połowa lipca. Woda Nilu z zielonawe zrobiła się białą, a potem czerwoną i wciąż przybierała. Królewski wodowskaz
w Memﬁsie był zapełniony prawie na wysokość dwu luǳi, a Nil rósł co ǳień na dwie
pięści. Na niższe grunta były zalane, z wyższych spiesznie zbierano len, winogrona i pewien roǳa bawełny. Gǳie z rana było eszcze sucho, tam ku wieczorowi pluskały fale.
Zdawało się, że gwałtowny, choć niewiǳialny wicher dmie w głębi rzeki. Orze na nie
szerokie zagony, wypełnia pianą bruzdy, potem na chwilę wygłaǳa powierzchnię wody,
a po chwili skręca ą w przepaściste wiry.
Znowu orze, znowu wygłaǳa, skręca, napęǳa nowe góry wody, nowe smugi pian
i wciąż podnosi szeleszczącą rzekę, wciąż zdobywa nowe płaty ziemi. Niekiedy woda dosięgnąwszy pewne granicy, przekracza ą, w oka mgnieniu wlewa się w nizinę i tworzy
błyszczące eziorko tam, gǳie przed chwilą rozsypywały się w proch zwiędłe trawy.
Choć przybór dosięgnął ledwie trzecie części swe miary, uż całe wybrzeże było zalane. Co goǳinę akiś folwarczek na wzgórzu robił się podobnym do wyspy, z początku
odgraniczone od innych tylko wąskim kanałem, który stopniowo rozszerzał się i coraz
barǳie odcinał domostwo od sąsiadów. Nieraz, kto wyszedł do pracy piechotą, wracał
czółnem.
Łódek i tratew ukazywało się na Nilu coraz więce . Z ednych łapano ryby w sieci, na
innych przewożono zbiory do stodół albo ryczące bydło do obór, na innych odwieǳano
zna omych, ażeby wśród śmiechu i krzyku zawiadomić ich (na co patrzyli wszyscy), że Nil
przybiera. Niekiedy łoǳie, skupione ak stado kaczek, rozbiegały się na wszystkie strony
przed szeroką tratwą, która z Górnego Egiptu niosła w dół olbrzymie bryły kamienne,
wyrąbane w nadbrzeżnych kopalniach.
W powietrzu, ak ucho sięgło, rozlegał się szelest przybiera ące wody, krzyk spłoszonego ptactwa i wesołe śpiewy luǳkie. Nil przybiera, bęǳie dużo chleba!
Przez cały ten miesiąc toczyło się śleǳtwo w sprawie napadu na dom następcy tronu.
Każdego ranka łódź z urzędnikami i milic ą przybĳała do akiegoś folwarku. Odrywano
luǳi od pracy, zasypywano ich podstępnymi pytaniami, bito kĳem. Ku wieczorowi zaś
wracały do Memﬁsu dwie łódki: edna niosła urzędników, druga więźniów.
Tym sposobem wyłowiono kilkuset przestępców, z których połowa nie wieǳiała o niczym, połowie zaś groziło więzienie lub kilka lat pracy w kamieniołomach. Niczego ed⁹⁵czyliż (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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nak nie dowieǳiano się ani o przewódcach napadu, ani o owym kapłanie, który skłonił
lud do roze ścia.
W księciu Ramzesie ko arzyły się niezwykle sprzeczne przymioty. Był on gwałtowny
ak lew i uparty ak wół. Obok tego miał wielki rozum i głębokie poczucie sprawiedliwości.
Wiǳąc, że śleǳtwo prowaǳone przez urzędników nie wyda e rezultatu, książę pewnego dnia sam popłynął do Memﬁsu i kazał sobie otworzyć więzienie.
Było ono zbudowane na wzgórzu, otoczone wysokim murem i składało się z wielkie
liczby budynków kamiennych, ceglanych i drewnianych. Budowle te po większe części
były tylko we ściami lub mieszkaniami dozorców. Więźniowie zaś mieścili się w podziemnych askiniach wykutych w wapienne skale.
Kiedy następca przekroczył bramę, spostrzegł gromadkę kobiet, które myły i karmiły
akiegoś więźnia. Nagi ten człowiek, podobny do szkieletu, sieǳiał na ziemi, trzyma ąc
ręce i nogi w czterech otworach kwadratowe deski, która zastępowała ka dany.
— Dawno ten człowiek tak cierpi? — zapytał książę.
— Dwa miesiące — odparł naǳorca.
— A długo eszcze ma sieǳieć?
— Miesiąc.
— Cóż on zrobił?
— Zelżył urzędnika zbiera ącego podatki.
Książę odwrócił się i u rzał drugą gromadę, złożoną z kobiet i ǳieci. Mięǳy nimi był
stary człowiek.
— Czy to są więźniowie?
— Nie, na dosto nie szy panie. To est roǳina oczeku ąca na zwłoki przestępcy, który
ma być uduszony… O, uż prowaǳą go do izby… — mówił naǳorca.
Po czym zwróciwszy się do gromadki rzekł:
— Bądźcie eszcze chwilkę cierpliwi, kochani luǳie, zaraz dostaniecie ciało.
— Barǳo ǳięku emy ci, zacny panie — odparł stary człowiek, zapewne o ciec delikwenta. — Wyszliśmy z domu wczora wieczór, len został nam w polu, a tu rzeka
przybiera!…
Książę pobladł i zatrzymał się.
— Wiesz — zwrócił się do naǳorcy — że mam prawo łaski?
— Tak, erpatre — odpowieǳiał naǳorca, kłania ąc się, a potem dodał: — Według
praw, na pamiątkę two e bytności w tym mie scu, synu słońca, dobrze prowaǳący się,
a skazani za obrazę religii lub państwa powinni otrzymać ulgi. Spis tych luǳi bęǳie
złożony u stóp waszych w ciągu miesiąca.
— A ten, którego ma ą w te chwili dusić, czy nie ma prawa korzystać z mo e łaski?
Naǳorca rozłożył ręce i pochylił się w milczeniu.
Ruszyli z mie sca i przeszli kilka ǳieǳińców. W drewnianych klatkach, na gołe
ziemi, roili się w ciasnocie przestępcy skazani na więzienie. W ednym budynku rozlegały
się straszne krzyki: bito dla wydobycia zeznań.
— Chcę zobaczyć oskarżonych o napad na mó dom — rzekł głęboko wzruszony
następca.
— Jest ich z górą trzystu — odparł naǳorca.
— Wybierzcie, zdaniem waszym, na winnie szych i wypyta cie ich w mo e obecności.
Nie chcę ednak, ażeby mnie poznali.
Otworzono następcy tronu izbę, w które prowaǳił czynności urzędnik śledczy. Książę kazał mu za ąć zwykłe mie sce, a sam usiadł za słupem.
Niebawem zaczęli ukazywać się po edynczo oskarżeni. Wszyscy byli chuǳi; porosły
im duże włosy i brody, a oczy miały wyraz spoko nego obłąkania.
— Dutmoze — rzekł urzędnik — opowieǳ, ak to napadliście na dom na dosto nie szego erpatre.
— Powiem prawdę, ak na sąǳie Ozyrysa. Było to wieczorem tego dnia, kiedy Nil
miał zacząć przybór. Mo a żona mówi do mnie: „Chodź, o cze, pó ǳiemy na górę, skąd
pręǳe można zobaczyć sygnał w Memﬁsie.” Więc poszliśmy na górę, skąd łatwie można
zobaczyć sygnał w Memﬁsie. Wtedy do mo e żony zbliżył się akiś żołnierz i mówi: „Pó dź
ze mną w ten ogród, to zna ǳiemy winogron albo i co eszcze.” Więc mo a żona poszła
w ogród z owym żołnierzem, a a wpadłem w wielki gniew i zaglądałem do nich przez
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mur. Czy ednak rzucali kamienie do domu księcia, powieǳieć nie mogę, gdyż z powodu
drzew i ciemności nic nie wiǳiałem.
— A akże mogłeś puścić żonę z żołnierzem? — spytał urzędnik.
— Za pozwoleniem wasze dosto ności, a cóż a miałem zrobić? Przeciem a tylko
chłop, a on wo ownik i żołnierz ego świątobliwości…
— A kapłana wiǳiałeś, który do was przemawiał?
— To nie był kapłan — odparł chłop z przekonaniem. — To musiał być sam bóg
Num⁹⁶, bo wyszedł z pnia ﬁgowego i miał baranią głowę.
— A wiǳiałeś, że miał baranią głowę?
— Za pozwoleniem, dobrze nie pamiętam, czy a sam wiǳiałem, czy tak mówili
luǳie. Oczy zasłaniała mi troska o mo ą żonę.
— Kamienie rzucałeś do ogrodu?
— Po cóż bym rzucał, panie życia i śmierci? Gdybym traﬁł żonę, sobie zrobiłbym
niepokó na cały tyǳień, a gdyby żołnierza, dostałbym pięścią w brzuch, ażby mi ęzyk
wylazł. Przeciem a tylko chłop, a on wo ownik wiecznie ży ącego pana naszego.
Następca wychylił się spoza kolumny. Odprowaǳono Dutmoze, a wprowaǳono
Anupa. Był to chłop niski, na plecach miał asne blizny od kĳów.
— Powieǳ, Anupa — zaczął znowu urzędnik — ak to było z tym napadem na ogród
następcy tronu?
— Oko słońca — odparł chłop — naczynie mądrości, ty wiesz na lepie , że a napadu
nie robiłem. Tylko przyszedł do mnie sąsiad i mówi: „Anupa, chodź na górę, bo Nil
przybiera.” A a mówię: czy aby przybiera? A on mówi: „Jesteś głupszy od osła, bo przecież
osioł usłyszałby muzykę na górze, a ty nie słyszysz.” Ja zaś odpowiadam: głupi estem, bom
się pisać nie uczył, ale za pozwoleniem, co innego est muzyka, a co innego przybór. A on
na to: „Gdyby nie było przyboru, luǳie nie mieliby z czego cieszyć się, grać i śpiewać.”
Więc poszliśmy, mówię wasze sprawiedliwości, na górę, a tam uż muzykę rozpęǳili
i ciska ą w ogród kamienie…
— Kto ciskał?
— Nie mogłem zmiarkować. Luǳie ci nie wyglądali na chłopów; pręǳe na nieczystych paraszytów, którzy rozpruwa ą zmarłych do balsamowania.
— A kapłana wiǳiałeś?
— Za pozwoleniem wasze czu ności, to nie był kapłan, ale chyba akiś duch, który
pilnu e domu księcia następcy (oby żył wiecznie!…).
— Dlaczego duch?
— Bo czasami tom go wiǳiał, a czasem gǳieś mi się poǳiewał.
— Może go luǳie zasłaniali?
— Z pewnością, że go czasem luǳie zasłaniali. Ale za to raz był wyższy, a inny raz
niższy.
— Może właził na pagórek i złaził z niego?
— Bez zawodu musiał włazić i złazić, ale może wydłużał się i skracał, gdyż był to wielki
cudotwórca. Ledwie rzekł: „Zaraz Nil przybierze” — i wnet Nil zaczął przybierać.
— A kamienie rzucałeś, Anupa?
— Gǳież bym śmiał rzucać kamienie w ogród następcy tronu?… Przecie a prosty
chłop i ręka uschłaby mi po łokieć za takie świętokraǳtwo.
Książę kazał przerwać śleǳtwo. A gdy wyprowaǳono oskarżonych, odezwał się do
urzędnika:
— Więc ci luǳie należą do na winnie szych?
— Rzekłeś, panie — odparł urzędnik.
— W takim razie eszcze ǳisia trzeba uwolnić wszystkich. Luǳie nie mogą być
więzieni za to, że chcieli przekonać się, czy święty Nil przybiera lub że słuchali muzyki.
— Na wyższa mądrość mówi przez two e usta, erpatre — rzekł urzędnik. — Kazano
mi znaleźć na winnie szych, więc wybrałem tych, akich znalazłem. Ale nie w mo e mocy
est powrócić im wolność.
— Dlaczego?
⁹⁶Num, właśc. Chnum — bóg opiekuńczy wylewów Nilu, czczony szczególnie w Górnym Egipcie. Twórca
luǳi, których uformował z gliny na kole garncarskim. Przedstawiany ako człowiek z baranią głową. [przypis
edytorski]
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— Spo rzy , na dosto nie szy, na tą skrzynię. Jest ona pełna papirusów, na których
spisano akta sprawy. Sęǳia z Memﬁsu co ǳień otrzymu e raporty o e przebiegu i donosi
ego świątobliwości. W cóż obróciłaby się praca tylu uczonych pisarzy i wielkich mężów,
gdyby oskarżonych uwolnić?
— Ależ oni są niewinni! — zawołał książę.
— Napad był, a więc było przestępstwo. Gǳie est przestępstwo, muszą być przestępcy, a kto raz dostał się w ręce właǳy i est opisany w aktach, nie może ode ść bez akiegoś
rezultatu. W szynku człowiek pĳe i płaci; na armarku coś sprzeda e i otrzymu e; w polu
sie e i zbiera; w grobach dosta e błogosławieństwa od zmarłych przodków. Jakim więc
sposobem ktoś, przyszedłszy do sądu, wróciłby z niczym ak podróżny, który zatrzymu e
się w połowie swe drogi i zwraca stopy do domu, nie osiągnąwszy celu?
— Mądrze mówisz — odparł następca. — Powieǳ mi ednak, czy i ego świątobliwość nie miałby prawa uwolnić tych luǳi?
Urzędnik złożył ręce na krzyż i schylił głowę.
— On, równy bogom, wszystko, co chce, uczynić może: uwolnić oskarżonych, nawet
skazanych, a nawet zniszczyć akta sprawy, co spełnione przez zwykłego człowieka byłoby
świętokraǳtwem.
Książę pożegnał urzędnika i polecił naǳorcy, ażeby na ego koszt lepie karmiono
oskarżonych o napad. Następnie, rozdrażniony, popłynął na drugą stronę ciągle rozszerza ące się rzeki, do pałacu, ażeby prosić faraona o umorzenie nieszczęsne sprawy.
Tego ednak dnia ego świątobliwość miał dużo ceremonii religĳnych i naradę z ministrami, więc następca nie mógł się z nim wiǳieć. Wówczas książę udał się do wielkiego
pisarza, który po ministrze wo ny na barǳie znaczył we dworze. Stary ten urzędnik, kapłan edne ze świątyń w Memﬁs, przy ął księcia grzecznie, ale zimno, a wysłuchawszy
go, odparł:
— ǲiwno mi, że wasza dosto ność podobnymi sprawami chcesz niepokoić naszego
pana. Jest to to samo, co gdybyś prosił o nietępienie szarańczy, która spadła na pole.
— Ależ to są luǳie niewinni!…
— My, dosto ny panie, wieǳieć o tym nie możemy, gdyż o winie lub niewinności
rozstrzyga prawo i sąd. Jedno dla mnie est pewnym, że państwo nie może ścierpieć,
ażeby wpadano do czy egoś ogrodu, a tym barǳie , ażeby podnoszono rękę na własność
następcy tronu.
— Sprawiedliwie mówisz, ale — gǳież są winni?… — spytał książę.
— Gǳie nie ma winnych, muszą być przyna mnie ukarani. Nie wina, ale kara następu ąca po zbrodni uczy innych, że tego spełniać nie wolno.
— Wiǳę — przerwał następca — że wasza dosto ność nie poprzesz mo e prośby
u ego świątobliwości.
— Mądrość płynie z ust twoich, erpatre — odpowieǳiał dygnitarz. — Nigdy nie
potraﬁę uǳielać panu memu rady, która powagę właǳy naraziłaby na szwank…
Książę wrócił do siebie zbolały i zdumiony. Czuł, że kilkuset luǳiom ǳie e się krzywda, i wiǳiał, że ratować ich nie może. Jak nie potraﬁłby wydobyć człowieka, na którego
upadł obelisk albo kolumna świątyni.
„Za słabe są mo e ręce do podniesienia tego gmachu” — myślał książę z uciskiem
w duszy. Pierwszy raz uczuł, że od ego woli est akaś nieskończenie większa siła: interes
państwa, który uzna e nawet wszechmocny faraon, a przed którym ugiąć się musi on,
następca!
Zapadła noc. Ramzes nie kazał⁹⁷ służbie nikogo przy mować i samotny choǳił po
tarasie swo e willi, duma ąc:
„Straszna rzecz!… Tam rozstąpiły się przede mną niezwyciężone pułki Nitagera, a tu
— naǳorca więzienia, urzędnik śledczy i wielki pisarz zabiega ą mi drogę… Czymże oni
są?… Nęǳnymi sługami mo ego o ca (oby żył wiecznie!), który każde chwili może ich
strącić do rzędu niewolników i zesłać w kamieniołomy. Ale dlaczego o ciec mó nie miałby
ułaskawić niewinnych?… Państwo tak chce!… I cóż to est państwo?… Co ono ada, gǳie
sypia, gǳie ego ręce i miecz, którego się wszyscy bo ą?…”

⁹⁷nie kazać (tu daw.) — zabronić. [przypis edytorski]
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Polityka

Spo rzał w ogród i mięǳy drzewami, na szczycie wzgórza, zobaczył dwie olbrzymie
sylwetki pylonów, na których płonęły kagańce straży. Przyszło mu na myśl, że ta straż
nigdy nie śpi i że pylony nigdy nie eǳą, a ednak są. Odwieczne pylony, potężne ak
mocarz, który e wznosił, Ramzes Wielki.
Poruszyć te gmachy i setki im podobnych; zmylić tą straż i tysiące innych, które czuwa ą nad bezpieczeństwem Egiptu; okazać nieposłuszeństwo prawom, które pozostawił
Ramzes Wielki i inni, eszcze więksi przed nim mocarze, a które dwaǳieścia dynastii
uświęciło swoim poszanowaniem…
W duszy księcia, pierwszy raz w życiu, poczęło zarysowywać się akieś nie asne, ale
olbrzymie po ęcie — państwa. Państwo est to coś wspanialszego od świątyni w Tebach,
coś większego od piramidy Cheopsa, coś dawnie szego od poǳiemi Sﬁnksa, coś trwalszego od granitu. W tym niezmiernym, choć niewiǳialnym gmachu luǳie są ako mrówki
w szczelinie skalne , a faraon ak podróżny architekt, który ledwie zdąży osaǳić eden
głaz w ścianie i uż odchoǳi. A ściany rosną od pokolenia do pokolenia i budowa trwa
dale .
Jeszcze nigdy on, syn królewski, nie czuł tak swo e małości ak w te chwili, kiedy ego
wzrok wśród nocy błąǳił ponad Nilem, mięǳy pylonami zamku faraona i niewyraźnymi,
lecz przepotężnymi sylwetkami memﬁ skich świątyń.
Wtem, spomięǳy drzew, których konary dotykały tarasu, odezwał się głos:
— Znam two ą troskę i błogosławię cię. Sąd nie uwolni oskarżonych chłopów. Ale
sprawa ich może upaść i wrócą w poko u do swych domów, eżeli dozorca twego folwarku
nie bęǳie popierał skargi o napad.
— Więc to mó dozorca podał skargę?… — spytał zǳiwiony książę.
— Prawdę rzekłeś. On podał ą w twoim imieniu. Ale eżeli nie przy ǳie na sąd, nie
bęǳie pokrzywǳonego; a gǳie nie ma pokrzywǳonego, nie ma przestępstwa.
Krzaki zaszeleściły.
— Stó że! — zawołał Ramzes. — Kto esteś?…
Nikt nie odpowieǳiał. Tylko zdawało się księciu, że w smuǳe światła pochodni,
palące się na pierwszym piętrze, mignęła naga głowa i skóra pantery.
— Kapłan?… — szepnął następca. — Dlaczego on kry e się?…
Lecz w te chwili przyszło mu na myśl, że ów kapłan mógłby ciężko odpowiadać za
uǳielanie rad tamu ących wymiar sprawiedliwości.

 
Większą część nocy Ramzes przepęǳił w gorączkowych marzeniach. Raz ukazywało mu
się widmo państwa ako niezmierny labirynt o potężnych ścianach, których nie można przebić. To znowu wiǳiał cień kapłana, którego edno mądre zdanie wskazało mu
sposób wydobycia się z labiryntu. I otóż na niespoǳiewanie wystąpiły przed nim dwie
potęgi: interes państwowy, którego dotychczas nie odczuwał, choć był następcą tronu,
i — kapłaństwo, które chciał zetrzeć i uczynić swoim sługą.
Była to ciężka noc. Książę przewracał się na łożu i zadawał sobie pytanie: czy on nie
był ślepym i czy dopiero ǳisia nie oǳyskał wzroku, ażeby przekonać się o swoim nierozsądku i nicestwie⁹⁸? Jakże inacze przedstawiały mu się w tych goǳinach przestrogi
matki, powściągliwość o ca w wypowiadaniu na wyższe woli, a nawet surowe postępowanie ministra Herhora?
„Państwo i kapłaństwo!…” — w półśnie powtarzał książę oblany zimnym potem.
Tylko bogowie niebiescy wieǳą, co by nastąpiło, gdyby miały czas rozwinąć się i do rzeć myśli, akie te nocy zakiełkowały w duszy księcia. Może, zostawszy faraonem, należałby do na szczęśliwszych i na dłuże panu ących władców? Może imię ego, ryte w podziemnych i naǳiemnych świątyniach, przeszłoby do potomności, otoczone na wyższą
chwałą? Może on i ego dynastia nie straciliby tronu, a Egipt uniknął wielkiego wstrząśnienia w na gorszych dla siebie czasach?
Ale asność ǳienna rozproszyła mary krążące nad rozpaloną głową księcia, a dni następne barǳo zmieniły ego po ęcia o nieugiętości państwowych interesów.
⁹⁸nicestwo — nicość; marność, bezwartościowość, niemoc. [przypis edytorski]
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Pobyt księcia w więzieniu nie pozostał bez następstw dla oskarżonych. Urzędnik śledczy natychmiast zdał raport na wyższemu sęǳiemu, sęǳia powtórnie prze rzał sprawę,
sam zbadał kilku obwinionych i w ciągu paru dni uwolnił większą ich część, a resztę ak
na pręǳe oddał pod sąd.
Gdy zaś, w imieniu poszkodowanego na własności księcia, nie z awił się oskarżyciel,
pomimo wywoływań go w sali sądowe i na rynku, sprawa o napad upadła i resztę oskarżonych wypuszczono.
Wprawǳie eden z sęǳiów zrobił uwagę, że wedle prawa dozorca książęcego folwarku
powinien mieć proces o fałszywą skargę i w razie dowieǳenia mu ponieść taką karę, aka
groziła oskarżonym. Kwestię tę ednak pominięto milczeniem.
Dozorca folwarku usunął się z oczu sądowi, wysłany przez następcę do nomesu Takens, a niebawem znikła gǳieś cała skrzynia aktów sprawy o napad.
Dowieǳiawszy się o tym, książę Ramzes poszedł do wielkiego pisarza i z uśmiechem
zapytał:
— Cóż, dosto ny panie, niewinni zostali uwolnieni, akta ich w świętokraǳki sposób
zniszczone i mimo to powaga właǳy nie naraziła się na szwank?
— Mó książę — odparł ze zwykłym chłodem wielki pisarz — nie rozumiałem, że
edną ręką poda esz skargi, a drugą chcesz e usunąć. Wasza dosto ność byłeś obrażonym
przez motłoch, więc naszą rzeczą było ukarać go. Jeżeli ednak ty przebaczyłeś, państwo
nie ma nic do dodania.
— Państwo!… państwo!… — powtarzał książę. — Państwo to my — dodał, przymruża ąc oczy.
— Tak, państwo to faraon i… ego na wiernie si słuǳy — odpowieǳiał pisarz.
Dosyć było te rozmowy z tak wysokim dosto nikiem, ażeby w duszy następcy zatrzeć
buǳące się a potężne, choć eszcze nie asne po ęcie o znaczeniu „państwa”. Więc państwo nie est odwiecznym i niewzruszonym gmachem, do którego po ednym kamieniu
chwały dodawać powinni faraonowie, ale est racze kupą piasku, którą każdy władca przesypu e, ak mu się podoba. W państwie nie ma tych ciasnych drzwi, zwanych prawami,
w których prze ściu każdy musi uchylić głowę, kimkolwiek est: chłopem czy następcą
tronu. W tym gmachu są rozmaite we ścia i wy ścia: wąskie dla małych i słabych, barǳo
obszerne, a nawet wygodne dla silnych.
„Jeżeli tak est — zakiełkowała nowa myśl w księciu — to a zrobię porządek, aki
mnie się podoba!…”
W te same chwili przypomniał sobie dwu luǳi: oswoboǳonego Murzyna, który nie
czeka ąc na rozkaz, był gotów oddać życie za własność księcia, i — niezna omego kapłana.
„Gdybym miał więce podobnych im, wola mo a znaczyłaby w Egipcie i za Egiptem!…”
— rzekł do siebie i poczuł niepokonaną chęć odnalezienia owego kapłana.
Był on prawdopodobnie i tym samym, który powstrzymał tłum od napadu na dom
księcia. Z edne strony doskonale znał prawo, z drugie — umiał kierować tłumami.
— Nieoceniony człowiek!… Muszę go mieć…
Od te pory książę, w czółenku prowaǳonym przez ednego wioślarza, zaczął zwieǳać
chaty w bliskości swego folwarku. Ubrany w tunikę i wielką perukę, z kĳem w ręku, na
którym była wycięta miara, książę wyglądał ak inżynier śleǳący przybór Nilu.
Chłopi chętnie uǳielali mu wszelkich ob aśnień, dotyczących zmian kształtu gruntów
skutkiem wylewu, a zarazem prosili, aby rząd wymyślił akieś łatwie sze sposoby czerpania
wody aniżeli żuraw z wiadrem. Opowiadali też o napaǳie na folwark następcy tronu
i o tym, że nie zna ą luǳi, którzy rzucali kamienie. Wreszcie przypominali sobie kapłana,
co tak szczęśliwie usunął zbiegowisko; ale kto by on był? nie wieǳieli.
— Jest tu — mówił pewien chłop — w nasze okolicy kapłan, który kuru e na oczy,
est taki, co goi rany i składa złamane ręce i nogi. Jest paru kapłanów, którzy uczą pisać
i czytać; est, co gra na podwó nym ﬂecie, i nawet ładnie gra. Ale tamten, który ob awił
się w ogroǳie następcy tronu, nie est żadnym z nich, i oni sami nic o nim nie wieǳą.
Z pewnością musiał to być bożek Num albo akiś duch czuwa ący nad księciem, który
oby żył wiecznie i zawsze miał apetyt.
„A może to naprawdę aki duch!…” — pomyślał Ramzes. W Egipcie zawsze łatwie
o złe czy dobre duchy aniżeli o deszcz.
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Właǳa, Polityka

Woda Nilu z czerwone zrobiła się brunatną, a w sierpniu, w miesiącu Hator, dosięgnęła połowy swe wysokości. W nadbrzeżnych tamach otworzono śluzy i woda gwałtownie zaczęła wypełniać kanały tuǳież olbrzymie ezioro sztuczne, Moeris, w prowinc i
Fa um słynące z pięknych róż. Egipt Dolny przedstawiał akby odnogę morską, gęsto
zasianą pagórkami, na nich ogrodami i domami. Komunikac a lądowa całkiem ustała,
a łódek na woǳie krążyło takie mnóstwo: białych, żółtych, czerwonych i ciemnych, że
wyglądały ak liście w esieni. Na na wyższych punktach kra u kończono zbierać pewien
roǳa bawełny i po raz drugi kosić koniczynę, a zaczynano zrywać owoce tamaryndowe
i oliwki.
Pewnego dnia, płynąc wzdłuż zalanych folwarków, książę spostrzegł ruch niezwykły.
Na edne z czasowych wysepek rozlegał się mięǳy drzewami głośny krzyk kobiet.
„Zapewne ktoś umarł…” — pomyślał książę.
Od drugie wyspy na paru czółenkach odpływały zapasy zboża i kilka sztuk bydła,
a luǳie sto ący pod gospodarskimi budynkami grozili i złorzeczyli luǳiom w łódkach.
„Jakiś spór sąsieǳki…” — rzekł do siebie następca.
W kilku dalszych folwarkach było spoko nie, a mieszkańcy, zamiast pracować albo
śpiewać, sieǳieli na ziemi, milcząc.
„Musieli skończyć robotę i odpoczywa ą.”
Za to od inne wysepki odbiło czółno z kilkorgiem płaczących ǳieci, a akaś kobieta
wszedłszy po pas w wodę wygrażała pięściami.
„Wiozą ǳieci do szkoły” — myślał Ramzes. Wypadki te ednak poczęły go interesować.
Na sąsiednie wyspie znowu rozlegał się krzyk. Książę przysłonił ręką oczy i zobaczył
leżącego na ziemi człowieka, którego bił kĳem Murzyn.
— Cóż się tu ǳie e?… — zapytał Ramzes wioślarza.
— Czyliż nie wiǳicie, panie, że bĳą nęǳnego chłopa?… — odparł przewoźnik, śmieąc się. — Musiał coś zbroić, więc choǳi mu ból po kościach.
— A cóż ty esteś?
— Ja?… — odparł z pychą wioślarz. — Ja estem wolny rybak. I bylem oddał, co
należy, z połowu do ego świątobliwości, mogę pływać po całym Nilu, od pierwsze katarakty do morza. Rybak est ak ryba albo ǳika gęś, a chłop ak drzewo: karmi panów
swoimi owocami i nigǳie nie może uciec, tylko skrzypi, gdy na nim dozorcy psu ą korę.
O ho! ho!… spo rzy cie no tam… — zawołał znowu zadowolony rybak. — He !…
o ciec!… a nie wypĳa wszystkie wody, bo bęǳie nieuroǳa …
Wesoły ten wykrzyknik odnosił się do grupy osób spełnia ących barǳo oryginalną
czynność. Kilku luǳi gołych trzymało za nogi innego człowieka i nurzało mu w woǳie
głowę po szy ę, po piersi, wreszcie po pas. Obok stał egomość z laską, ubrany w poplamioną tunikę i perukę z baranie skóry. Nieco dale krzyczała wniebogłosy kobieta, którą
za ręce trzymali luǳie.
Bicie kĳem było tak upowszechnione w szczęśliwym państwie faraonów ak eǳenie
i spanie. Bito ǳieci i dorosłych, chłopów, rzemieślników, żołnierzy, oﬁcerów i urzędników. Kto żył, dostawał kĳe, z wy ątkiem kapłanów i na wyższych dosto ników, bo tych
uż nie miał kto bić. Książę więc dość spoko nie patrzył na chłopa bitego kĳem; ale zastanowił go chłop nurzany w woǳie.
— Ho! ho!… — śmiał się tymczasem wioślarz — a to go po ą!… Zgrubie e tak, że
żona bęǳie musiała nadsztukować mu opaskę.
Książę kazał przybić do brzegu. Tymczasem chłopa wydobyto z rzeki, pozwolono mu
wykaszlać wodę i znowu schwycono go za nogi, pomimo nieczłowieczych wrzasków żony,
która zaczęła kąsać luǳi trzyma ących ą.
— Stó ! — krzyknął książę do oprawców, którzy ciągnęli chłopa.
— Czyńcie waszą powinność! — zawołał przez nos egomość w baranie peruce. —
Kto esteś, zuchwalcze, który ośmie…
W te chwili książę zwalił go przez łeb swo ą miarą, która na szczęście była lekka.
Mimo to właściciel poplamione tuniki aż usiadł na ziemi, a obmacawszy perukę i głowę,
spo rzał na napastnika zamglonymi oczyma.
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— Odgadu ę — rzekł naturalnym głosem — że mam honor rozmawiać ze znakomitą
osobą… Oby ci, mó panie, zawsze towarzyszył dobry humor, a żółć nigdy nie rozlewała
się po kościach…
— Co wy robicie z tym człowiekiem?… — przerwał książę.
— Pytasz, mó panie — odparł egomość, znowu przez nos — ak cuǳoziemiec, nie
zna ący ani mie scowych zwycza ów, ani luǳi, do których oǳywa się zbyt poufale. Wieǳ
przeto, że estem poborcą ego dosto ności Dagona, pierwszego bankiera w Memﬁsie.
A eżeli eszcze nie zbladłeś, dowieǳ się, że dosto ny Dagon est ǳierżawcą, pełnomocnikiem i przy acielem następcy tronu (oby żył wiecznie!) i że ty dopuściłeś się gwałtu,
o czym zaświadczą moi luǳie, na gruntach księcia Ramzesa…
— Więc to… — przerwał książę, lecz nagle zatrzymał się. — Więc akim prawem
katu ecie w podobny sposób książęcego chłopa?
— Bo nie chce łotr płacić podatków, a skarb następcy est w potrzebie…
Pomocnicy urzędnika, wobec katastro, aka spotkała ich pana, wypuścili swo e oﬁary
i stali bezradni niby członki ciała, któremu ucięto głowę. Uwolniony chłop znowu zaczął
pluć i wytrząsać wodę z uszu, ale za to żona ego przypadła do wybawcy.
— Kimkolwiek esteś — ęczała, składa ąc ręce przed księciem — czy bogiem, czy
nawet posłańcem faraona, posłucha o nasze nęǳy. Jesteśmy chłopami następcy tronu
(oby żył wiecznie!) i zapłaciliśmy wszystkie podatki: w prosie, pszenicy, kwiatach i skórach
bydlęcych. Tymczasem ostatnie dekady przyszedł do nas ten oto człowiek i każe sobie
znowu dać siedm mierzyc pszenicy… „Jakim prawem? — pyta mó mąż — przecie podatki
uż zapłacone?” A on mego męża wali na ziemię, kopie nogami i mówi: „Takim prawem, że
dosto ny Dagon kazał.” — „Skądże wezmę? — odpowiada mó chłop — kiedy nie mamy
żadnego zboża i uż z miesiąc karmimy się ziarnami albo korzonkami lotosu, o które także
coraz trudnie , bo wielcy panowie lubią bawić się kwiatami lotosu.”
Zatchnęła się i zaczęła płakać. Książę czekał cierpliwie, aż się uspokoi, ale unurzany
chłop mruczał:
— Ta baba swoim gadaniem nieszczęście na nas sprowaǳi… A mówiłem, że nie lubię,
ak mi się baby miesza ą do interesów.
Tymczasem urzędnik podsunąwszy się do wioślarza spytał go po cichu, wskazu ąc na
Ramzesa:
— Kto est ten chłystek?…
— Boda ci ęzyk usechł — odparł wioślarz. — Czy nie wiǳisz, że to musi być wielki
pan: dobrze płaci i tęgo wali.
— Ja zaraz poznałem — szeptał urzędnik — że to musi być ktoś wielki. Młodość
zeszła mi na ucztach ze znakomitymi panami.
— Aha! eszcze ci nawet po tych ucztach zostały sosy na oǳieniu — odburknął
wioślarz.
Kobieta, wypłakawszy się, prawiła dale :
— ǲisia zaś przyszedł ten pisarz ze swoimi ludźmi i mówi do mego chłopa: „Kiedy
nie masz pszenicy, odda nam dwu synków, a dosto ny Dagon nie tylko daru e ci ten
podatek, ale eszcze za każdego chłopca co roku zapłaci po drachmie…”
— Biada mi z tobą! — wrzasnął topiony chłop. — Zgubisz nas wszystkich gadulstwem… Nie słucha e , dobry panie — zwrócił się do Ramzesa. — Jak krowa myśli,
że ogonem odstraszy muchy, tak babie zda e się, że ęzykiem odpęǳi poborców… A nie
wieǳą, że obie są głupie…
— Tyś głupi! — przerwała baba. — Słoneczny panie, który masz postać królewską…
— Biorę was na świadków, że ta kobieta bluźni… — rzekł półgłosem urzędnik do
swoich luǳi.
— Kwiecie pachnący, którego głos est ak dźwięk ﬂetu, wysłucha mnie!… — błagała
kobieta Ramzesa. — Więc mó mąż powieǳiał temu urzędnikowi: „Wolałbym stracić dwa
byczki, gdybym e miał, aniżeli oddać moich chłopców, choćbyście mi za każdego płacili
po cztery drachmy na rok. Bo ak ǳiecko wy ǳie z domu na służbę, nikt go uż nie
zobaczy…”
— Boda bym się udusił!… boda ryby adły ciało mo e na dnie Nilu!… — ęczał chłop.
— Przecie ty cały folwark zmarnu esz swoimi skargami… kobieto…
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Urzędnik wiǳąc, że ma poparcie strony głównie zainteresowane , wystąpił naprzód
i zaczął znowu przez nos:
— Od czasu ak słońce wschoǳi za pałacem królewskim, a zachoǳi nad piramidami,
ǳiały się w tym kra u różne ǳiwowiska… Za faraona Semempsesa⁹⁹ukazywały się około
piramidy Kochom¹⁰⁰ z awiska cudowne i dżuma spadła na Egipt. Za Boetosa¹⁰¹ rozwarła
się ziemia pod Bubastis¹⁰² i pochłonęła wielu luǳi… Za panowania Neferchesa¹⁰³ wody
Nilu przez edenaście dni były słodkie ak miód¹⁰⁴. To wiǳiano i wiele innych rzeczy,
o których wiem, bo estem pełen mądrości. Ale nigdy nie wiǳiano, ażeby z wody wyszedł
akiś nieznany człowiek i w ma ątkach na dosto nie szego następcy tronu bronił zbierania
podatków…
— Milcz! — krzyknął Ramzes — i wynoś się stąd. Nikt wam nie zabierze ǳieci —
dodał do kobiety.
— Łatwo mi wynieść się — odparł poborca — bo mam lotne czółno i pięciu wioślarzy. Ale da że mi, wasza dosto ność, akiś znak do pana mego, Dagona…
— Zde mĳ perukę i pokaż mu znak na swoim łbie — rzekł książę. — A Dagonowi
powieǳ, że mu takie same znaki porobię na całym ciele…
— Słyszycie bluźnierstwo?… — szepnął poborca do swoich luǳi, cofa ąc się ku brzegowi wśród niskich ukłonów.
Wsiadł w czółno, a gdy ego pomocnicy odbili i odsunęli się na kilkaǳiesiąt kroków,
wyciągnąwszy rękę, począł wołać:
— Oby was kurcz złapał za wnętrzności, buntownicy, bluźniercy!… Stąd prosto adę
do następcy tronu i opowiem mu, co się ǳie e w ego dobrach…
Potem wziął kĳ i zaczął okładać swoich luǳi za to, że nie u ęli się za nim.
— Tak bęǳie z tobą!… — wołał, grożąc Ramzesowi.
Książę dopadł swego czółna i wściekły kazał wioślarzowi gonić za zuchwałym urzędnikiem lichwiarza. Ale egomość w baranie peruce rzucił kĳ i sam wziął się do wioseł;
ego zaś luǳie pomagali mu tak gorliwie, że pościg stał się niepodobnym.
— Pręǳe sowa dogoni askółkę aniżeli my ich, mó piękny panie — rzekł, śmie ąc
się, wioślarz Ramzesa. — Ale co wy, to nie musicie być miernikiem, tylko oﬁcerem, może
nawet z gwardii ego świątobliwości. Zaraz walicie w łeb! Znam się na tym, sam przez pięć
lat byłem w wo sku. Zawsze waliłem w łeb albo w brzuch i nie na gorze ǳiało mi się na
świecie. A ak mnie kto zwalił, zaraz rozumiałem, że musi być wielki… W naszym Egipcie
(oby go nigdy nie opuszczali bogowie!) strasznie ciasno: miasto przy mieście, dom przy
domu, człowiek przy człowieku. Kto chce ako tako obracać się w te ciżbie, musi walić
w łeb.
— Jesteś żonaty? — spytał książę.
— Phy! ak mam kobietę i mie sce na półtore osoby, tom żonaty, ale zresztą kawaler.
Byłem przecie w wo sku i wiem, że kobieta est dobra raz na ǳień, i to nie zawsze.
Zawaǳa.
— A może byś ty poszedł do mnie w służbę? Kto wie, czybyś żałował tego…
— Za pozwoleniem wasze dosto ności, a zaraz zmiarkowałem, że wy moglibyście
dowoǳić pułkiem, pomimo młode twarzy. Ale w służbę do nikogo nie pó dę. Jestem
wolny rybak; ǳiad mó był (za przeproszeniem) pastuchem w Dolnym Egipcie, zaś nasz
ród pochoǳi od Hyksosów. Prawda, że wytrząsa¹⁰⁵ się z nas głupie chłopstwo egipskie,
ale mnie na to śmiech bierze. Chłop i Hyksos, mówię wasze dosto ności, to niby wół

⁹⁹Semempses (gr.) — Semerchet (ok. – p.n.e), przedostatni faraon I dynastii. [przypis edytorski]
¹⁰⁰piramida Kochom — zna du ąca się  km od wioski Kahun, na skra u oazy Fa um, piramida faraona XII
dynastii Senusereta II (– p.n.e.). [przypis edytorski]
¹⁰¹Boetos (gr.) — Hetepsechemui (ok.  p.n.e.), założyciel II dynastii faraonów egipskich. [przypis edytorski]
¹⁰²Bubastis (gr.) — Per-Bastet, miasto we wschodnie Delcie, w pobliżu ǳisie szego Az-Zakazik. Centrum
kultu bogini miłości i płodności Bastet, stolica . nomu Dolnego Egiptu. [przypis edytorski]
¹⁰³Neferches (gr.) — Chasechemui (przed  p.n.e.), ostatni faraon II dynastii. [przypis edytorski]
¹⁰⁴Za faraona Semempsesa ukazywały się… Za Boetosa rozwarła się ziemia… Za panowania Neferchesa wody
Nilu przez jedenaście dni były słodkie jak miód. — zaczerpnięte z historii Egiptu spisane w III w. p.n.e. przez
kapłana egipskiego Manethona. [przypis edytorski]
¹⁰⁵wytrząsać się — natrząsać się, wyśmiewać się. [przypis edytorski]
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i byk. Chłop może choǳić za pługiem czy przed pługiem, ale Hyksos nikomu nie bęǳie
służył. Chyba w wo sku ego świątobliwości, bo to wo sko.
Rozochocony wioślarz ciągle mówił, ale książę uż go nie słuchał. W ego duszy coraz
głośnie oǳywały się pytania barǳo bolesne, gdyż zupełnie nowe. Więc te wysepki, około
których przepływał, należały do ego ma ętności?… ǲiwna rzecz, on wcale nie wieǳiał,
gǳie są i ak wygląda ą ego folwarki. Więc w ego imieniu Dagon obłożył chłopów
nowymi opłatami, a ten szczególny ruch, na aki patrzył, adąc wzdłuż brzegów, to było
zbieranie podatków?… Chłop, którego bito na brzegu, widać nie miał czym płacić. ǲieci,
które rzewnie płakały w łoǳi, były sprzedane, po drachmie za głowę, na cały rok. A ta
kobieta, która po pas weszła w wodę i klęła, to ich matka…
„Kobiety są barǳo niespoko ne — mówił do siebie książę. — Sara est na spoko nie sza z kobiet, inne ednak lubią dużo gadać, płakać i wrzeszczeć…”
Przyszedł mu na myśl chłop, który łagoǳił uniesienia swo e żony. Jego topili — i nie
gniewał się; e nic nie robili i pomimo to wrzeszczała.
„Kobiety są barǳo niespoko ne!… — powtarzał. — Tak, nawet mo a czcigodna matka… Cóż to za różnica pomięǳy o cem i matką! Jego świątobliwość wcale nie chce wieǳieć, że opuściłem armię dla ǳiewczyny, ale królowa lubi za mować się nawet tym, że
wziąłem do domu Żydówkę… Sara est na spoko nie szą kobietą, aką znam. Za to Tafet
gada, płacze i wrzeszczy za cztery…”
Potem przypomniał sobie książę słowa żony chłopa, że uż miesiąc nie eǳą zboża,
tylko ziarna i korzonki lotosu. Ziarno ego est ak mak; korzenie — takie sobie. On
nie adłby tego nawet przez trzy dni z rzędu. Wreszcie kapłani, za mu ący się leczeniem,
raǳą zmieniać pokarm. Jeszcze w szkole mówiono mu, że trzeba adać mięso obok ryb,
daktyle obok pszenicy, ﬁgi obok ęczmienia. Ale przez cały miesiąc żywić się ziarnami
lotosu!… No, a koń, krowa?… Koń i krowa lubią siano, a ęczmienne kluski trzeba im
gwałtem pchać w gardło. Zapewne więc i chłopi wolą karmić się ziarnami lotosu, a pszenne lub ęczmienne placki, ryby i mięso eǳą bez smaku. Zresztą na pobożnie si kapłani,
cudotwórcy, nigdy nie dotyka ą mięsa ani ryb. Widocznie magnaci i synowie królewscy
potrzebu ą mięsa ak lwy i orły, a chłopi — trawy ak wół.
Tylko… to nurzanie w woǳie za podatki?… Eh, alboż to on raz, kąpiąc się z towarzyszami, pakował ich pod wodę, a nawet sam się nurzał?… Co przy tym było śmiechu!…
— Nurzanie — zabawa. A co się tyczy bicia kĳem, ileż razy ego w szkole bito kĳem?…
Jest to bolesne, ale widać nie dla wszelkiego stworzenia. Bity pies wy e i gryzie; bity
wół nawet nie obe rzy się. Tak samo wielkiego pana bicie może boleć, ale chłop krzyczy
tylko dlatego, ażeby wykrzyczeć się przy okaz i. Nawet nie wszyscy krzyczą, a żołnierze
i oﬁcerowie śpiewa ą pod kĳami.
Mądre te uwagi nie potraﬁły ednak zagłuszyć drobnego, ale dokuczliwego niepoko u
w sercu następcy. Oto ego ǳierżawca Dagon nałożył niesprawiedliwy podatek, którego
chłopi uż płacić nie mogli!
W te chwili księciu nie choǳiło o chłopów, ale — o matkę. Jego matka musi wieǳieć o gospodarce Fenic anina. Co ona powie na to synowi, ak spo rzy na niego, ak
szyderczo uśmiechnie się? A nie byłaby kobietą, gdyby mu nie przypomniała:
— Wszak mówiłam, Ramzesie, że ten Fenic anin zru nu e two e ma ątki?…
„Gdyby zdra cy kapłani — myślał książę — oﬁarowali mi ǳiś dwaǳieścia talentów,
utro wypęǳiłbym Dagona, moi chłopi nie dostawaliby kĳów i nie byliby nurzani w woǳie, a matka nie żartowałaby ze mnie… ǲiesiąta… setna część tych bogactw, akie leżą
w świątyniach i pasą chciwe oczy gołych łbów, na całe lata zrobiłaby mnie człowiekiem
niezależnym od Fenic an…”
W te chwili błysnęło w duszy Ramzesa dosyć ǳiwne po ęcie, że — mięǳy chłopstwem i kapłanami istnie e akiś głęboki antagonizm.
„Przez Herhora — myślał — powiesił się tamten chłop na granicy pustyni… Na
utrzymanie kapłanów i świątyń ciężko pracu e ze dwa miliony ludu egipskiego… Gdyby
ma ątki kapłańskie należały do skarbu faraona, a nie musiałbym pożyczać piętnastu talentów i moi chłopi nie byliby tak strasznie uciskani… Oto gǳie est źródło nieszczęść
Egiptu i słabości ego królów!…”

   Faraon



Głód

Pozyc a społeczna

Sprawiedliwość, Pozyc a
społeczna, Chłop, Właǳa

Książę czuł, że chłopom ǳie e się krzywda, więc doznał niemałe ulgi odkrywszy, że
sprawcami złego są — kapłani. Nie przyszło mu do głowy, że ego sąd może być mylny
i niesprawiedliwy.
Zresztą on nie sąǳił, tylko oburzał się. Gniew zaś człowieka nigdy nie zwraca się
przeciw niemu samemu; ak głodna pantera nie żre własnego ciała, lecz kręcąc ogonem
i tuląc uszy, dokoła siebie wypatru e oﬁary.

 
Wycieczki następcy tronu, pod ęte w celu odkrycia kapłana, który ocalił Sarę, a księciu
uǳielił porady prawne , miały nieoczekiwany rezultat.
Kapłan nie znalazł się, natomiast mięǳy egipskim chłopstwem zaczęły o Ramzesie
krążyć legendy.
Jakiś człowiek pływał wieczorami ode wsi do wsi w drobnym czółenku i opowiadał
chłopom, że następca tronu uwolnił luǳi, którym za napad na ego dom groziły kopalnie.
Oprócz tego zbił urzędnika, który od chłopów chciał wydobyć niesprawiedliwy podatek.
Dodawał w końcu nieznany człowiek, że książę Ramzes zna du e się pod szczególną opieką
boga Amona z pustyni zachodnie , który est ego o cem.
Prosty lud chciwie słuchał wieści, raz dlatego, że zgaǳały się z faktami, po wtóre, że
opowiada ący e człowiek sam wyglądał na ducha: przypływał nie wiadomo skąd i znikał.
Książę Ramzes wcale o swoich chłopach nie mówił z Dagonem, nawet nie wzywał go
do siebie. Czuł wstyd wobec Fenic anina, od którego wziął pieniąǳe i eszcze nieraz mógł
ich potrzebować.
Ale w kilka dni po awanturze z pisarzem Dagona bankier sam odwieǳił następcę
tronu, trzyma ąc coś zasłoniętego w rękach. A gdy wszedł do poko u księcia, ukląkł,
rozwiązał białą chustkę i wy ął z nie prześliczny złoty kielich.
Kielich był wysaǳany różnokolorowymi kamieniami i pokryty płaskorzeźbą, która
na podstawie przedstawiała zbieranie i tłoczenie winogron, a na czaszy — ucztę.
— Przy mĳ ten kielich, dosto ny panie, od niewolnika twego — mówił bankier —
i używa go sto… tysiąc lat… do skończenia wieków.
Ale książę zrozumiał, o co choǳi Fenic aninowi. Nie dotyka ąc przeto złotego daru,
rzekł z twarzą surową:
— Czy wiǳisz, Dagonie, te purpurowe blaski wewnątrz kielicha?…
— Zaprawdę — odparł bankier — akżebym nie miał wiǳieć te purpury, która
dowoǳi, że kielich est z na czystszego złota.
— A a ci mówię, że to est krew ǳieci zabieranych roǳicom — odpowieǳiał gniewnie następca tronu.
Odwrócił się i wyszedł do dalszych poko ów.
— O Astoreth! — ęknął Fenic anin. Usta mu posiniały, a ręce zaczęły drżeć tak, że
ledwie zdążył owinąć swó kielich w białą chustę.
W parę dni późnie Dagon popłynął ze swoim kielichem do folwarku Sary. Ubrał się
w szaty przetykane złotem, w gęste broǳie miał szklaną kulkę, z które ciekły wonności,
a do głowy przypiął dwa pióra.
— Piękna Saro — zaczął — oby Jehowa zlał na two ą roǳinę tyle błogosławieństw, ile
ǳiś płynie wody w Nilu. My, Fenic anie, i wy, Żyǳi, esteśmy przecie sąsiadami i braćmi.
Ja zaś takim żarem miłosnym płonę do ciebie, że gdybyś nie należała do na dosto nie szego
pana naszego, dałbym za ciebie Gedeonowi (oby zdrów był!) ǳiesięć talentów i po ąłbym
cię za prawą małżonkę. Taki estem namiętny!…
— Niech mnie Bóg zachowa — odparła Sara — ażebym potrzebowała mieć innego
pana aniżeli ten mó , który est. Ale skądże to, zacny Dagonie, przyszła ci ochota nawieǳić
ǳisia służebnicę pańską?
— Powiem ci prawdę, akbyś była Tamarą, żoną mo ą, która, choć rodowita córka
Sydonu, choć wniosła mi duży posag, est uż stara i niewarta zde mować ci sandałów…
— W mioǳie, płynącym z ust waszych, est dużo piołunu — wtrąciła Sara.
— Miód — prawił Dagon siada ąc — niech bęǳie dla ciebie, a piołun niech mo e
zatruwa serce. Pan nasz, książę Ramzes (oby żył wiecznie!), ma lwie usta i sępią przebiegłość. Raczył mi wypuścić w ǳierżawę swo e ma ątki, co żołądek mó napełniło radością;
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ale nie ufa mi tak, że a ze zgryzoty po całych nocach nie sypiam, tylko wzdycham i łzami
oblewam łoże mo e, w którym obyś ty wespół ze mną spoczywała, Saro, zamiast mo e
małżonki Tamary, która pożądliwości uż we mnie rozbuǳić nie może.
— Nie to chcieliście mówić — przerwała zarumieniona Sara.
— Ja uż nie wiem, co chcę mówić od czasu, gdym u rzał ciebie i gdy nasz pan, śleǳąc
mo e czynności na folwarkach, pobił kĳem i odebrał zdrowie mo emu pisarzowi, który
zbierał od chłopów podatek. Przecie ten podatek nie dla mnie, Saro, tylko dla naszego
pana… Przecie nie a będę adł ﬁgi i pszenne chleby z tych dóbr, tylko ty, Saro, i nasz
pan… Przecie a dałem pieniąǳe panu, a tobie kle noty, więc dlaczego podłe chłopstwo
egipskie ma zubożać naszego pana i ciebie, Saro?… Ażebyś zaś zrozumiała, ak mocno
wzburzasz mo ą krew dla siebie, i ażebyś dowieǳiała się, że z tych pańskich ma ątków a
nic mieć nie chcę, tylko wam wszystko odda ę, weźmĳ¹⁰⁶, Saro, ten kielich szczerozłoty,
wysaǳany kamieniami i okryty rzeźbą, które ǳiwiliby się sami bogowie…
To mówiąc, Dagon wydobył z białe chusty kielich nie przy ęty przez księcia.
— Ja nawet nie chcę, Saro — mówił — ażebyś ty ten złoty kielich miała w domu
i dawała z niego pić naszemu panu. Ty odda ten szczerozłoty kielich two emu o cu Gedeonowi, którego kocham ak brata. I ty, Saro, powieǳ o cu twemu takie słowa: „Dagon,
twó bliźnięcy brat, nieszczęśliwy ǳierżawca ma ątków następcy tronu, est zru nowany.
Więc pĳ, mó o cze, z tego kielicha i myśl o twoim bliźniaczym bracie Dagonie, i proś
Jehowy, ażeby nasz pan, książę Ramzes, nie rozbĳał emu pisarzów¹⁰⁷ i nie buntował chłopów, którzy uż i tak nie chcą płacić podatku.” Ty zaś, Saro, wieǳ o tym, że gdybyś kiedy
dopuściła mnie do poufałości ze sobą, dałbym tobie dwa talenty, a twemu o cu talent.
I eszcze wstyǳiłbym się, że da ę ci tak mało, boś ty warta, ażeby pieścił cię sam faraon i następca tronu, i dosto ny minister Herhor, i na walecznie szy Nitager, i na bogatsi
bankierowie feniccy. W tobie est taki smak, że a, gdy wiǳę cię — omdlewam, a gdy
cię nie wiǳę, zamykam oczy i oblizu ę się. Ty esteś słodsza od ﬁg, barǳie pachnąca od
róż… Ja bym dał tobie pięć talentów… Weź ten kielich, Saro…
Sara usunęła się ze spuszczonymi oczyma.
— Nie wezmę kielicha — odparła — bo pan mó zabronił mi od kogokolwiek przy mować darów.
Dagon osłupiał i patrzył na nią zǳiwionymi oczyma.
— Ty chyba nie wiesz, Saro, co est wart ten kielich?… Wreszcie a da ę go two emu
o cu, memu bratu…
— Nie mogę przy ąć… — szepnęła Sara.
— Gwałtu!… — krzyknął Dagon. — Więc ty, Saro, zapłacisz mi za ten kielich innym
sposobem, nie mówiąc two emu panu… Przecie taka piękna ak ty kobieta musi posiadać
złoto i kle noty i powinna mieć swego bankiera, który by e dostarczał pieniąǳe, kiedy
e się podoba, nie zaś tylko wówczas, gdy e pan zechce?…
— Nie mogę!… — szepnęła Sara, nie ukrywa ąc wstrętu dla Dagona.
Fenic anin w okamgnieniu zmienił ton i rzekł, śmie ąc się:
— Barǳo dobrze, Saro!… Ja tylko chciałem przekonać się, czy ty esteś wierna naszemu panu. I wiǳę, że esteś wierna, chociaż głupi luǳie gada ą…
— Co?… — wybuchnęła Sara, rzuca ąc się ku Dagonowi z zaciśniętymi pięściami.
— A cha! cha!… — śmiał się Fenic anin. — Jaka szkoda, że tego nie słyszał i nie
wiǳiał nasz pan… Ale a emu kiedy opowiem, gdy bęǳie dobrze usposobiony, że ty nie
tylko esteś mu wierna ak pies, ale nawet nie chciałaś przy ąć złotego kielicha, ponieważ
on nie kazał ci przy mować prezentów… A ten kielich, wierz mi, Saro, skusiłby nie edną
kobietę… I niemałą kobietę…
Dagon posieǳiał eszcze chwilę, poǳiwia ąc cnotę i posłuszeństwo Sary, wreszcie
pożegnał się z nią barǳo czule, wsiadł w swo ą łódź z namiotem i odpłynął do Memﬁs. Im
czółno dale odsuwało się od folwarku, z twarzy Fenic anina znikał uśmiech, a występował
wyraz gniewu. A gdy dom Sary ukrył się za drzewami, Dagon powstał i podniósłszy ręce
do góry począł wołać:

¹⁰⁶weźmĳ — ǳiś: weź. [przypis edytorski]
¹⁰⁷pisarzów — ǳiś popr.: pisarzy. [przypis edytorski]
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Pochlebstwo

Przekleństwo

— O Baal Sydon¹⁰⁸, o Astoreth!… pomścĳcie mo ą zniewagę nad przeklętą córką
Judy… Niech przepadnie e zdraǳiecka piękność ak kropla deszczu w pustyni… Niecha
choroby stoczą e ciało, a szaleństwo opęta duszę… Niech e pan wygna ą z domu ak
parszywą świnię… A ak ǳisia odtrąciła mó kielich, tak niech przy ǳie czas, ażeby luǳie
odtrącali e wyschłą rękę, gdy bęǳie żebrać, spragniona, o kubek mętne wody…
Potem pluł i mruczał niezrozumiałe a straszne wyrazy, aż na chwilę czarny obłok zakrył
słońce, a woda w pobliżu łoǳi poczęła mącić się i wydymać w duże fale. Gdy skończył,
słońce znowu za aśniało, ale rzeka eszcze niepokoiła się, akby poruszył ą nowy przybór.
Wioślarze Dagona zlękli się i przestali śpiewać; lecz odǳieleni od swego pana ścianą
namiotu, nie spostrzegli ego praktyk.
Od te pory Fenic anin nie pokazywał się następcy tronu. Lecz gdy pewnego dnia
książę przyszedł do swo e willi, zastał w poko u sypialnym piękną szesnastoletnią tancerkę
fenicką, która za cały stró miała złotą obręcz na głowie i delikatny ak pa ęczyna szal na
ramionach.
— Któż ty esteś? — zapytał książę.
— Jestem kapłanką i two ą służebnicą, a przysłał mnie pan Dagon, ażebym wypłoszyła
twó gniew na niego.
— Jakże potraﬁsz to zrobić?
— O tak… Siądź tuta — mówiła, sadowiąc go na fotelu — a stanę na palcach,
ażeby zrobić się wyższą aniżeli twó gniew, i tym szalem, który est poświęcony, będę
odpęǳać od ciebie złe duchy… A kysz!… a kysz!… — szeptała, tańcząc wkoło Ramzesa.
— Niech mo e ręce zde mą ponurość z włosów twoich… niech mo e pocałunki przywrócą
asne spo rzenie oczom twym… niech bicie mego serca napełni muzyką uszy two e, panie
Egiptu… A kysz!… a kysz!… on nie wasz, ale mó … Miłość potrzebu e takie ciszy, że
wobec nie nawet gniew musi umilknąć…
Tańcząc, bawiła się włosami Ramzesa, obe mowała go za szy ę, całowała w oczy.
Wreszcie zmęczona siadła u nóg księcia i oparłszy głowę na ego kolanach, bystro przypatrywała mu się, dysząc rozchylonymi ustami.
— Już nie gniewasz się na twego sługę Dagona?… — szeptała, głaszcząc twarz księcia.
Ramzes chciał ą pocałować w usta, lecz zerwała się z ego kolan i uciekła, woła ąc:
— O, nie, nie można!…
— Dlaczego?
— Jestem ǳiewicą i kapłanką wielkie bogini Astoreth… Musiałbyś barǳo kochać
i czcić mo ą opiekunkę, zanim byłoby ci wolno pocałować mnie.
— A tobie wolno?…
— Mnie wszystko wolno, bo a estem kapłanka i przysięgłam zachować czystość.
— Więc po cóżeś tu przyszła?
— Rozpęǳić gniew twó . Zrobiłam to i odchoǳę. Bądź zdrów i zawsze dobry!… —
dodała z prze mu ącym we rzeniem.
— Gǳie mieszkasz?… ak się nazywasz?… — pytał książę.
— Nazywam się Pieszczota. A mieszkam… Ech, po co mam mówić. Jeszcze nieprędko
przy ǳiesz do mnie.
Skinęła ręką i znikła, a książę, ak odurzony, nie ruszył się z fotelu¹⁰⁹. Gdy zaś po chwili
wy rzał oknem, zobaczył bogatą lektykę, którą cztere Nubĳczycy szybko nieśli w stronę
Nilu.
Ramzes nie żałował odchoǳące : zǳiwiła go, ale nie porwała.
„Sara est spoko nie sza od nie — myślał — i ładnie sza. Zresztą… zda e mi się, że ta
Fenic anka musi być zimna, a e pieszczoty wyuczone.”
Lecz od te chwili książę przestał gniewać się na Dagona, tym barǳie że gdy raz był
u Sary, przyszli do niego chłopi i ǳięku ąc za opiekę oświadczyli, że Fenic anin uż nie
zmusza ich do płacenia nowego podatku.
Tak było pod Memﬁsem. Za to w dalszych folwarkach książęcy ǳierżawca wetował
sobie straty.
¹⁰⁸Baal Sydon — „Pan Sydonu”, tytuł boga. Baal używane również w zastępstwie imienia głównego boga
ludów zachodniosemickich (Palestyny, Fenic i, Syrii), władcy świata, boga burzy i deszczu. [przypis edytorski]
¹⁰⁹fotelu — ǳiś popr. forma D. lp: fotela. [przypis edytorski]
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Kapłan, Kobieta, Czary

 
W miesiącu Choiak, od połowy września do połowy paźǳiernika, wody Nilu stanęły
na wyże i zaczął się nieznaczny opad. W ogrodach zbierano owoce tamaryndowe, daktyle
i oliwki, a drzewa zakwitły po raz drugi.
W tym czasie ego świątobliwość Ramzes XII opuścił swó słoneczny pałac pod Memﬁsem i z wielką świtą, na kilkuǳiesięciu stro nych statkach popłynął do Teb ǳiękować
tamte szym bogom za dobry wylew, a zarazem złożyć oﬁary w grobach wiecznie ży ących
przodków.
Na dosto nie szy władca barǳo łaskawie pożegnał syna swego i następcę; ale kierunek
spraw państwowych, na czas nieobecności, powierzył Herhorowi.
Książę Ramzes tak mocno odczuł ten dowód monarsze nieufności, że przez trzy dni
nie wychoǳił ze swo e willi i nie przy mował pokarmów, tylko płakał. Późnie przestał
się golić i przeniósł się na folwark Sary, ażeby uniknąć stykania się z Herhorem i dokuczyć
matce, którą uważał za przyczynę swoich nieszczęść.
Zaraz na drugi ǳień w tym ustroniu odwieǳił go Tutmozis, ciągnąc za sobą dwie
łoǳie muzyków i tancerek, a trzecią napełnioną koszami adła i kwiatów tuǳież ǳbanami wina. Ale książę kazał od echać precz muzyce i tancerkom, a wziąwszy do ogrodu
Tutmozisa, rzekł:
— Zapewne wysłała cię tu matka mo a (oby żyła wiecznie!) w celu oderwania mnie
od Żydówki?… Otóż powieǳ e dosto ności, że choćby Herhor został nie tylko namiestnikiem, ale nawet synem mego o ca, a robić będę to, co mi się podoba… Znam
się na tym… ǲiś chcą mnie pozbawić Sary, a utro właǳy… Przekonam ich, że a nie
wyrzekam się niczego.
Książę był rozdrażniony, Tutmozis wzruszał ramionami, wreszcie odparł:
— Jak wicher odnosi ptaka na pustynię, tak gniew wyrzuca człowieka na brzegi niesprawiedliwości. Czy możesz ǳiwić się kapłanom, że nie cieszą się, iż następca tronu
związał swo e życie z kobietą inne ziemi i wiary? Prawda, że nie podoba im się Sara,
tym więce , że masz ą edną; gdybyś posiadał kilka kobiet rozmaitych, ak wszyscy młoǳi szlachcice, nie zwracano by uwagi na Żydówkę. Lecz cóż oni zrobili e złego?… Nic.
Owszem, nawet akiś kapłan bronił e przed roz uszonym tłumem napastników, których
tobie podobało się wydobyć z więzienia…
— A mo a matka?… — wtrącił następca.
Tutmozis roześmiał się.
— Two a czcigodna matka — prawił — kocha cię ak własne oczy i serce. Jużci i e
nie podoba się Sara, ale wiesz, co mi raz powieǳiała e dosto ność?… Oto, ażebym odbił
ci Sarę!… Wiǳisz, aki zrobiła sobie żart?… Na co a odpowieǳiałem równie żartem:
Ramzes darował mi sforę gończych psów i dwa konie syry skie, gdy mu się sprzykrzyły;
może więc kiedyś odda mi i swo ą kochankę, którą będę musiał przy ąć zapewne z dodatkiem…
— Ani myśl o tym. Nikomu ǳiś nie oddałbym Sary właśnie dlatego, że z e powodu
mó o ciec nie mianował mnie namiestnikiem.
Tutmozis kręcił głową.
— Barǳo się mylisz — odparł. — Tak się mylisz, że aż mnie to przestrasza. Czyliżbyś naprawdę nie rozumiał powodów niełaski, które zna każdy oświecony człowiek
w Egipcie?…
— Nic nie wiem…
— Tym gorze — mówił zakłopotany Tutmozis. — Nie wiesz więc, że od czasu manewrów żołnierze, osobliwie greccy, w każdym szynku pĳą za two e zdrowie…
— Na to przecież dostali pieniąǳe.
— Tak, ale nie na to, ażeby wołać na cały głos, że gdy nastąpisz po ego świątobliwości
(oby żył wiecznie!), rozpoczniesz wielką wo nę, po które za dą zmiany w Egipcie… Jakie
zmiany?… I kto, za życia faraona, ośmieli się mówić o planach ego następcy?…
Teraz książę sposępniał.
— To edno, ale powiem ci i drugie — prawił Tutmozis — bo złe ak hiena nigdy
nie choǳi w po edynkę. Czy wiesz, że mięǳy chłopstwem śpiewa ą o tobie pieśni, ak
uwolniłeś napastników z więzienia, a co gorsza, znowu mówią, że gdy nastąpisz po ego
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świątobliwości, będą zniesione podatki?… Trzeba zaś dodać, że ile razy mięǳy chłopstwem zaczynano gadać o niesprawiedliwości i podatkach, zawsze następowały rozruchy.
I albo zewnętrzny nieprzy aciel wpadał do osłabionego państwa, albo Egipt ǳielił się na
tyle części, ilu było nomarchów… Sam wreszcie osądź: czy est rzeczą stosowną, ażeby
w Egipcie akieśkolwiek imię częście było wymawiane aniżeli faraona?… I ażeby ktokolwiek stawał mięǳy ludem a naszym panem?… Gdybyś zaś pozwolił, opowieǳiałbym ci,
ak na tą sprawę zapatru ą się kapłani…
— Ależ, rozumie się, mów…
— Otóż eden wielce mądry kapłan, który ze szczytu świątyni Amona za mu e się
dostrzeganiem niebieskich obrotów, wymyślił taką przypowieść.
Faraon est słońcem, a następca tronu księżycem. Gdy za świetlanym bogiem z daleka
posuwa się księżyc, mamy asność we dnie i asność w nocy. Gdy księżyc chce być zanadto
blisko słońca, wówczas znika sam i noce są ciemne. Ale eżeli zdarzy się tak, że księżyc
stanie przed słońcem, wtedy robi się zaćmienie, wielki popłoch dla świata.
— I — wszystkie te paplaniny — przerwał Ramzes — dochoǳą do uszu ego świątobliwości?… Biada głowie mo e !… Boda bym nigdy nie był synem królewskim!…
— Faraon, ako bóg ziemski, wie o wszystkim; ale est zanadto potężny, aby miał
zważać na pĳackie okrzyki żołnierstwa albo na szepty chłopów. On rozumie, że każdy
Egipc anin odda za niego życie, a ty na pierwe .
— Prawdę rzekłeś!… — odparł stroskany książę. — W tym wszystkim ednak wiǳę
nową nikczemność i obłudę kapłanów — dodał, ożywia ąc się. — Więc to a zasłaniam
ma estat pana naszego, bo uwalniam niewinnych z więzienia albo nie pozwalam memu
ǳierżawcy dręczyć chłopów niesprawiedliwym podatkiem?… Ale kiedy ego dosto ność
Herhor rząǳi armią, mianu e dowódców, układa się z obcymi książęty¹¹⁰, a memu o cu
każe spęǳać dni na modlitwach…
Tutmozis zasłonił uszy i tupiąc nogami zawołał:
— Milcz uż, milcz!… każde two e słowo est bluźnierstwem… Państwem rząǳi tylko
ego świątobliwość, i cokolwiek ǳie e się na ziemi, pochoǳi z ego woli. Herhor zaś est
sługą faraona i robi to, co mu pan każe… Kiedyś sam przekonasz się… Oby słowa mo e
nie były źle zrozumiane!…
Książę tak sposępniał, że Tutmozis przerwał rozmowę i czym pręǳe pożegnał przy aciela. Gdy wsiadł do swe łódki, opatrzone baldachimem i ﬁrankami, głęboko odetchnął
i wypiwszy spory kielich wina, począł rozmyślać:
„Brr!… ǳięku ę bogom, że nie dali mi takiego charakteru, aki ma Ramzes. Jest to
na nieszczęśliwszy człowiek w na szczęśliwszych warunkach… Mógłby mieć na pięknie sze kobiety z Memﬁsu, a pilnu e się edne , aby dokuczyć matce! Tymczasem on nie matce dokucza, ale tym wszystkim cnotliwym ǳiewicom i wiernym żonom, które usycha ą
z tęsknoty, że następca tronu, a w dodatku prześliczny chłopak, nie odbiera im cnoty
albo nie zmusza do niewierności. Mógłby nie tylko pić, ale nawet kąpać się w na lepszym
winie, a tymczasem woli nęǳne piwo żołnierskie i suchy placek natarty czosnkiem. Skąd
te chłopskie upodobania? nie rozumiem. Chyba czcigodna pani Nikotris w na niebezpiecznie szym czasie zapatrzyła się na eǳących robotników?…
Mógłby też od świtu do nocy nic nie robić. Gdyby chciał, nawet karmiliby go na znakomitsi panowie, ich żony, siostry i córki. Lecz on nie tylko sam wyciąga rękę po
adło, ale eszcze na utrapienie szlachetne młoǳieży sam się my e, sam się ubiera, a ego
yz er po całych dniach łapie ptaki w sidła i marnu e zdolności.
O Ramzesie! Ramzesie!… — westchnął elegant. — Czy podobna, ażeby przy takim
księciu rozwinęła się moda?… My przecie od roku nosimy takie same fartuszki, a peruki
utrzymu ą się tylko ǳięki dworskim dygnitarzom, bo Ramzes wcale peruk nie chce nosić,
co est wielkim poniżeniem dla szlacheckiego stanu.
A wszystko to… brr!… robi przeklęta polityka… O, ak szczęśliwy estem, że nie
potrzebu ę zgadywać: co myślą w Tyrze albo Niniwie, troszczyć się o żołd dla wo ska,
rachować: ilu luǳi przybyło czy ubyło Egiptowi i akie można wybrać podatki? Straszna
rzecz powieǳieć sobie, że mó chłop nie tyle mi płaci, ile a potrzebu ę i wyda ę, lecz

¹¹⁰książęty — ǳiś popr.: książętami. [przypis edytorski]
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— na ile pozwala przybór Nilu. O ciec Nil przecie nie pyta moich wierzycieli: co a im
estem winien?…”
Tak rozmyślał wykwintny Tutmozis i złotym winem krzepił stroskanego ducha. A zanim czółno przypłynęło do Memﬁs, zmógł go tak ciężki sen, że niewolnicy musieli swego
pana do lektyki przenieść na rękach.
Po ode ściu Tutmozisa, które wyglądało na ucieczkę, następca tronu głęboko zamyślił
się, nawet poczuł trwogę.
Książę był sceptykiem, ako wychowaniec na wyższych szkół kapłańskich i członek
na wyższe arystokrac i. Wieǳiał, że gdy edni kapłani przez wielomiesięczne posty i umartwienia sposobią się do wywoływania duchów, inni — nazywa ą duchy przywiǳeniem
albo oszustwem. Widywał też, że święty wół, Apis, przed którym padał na twarz cały
Egipt, dostawał nieraz tęgie kĳe od na niższych kapłanów, którzy mu podawali paszę
i podstawiali krowy.
Rozumiał wreszcie, że ego o ciec, Ramzes XII, który dla pospólstwa był wiecznie
ży ącym bogiem i wszechwładnym panem świata, est naprawdę takim ak inni człowiekiem, tylko trochę więce schorowanym niż inni starcy i barǳo ograniczonym przez
kapłanów.
Wszystko to wieǳiał książę i z wielu rzeczy drwił w duchu, a nawet publicznie. Lecz
cały ego libertynizm upadał wobec faktyczne prawdy, że — z tytułów faraona żartować
nie wolno nikomu!…
Ramzes znał historię swego kra u i pamiętał, że w Egipcie wiele rzeczy przebaczono wielkim. Wielki pan mógł zepsuć kanał, zabić ukradkiem człowieka, drwić po cichu
z bogów, brać prezenta¹¹¹ od posłów obcych mocarstw… Ale dwa grzechy były nieodpuszczalne: zdrada kapłańskich ta emnic i zdrada faraona. Człowiek, który popełnił edno
lub drugie, znikał, czasami po upływie roku, spośród sług i przy aciół. Ale gǳie się poǳiewał i co się z nim ǳiało?… o tym nawet mówić nie śmiano.
Otóż Ramzes czuł, że zna du e się na podobne pochyłości, od czasu gdy wo sko
i chłopi zaczęli wymawiać ego imię i rozprawiać o akowychś ego planach, zmianach
w państwie i przyszłych wo nach. Myśląc o tym, książę doznawał wrażenia, że ego, następcę tronu, bezimienny tłum nęǳarzy i buntowników gwałtem pcha na szczyt na wyższego obelisku, skąd można tylko zlecieć i rozbić się na miazgę.
Późnie , gdy po na dłuższym życiu o ca zostanie faraonem, bęǳie miał prawo i środki dokonać wielu takich czynów, o których nikt w Egipcie nie pomyślałby bez zgrozy.
Ale ǳiś musi naprawdę strzec się, aby go nie uznano za zdra cę i buntownika przeciw
zasadniczym ustawom państwa.
W Egipcie był eden awny władca: faraon. On rząǳił, on chciał, on myślał za wszystkich, i biada temu, kto ośmieliłby się wątpić głośno o wszechpotęǳe faraona albo mówić
o akichś swoich zamiarach czy choćby o zmianach w ogóle.
Plany robiły się tylko w ednym mie scu: w sali, gǳie faraon słuchał zdań członków
rady przyboczne i wypowiadał e swo e opinie. Wszystkie też zmiany mogły wy ść tylko
stamtąd. Tam płonęła edyna widoczna lampa mądrości państwowe , które blask oświetlał
cały Egipt. Ale i o tym bezpiecznie było milczeć.
Wszystkie te uwagi z szybkością wichru przelatywały przez głowę następcy, gdy sieǳiał na kamienne ławce ogrodu Sary, pod kasztanem, i patrzył na otacza ący go kra obraz.
Woda Nilu uż odrobinę opadła i poczęła robić się przezroczystą ak kryształ. Ale
eszcze cały kra wyglądał niby zatoka morska gęsto usiana wyspami, na których wznosiły
się budynki, ogrody warzywne i owocowe, a gǳieniegǳie kępy drzew wielkich, służących
do ozdoby.
Dokoła wszystkich tych wysp widać było żurawie z kubłami, za pomocą których
naǳy luǳie mieǳiane barwy, w brudnych przepaskach i czepkach, czerpali wodę z Nilu i kole no wlewali ą do coraz wyże położonych stuǳien.
Szczególnie edna taka mie scowość odbiła się w pamięci Ramzesa. Był to stromy
pagórek, na którego zboczu pracowały trzy żurawie: eden wlewał wodę z rzeki do studni
na niższe ; drugi czerpał z na niższe i podnosił o parę łokci wyże , do studni średnie ;
¹¹¹prezenta — ǳiś popr.: prezenty. [przypis edytorski]
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Zdrada

trzeci ze średnie przelewał wodę w studnię na wyższą, położoną uż na szczycie pagórka.
Tam zaś kilku równie nagich luǳi czerpało wodę konwiami i polewało zagony arzyn albo
za pomocą ręcznych sikawek skrapiało drzewa.
Ruchy żurawi, zniża ących się i podnoszących, nachylenia kubłów, wytryski sikawek
były tak rytmiczne, że luǳi, którzy e wywoływali, można było uważać za automaty.
Żaden z nich nie przemówił do swego sąsiada, nie zmienił mie sca, nie obe rzał się, tylko
pochylał się i wyprostowywał zawsze w ten sam sposób od rana do wieczora, od miesiąca
do miesiąca, a zapewne od ǳieciństwa do śmierci.
„I to takie twory — myślał książę, patrząc na pracę rolników — takie twory chcą
zrobić mnie wykonawcą swoich przywiǳeń!… Jakich zmian mogą oni żądać w państwie?
Chyba, ażeby ten, kto czerpie wodę do niższe studni, przeszedł do wyższe albo zamiast
polewać grzędy kubłem, skrapiał drzewa sikawką?…”
Gniew bił mu do głowy, a upokorzenie przygniatało go na myśl, że on, następca tronu,
ǳięki ba kom takich oto istot, całe życie kiwa ących się nad studniami mętne wody, nie
został namiestnikiem!
W te chwili usłyszał mięǳy drzewami cichy szelest i — delikatne ręce oparły się na
ego ramionach.
— Cóż, Saro? — spytał książę, nie odwraca ąc głowy.
— Smutny esteś, panie mó ?… — odparła. — Nie tyle ucieszył się Mo żesz widokiem
ziemi obiecane , ile a, gdyś powieǳiał, że sprowaǳasz się tu, aby ze mną mieszkać. Lecz
uż dobę esteśmy razem, a eszcze nie wiǳiałam twego uśmiechu. Nawet nie mówisz do
mnie, ale choǳisz ponury, a w nocy nie pieścisz mnie, tylko wzdychasz.
— Mam zmartwienie.
— Powieǳ mi e. Zgryzota est ak skarb dany do przechowania. Póki strzeżemy e
sami, nawet sen ucieka od nas i dopiero wtedy robi się lże , gdy zna ǳiemy drugiego
stróża.
Ramzes ob ął ą i posaǳił przy sobie na ławce.
— Kiedy chłop — rzekł z uśmiechem — nie zdąży przed wylewem zebrać z pola,
żona mu pomaga. Ona pomaga mu też doić krowy, nosi mu adło za dom, my e go, gdy
wróci od pracy. Stąd urosła wiara, że kobieta może ulżyć kłopotów mężczyźnie.
— Ty w to nie wierzysz, panie?…
— Książęcym troskom — odparł Ramzes — nie poraǳi kobieta, nawet tak mądra
i władna ak mo a matka…
— Przebóg! akież one są, powieǳ mi? — nalegała Sara, tuląc się do ramienia następcy. — Według naszych podań, Adam opuścił ra dla Ewy; a przecie on był chyba
na większym królem na pięknie szego królestwa…
Książę zamyślił się, po chwili zaczął:
— I nasi mędrcy uczą, że nie eden mężczyzna wyrzekł się dosto eństw dla kobiety.
Ale nie słychać, ażeby który zyskał co wielkiego przez kobietę; chyba aki wóǳ, któremu
faraon oddał córkę wraz z dużym posagiem i urzędem. Ale pomóc do wydźwignięcia się
czy to na wyższe stanowisko, czy choćby tylko z kłopotów, kobieta nie potraﬁ.
— Bo może nie kocha ak a ciebie, panie… — szepnęła Sara.
— Wiem, że mnie kochasz na poǳiw… Nigdy nie żądałaś ode mnie darów ani opiekowałaś się takimi, którzy nie waha ą się szukać kariery nawet pod łóżkami kochanek
książęcych. Jesteś łagodnie sza od agnięcia i cicha ak noc nad Nilem; pocałunki two e
są ak wonności z kra u Punt, a uścisk twó słodki ak sen struǳonego. Nie mam miary
na two ą piękność ani słów na zalety. Jesteś ǳiwowiskiem mięǳy kobietami, których
wargi są pełne niepoko u, a miłość kosztu e drogo. Lecz przy całe doskonałości swoe , w czym ty możesz ulżyć mym troskom? Czy sprawisz, aby ego świątobliwość zrobił
wielką wyprawę na Wschód, a mnie mianował woǳem? Czy dasz mi choć aby korpus
Menﬁ, o który prosiłem, albo uczynisz mnie w imieniu faraona rządcą nad Dolnym Egiptem? A czy sprawisz, aby wszyscy poddani ego świątobliwości myśleli i czuli ak a, ego
na wiernie szy?…
Sara spuściła ręce na kolana i smutnie szeptała:
— To prawda, że nie mogę… Nic nie mogę!…
— Owszem, wiele możesz… możesz mnie rozweselić — odparł uśmiecha ąc się Ramzes. — Wiem, że uczyłaś się tańczyć i grać. Zde m więc te powłóczyste szaty, które
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przysto ą kapłankom pilnu ącym ognia, i ubierz się w prze rzysty muślin, ak… tancerki
fenickie… I tak tańcz, i tak mnie pieść ak one…
Sara schwyciła go za ręce i z płomieniami w oczach krzyknęła:
— Ty wda esz się z takimi wszetecznicami?… Powieǳ… niech się dowiem o mo e
nęǳy… A potem odeślĳ mnie do o ca, w naszą dolinę pustynną, w które obym cię nie
była u rzała!…
— No, no… uspokó się — mówił książę, bawiąc się e włosami. — Muszę przecież widywać tancerki, eżeli nie przy ucztach, to na uroczystościach królewskich albo
podczas nabożeństw w świątyni. Ale one wszystkie razem nie obchoǳą mnie tyle co ty
edna, wreszcie… któraż z nich mogłaby dorównać tobie? Ty masz ciało ak posąg Izydy rzeźbiony z kości słoniowe , a z tamtych każda ma akąś skazę. Jedne są zbyt tłuste,
inne ma ą chude nogi albo brzydkie ręce, a eszcze inne noszą przyprawne¹¹² włosy. Któraż z nich est ak ty?… Gdybyś była Egipc anką, wszystkie świątynie ubiegałyby się, aby
posiadać cię za przodownicę swych chórów. Co mówię, gdybyś teraz ukazała się w Memﬁsie w prze rzyste sukni, kapłani pogoǳiliby się z tobą, byleś chciała przy mować uǳiał
w proces ach.
— Nam, córkom Judy, nie wolno nosić nieskromnych sukien…
— Ani tańczyć, ani śpiewać?… Po cóżeś się tego uczyła?
— Tańczą nasze kobiety i ǳiewczęta same ze sobą, na chwałę Panu, nie zaś po to, aby
w męskich sercach zasiewać ogniste ziarna pożądliwości. A śpiewamy… Zaczeka , panie
mó , a ci zaśpiewam.
Podniosła się z ławki i odeszła w stronę domu. Wkrótce ukazała się z powrotem. Za
nią młoda ǳiewczyna, o wylęknionych czarnych oczach, niosła arfę.
— Co to za ǳiewczyna? — spytał książę. — Czeka no, a gǳieś wiǳiałem to spo rzenie?… Aha, kiedym tu był ostatnim razem, ta wystraszona ǳiewczyna przypatrywała
mi się z krzaków…
— To mo a krewna i służebnica, Ester — odparła Sara. — Mieszka u mnie uż miesiąc, ale boi się was, panie, więc zawsze ucieka. Może być, że kiedy przypatrywała się wam
spomięǳy krzaków.
— Możesz ode ść, mo e ǳiecko — rzekł książę do skamieniałe ǳiewczyny. A gdy
skryła się za drzewami, dodał: — Ona także Żydówka?… A tenże stróż twego domu,
który również patrzy na mnie ak baran na krokodyla?
— To est Samuel, syn Ezdreasza, także mó krewny. Wzięłam go na mie sce Murzyna, któremuś, panie, dał wolność. Wszak, pozwoliłeś mi wybierać sługi?…
— Ależ tak. To uż chyba i dozorca parobków est Żydem, bo ma żółtą cerę i również
patrzy tak pokornie, ak by żaden Egipc anin nie potraﬁł.
— Tamten — odpowieǳiała Sara — est Ezechiel, syn Rubena, krewny mego o ca.
Czy nie podoba ci się, mó panie?… To są barǳo wierni słuǳy twoi.
— Czy podoba mi się! — rzekł markotny książę, bębniąc palcami w ławkę. — On
nie po to tu est, ażeby mi się podobał, lecz aby pilnował twego dobra… Nic mnie zresztą
nie obchoǳą ci luǳie… Śpiewa , Saro.
Sara klękła na murawie u stóp księcia i wziąwszy na arﬁe parę akordów, zaczęła:
— Gǳież est ten, który by nie miał troski? Gǳie ten, który zabiera ąc się do snu,
miałby prawo rzec: oto ǳień, który spęǳiłem bez smutku? Gǳie człowiek, który by
kładąc się do grobu powieǳiał: życie mo e upłynęło bez boleści i trwogi ak pogodny
wieczór nad Jordanem.
Lecz akże wielu takich, którzy co ǳień chleb swó oblewa ą łzami, a ich dom pełen
westchnień.
Płacz est pierwszym głosem człowieka na te ziemi, a ęk ostatnim pożegnaniem.
Pełen strapienia wchoǳi w życie, pełen żalu zstępu e na mie sce odpoczynku, a nikt go
nie pyta, gǳie by chciał zostać?
Gǳież est ten, który nie zaznał goryczy bytu? Azali¹¹³ est nim ǳiecię, którego matkę śmierć porywa, albo niemowlę, któremu przynależną pierś głód wyssał pierwe , nim
zdążyło przyłożyć usta swo e?
¹¹²przyprawny (daw.) — sztuczny, dodatkowy. [przypis edytorski]
¹¹³azali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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Gǳie est człowiek pewny losu, który niezmrużonym okiem wyglądałby swego utra?
Czy ten, co pracu ąc na roli, wie, że nie w ego mocy est deszcz i nie on wskazu e drogę
szarańczy? Czy kupiec, który bogactwo swe odda e wiatrom, nie wiadomo skąd przychoǳącym, a życie powierza fali nad głębią, która wszystko pochłania i nic nie zwraca?
Gǳie est człowiek bez niepoko u w duszy? Jestli¹¹⁴ nim myśliwiec, który goni prędką
sarnę, a spotyka na swe droǳe lwa śmie ącego się ze strzały? Jestli nim żołnierz, który
w utruǳeniu iǳie do sławy, a zna du e las ostrych włóczni i miecze ze spiżu, krwi łaknące?
Jestli nim wielki król, który pod purpurą nosi ciężką zbro ę, bezsennym okiem śleǳi
zastępy przemożnych sąsiadów, a uchem chwyta szmer kotary, aby we własnym namiocie
nie powaliła go zdrada?
Przetoż serce luǳkie na każdym mie scu i o każde porze est przepełnione tęsknością.
W pustyni grozi mu lew i skorpion, w askiniach smok, mięǳy kwiatami żmĳa adowita.
Przy słońcu chciwy sąsiad rozmyśla, akby umnie szyć mu ziemi, w nocy przebiegły złoǳie maca drzwi do ego komory. W ǳieciństwie est niedołężny, w starości pozbawiony
mocy, w pełni sił okrążony niebezpieczeństwem ak wieloryb przepaścią wodną.
Przetoż, o Panie, Stworzycielu mó , ku Tobie zwraca się umęczona dusza luǳka. Tyś
ą wywiódł na ten świat pełen zasaǳek, Tyś w nie zaszczepił trwogę śmierci, Tyś zamknął
wszelkie drogi spoko u, wy ąwszy te , która do Ciebie prowaǳi. A ak ǳiecię stąpać nie
umie ące chwyta się szat matki, aby nie upaść, tak mizerny człowiek wyciąga ręce do
Twego miłosierǳia i wydobywa się z niepewności.
Sara umilkła, książę zamyślił się i rzekł po chwili:
— Wy, Żyǳi, esteście naród posępny. Gdyby w Egipcie tak wierzono, ak uczy wasza
pieśń, nikt nie śmiałby się nad brzegami Nilu. Możni ukryliby się ze strachu w poǳiemiach świątyń, a lud, zamiast pracować, uciekłby do askiń i stamtąd wyglądał zmiłowania, które by zresztą nie nadeszło.
Nasz świat est inny: wszystko w nim można mieć, ale wszystko trzeba zrobić samemu.
I nasi bogowie nie pomaga ą mazga om. Schoǳą na ziemię dopiero wówczas, gdy bohater,
który odważył się na czyn nadluǳki, wyczerpie wszystkie siły. Tak było z Ramzesem
Wielkim, gdy rzucił się mięǳy dwa tysiące pięćset nieprzy acielskich wozów, z których
każdy dźwigał trzech wo owników. Dopiero wtedy nieśmiertelny o ciec Amon podał mu
rękę i dokończył pogromu. Lecz gdyby, zamiast walczyć, zaczął czekać na opiekę waszego
boga, uż dawno nad brzegami Nilu Egipc anin choǳiłby tylko z kubłem i cegłą, a nęǳni
Hetyci z papirusami i kĳmi¹¹⁵!
Dlatego, Saro, pręǳe two e wǳięki aniżeli two a pieśń rozproszy mo ą troskę. Gdybym tak poczynał sobie, ak uczą żydowscy mędrcy, i czekał na pomoc z nieba, wino
uciekałoby od moich ust, a kobiety od moich domów.
Nade wszystko zaś nie mógłbym być następcą faraona ak moi przyrodni bracia, z których eden nie prze ǳie poko u bez oparcia się na dwu niewolnikach, a drugi skacze po
drzewach.

 
Na następny ǳień Ramzes wysłał swego Murzyna z rozkazami do Memﬁs, a około południa od strony miasta do folwarku Sary przybiła duża łódź, napełniona greckim żołnierstwem w wysokich hełmach i połyskliwych pancerzach.
Na komendę, szesnastu luǳi uzbro onych w tarcze i krótkie włócznie wysiadło na
brzeg i uszykowało się we dwa szeregi. Już mieli maszerować do domu Sary, gdy zatrzymał
ich drugi posłaniec księcia, który rozkazał żołnierzom zostać na brzegu, a tylko naczelnego
ich woǳa, Patroklesa, wezwał do następcy tronu.
Stanęli i stali bez ruchu ak dwa rzędy kolumn obitych błyszczącą blachą. Za posłańcem poszedł Patrokles, w hełmie z piórami i purpurowe tunice, na które miał złotą
zbro ę, ozdobioną na piersiach wizerunkiem głowy kobiece na eżone wężami, zamiast
włosów.
Książę przy ął znakomitego enerała w bramie ogrodu. Nie uśmiechnął się ak zwykle,
nawet nie odpowieǳiał na niski ukłon Patroklesa, lecz z chłodną twarzą rzekł:
¹¹⁴jestli (daw.) — czy est; czyż est. [przypis edytorski]
¹¹⁵kĳmi — ǳiś popr.: kĳami. [przypis edytorski]
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Kondyc a luǳka, Szczęście

— Powieǳ, wasza dosto ność, greckim żołnierzom z moich pułków, że nie będę z nimi odbywał musztry, dopóki ego świątobliwość nasz pan nie mianu e mnie po raz drugi
ich woǳem. Zaszczyt ten utracili, wyda ąc po szynkowniach godne pĳaków okrzyki,
które mnie obraża ą. Zwracam też uwagę wasze dosto ności, że greckie pułki są nie dość
karne. W mie scach publicznych żołnierze tego korpusu rozprawia ą o polityce, a mianowicie o akie ś możliwe wo nie, co wygląda na zdradę stanu. O tych rzeczach mówić może
tylko ego świątobliwość faraon i członkowie na wyższe rady. My zaś, żołnierze i sługi
pana naszego, akiekolwiek za mu emy stanowiska, możemy tylko wykonywać rozkazy
na miłościwszego władcy i — zawsze milczeć. Proszę, abyś, wasza dosto ność, uwagi te
zakomunikował moim pułkom, i życzę wasze dosto ności wszelkiego powoǳenia.
— Bęǳie tak, ak powieǳiałeś, wasza dosto ność — odparł Grek. Obrócił się na
pięcie i wyprostowany poszedł z chrzęstem do swo e łoǳi.
Wieǳiał on o rozprawach żołnierzy w szynkowniach, a w te chwili zrozumiał, że
stała się akaś przykrość następcy tronu, którego wo sko ubóstwiało. Gdy więc dosięgnął
sto ące nad brzegiem garstki zbro nych, przybrał minę barǳo zagniewaną i wściekle macha ąc rękoma zawołał:
— Waleczni żołnierze greccy!… — parszywe psy, oby was trąd stoczył… Jeżeli od te
pory którykolwiek Grek wymówi w szynku imię następcy tronu, rozbĳę mu ǳban o łeb,
a skorupy wpaku ę do gardła i — won z pułku!… Bęǳiesz eden z drugim świnie pasł
u egipskiego chłopa, a w twoim hełmie kury będą składały a a. Taki los czeka głupich
żołdaków, którzy nie umie ą powściągać swego ęzyka. A teraz — lewo — w tył — zwrot!
— i marsz na czółno, boda was mór pobił! Żołnierz ego świątobliwości powinien przede
wszystkim pić za zdrowie faraona i pomyślność dosto nego ministra wo ny Herhora. Oby
żyli wiecznie!…
— Niech ży ą wiecznie!… — powtórzyli żołnierze.
Wszyscy siedli na statek pochmurni. Ale około Memﬁsu Patrokles rozpogoǳił zmarszczone czoło i kazał zaśpiewać pieśń o córce kapłana, która tak lubiła wo sko, że do łóżka
kładła lalkę, a sama całą noc przepęǳała w budce szyldwachów.
W takt te pieśni na lepie maszerowało się i na raźnie uderzały wiosła.
Nad wieczorem do folwarku Sary przybiła druga łódź, z które wysiadł naczelny rządca
dóbr Ramzesa.
Książę i tego dosto nika przy ął w bramie ogrodowe . Może przez surowość, a może
— aby nie zmuszać go do wchoǳenia w dom swo e nałożnicy i Żydówki.
— Chciałem — rzekł następca — zobaczyć się z tobą i powieǳieć, że mięǳy moim
chłopstwem krążą akieś nieprzysto ne gadaniny o zniżeniu podatków czy o czymś takim…
Pragnę, ażeby dowieǳieli się chłopi, że a im podatków nie zmnie szę. Jeżeli zaś który,
mimo ostrzeżeń, uprze się w swe głupocie i bęǳie rozprawiał o podatkach, dostanie
kĳe…
— Może lepie , aby zapłacił karę… Utena czy drachmę, ak rozkaże wasza dosto ność
— wtrącił naczelny rządca.
— Owszem, niech płaci karę… — odparł książę po chwilowym zawahaniu się.
— A teraz może by dać kĳe pewne liczbie niesfornie szych, ażeby lepie pamiętali
miłościwy rozkaz?… — szepnął rządca.
— Owszem, można dać niesfornie szym kĳe.
— Ośmielam się zrobić uwagę wasze dosto ności — szeptał wciąż pochylony rządca
— że chłopi przez pewien czas istotnie mówili o zniesieniu podatków, buntowani przez
akiegoś nieznanego człowieka. Ale od paru dni nagle ucichli…
— No, więc w takim razie można im nie dawać kĳów — zauważył Ramzes.
— Chyba w formie zapobiegawcze ?… — wtrącił rządca.
— Czy nie szkoda kĳów?
— Tego towaru nigdy nam nie zabraknie.
— W każdym razie… z umiarkowaniem — upominał go książę. — Nie chcę… nie
chcę, ażeby do ego świątobliwości doszło, że bez potrzeby dręczę chłopów… Za buntownicze gawędy trzeba bić i ściągać kary pieniężne, ale gdy nie ma powodu, można okazać
się wspaniałomyślnym.
— Rozumiem — odparł rządca, patrząc w oczy księciu. — Niech tyle krzyczą, ile
potrzeba, ażeby nie szeptali bluźnierstw…
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Obie te mowy: do Patroklesa i do rządcy, obiegły Egipt. Po od eźǳie urzędnika książę
ziewnął i ogląda ąc się dokoła znuǳonym wzrokiem, rzekł do siebie:
„Zrobiłem, com mógł… A teraz nic nie będę robił, o ile potraﬁę…”
W te chwili od strony budynków folwarcznych doleciał księcia cichy ęk i gęste uderzenia. Ramzes odwrócił głowę i zobaczył, że dozorca parobków, Ezechiel, syn Rubena,
wali kĳem ednego ze swoich podwładnych, uspaka a ąc go przy tym:
— A cicho! a milcz, ty podłe bydlę!…
Bity zaś parobek, leżąc na ziemi, zatykał ręką usta, aby nie krzyczeć.
Książę w pierwsze chwili rzucił się ak pantera w stronę budynków. Nagle stanął.
— Cóż mu zrobię?… — szepnął. — Przecież to folwark Sary, a ten Żyd est e
krewnym…
Przygryzł usta i skrył się mięǳy drzewami, tym barǳie że egzekuc a była uż skończona.
„Więc to tak gospodaru ą pokorni Żyǳi?… — myślał książę. — Więc to tak?… Na
mnie patrzy ak wystraszony pies, a bĳe parobków?… Czy oni wszyscy tacy?…”
I pierwszy raz zbuǳiło się w duszy Ramzesa pode rzenie, że i Sara pod pozorami
dobroci może ukrywać obłudę.
W Sarze istotnie zachoǳiły pewne zmiany, przede wszystkim moralne.
Od pierwsze chwili, kiedy spotkała księcia w pustynne dolince, Ramzes podobał się
e . Lecz uczucie to naraz umilkło pod wpływem ogłusza ące wiadomości, że ten piękny
chłopiec est synem faraona i następcą tronu. Gdy zaś Tutmozis ułożył się z Gedeonem
o zabranie e do domu księcia, Sara wpadła w stan oszołomienia.
Za żadne skarby, za cenę życia nie wyrzekłaby się Ramzesa, lecz — nie można powieǳieć, ażeby go kochała w te epoce. Miłość potrzebu e swobody i czasu do wydania
na pięknie szych kwiatów; e zaś nie zostawiono ani czasu, ani swobody. Jednego dnia
poznała księcia, naza utrz porwano ą, prawie nie pyta ąc o zdanie, i przeniesiono do willi
za Memﬁsem. A w parę dni została kochanką, zǳiwiona, przerażona, nie po mu ąca, co
się z nią ǳie e.
Nadto, zanim zdążyła oswoić się z nowymi wrażeniami, zatrwożyła ą niechęć okolicznego ludu do nie , do Żydówki, potem wizyta akichś niezna omych pań, wreszcie
napad na folwark.
To, że Ramzes u ął się za nią i chciał rzucić się na napastników, przestraszyło ą eszcze
barǳie . Traciła przytomność na myśl, że zna du e się w ręku tak gwałtownego i potężnego
człowieka, który, gdyby mu się podobało, miał prawo przelewać cuǳą krew, zabĳać…
Sara na chwilę wpadła w rozpacz; zdawało się e , że oszale e, słysząc groźne rozkazy
księcia, który wezwał do broni służbę. Lecz w tym samym momencie zdarzył się drobny
wypadek, edno słówko, które otrzeźwiło Sarę i nowy kierunek nadało e uczuciom.
Książę myśląc, że est raniona, zerwał e z głowy opaskę, lecz zobaczywszy stłuczenie,
zawołał:
„To tylko siniak?… Jak ten siniak zmienia twarz!…”
Wobec tego słówka Sara zapomniała o bólu i trwoǳe. Ogarnął ą nowy niepokó :
więc ona zmieniła się tak, aż to zǳiwiło księcia?… A on tylko zǳiwił się!…
Siniak zniknął w parę dni, ale w duszy Sary pozostały i rozrosły się nie znane dotychczas uczucia. Poczęła być zazdrosną o Ramzesa i bać się, aby e nie porzucił.
I eszcze edna dręczyła ą troska: że ona czu e się wobec księcia sługą i niewolnicą. Ona
była i chciała być ego na wiernie szą sługą, na barǳie oddaną niewolnicą, nieodstępną ak
cień. Ale ednocześnie pragnęła, aby on ą, przyna mnie w chwili pieszczot, nie traktował
ak pan i władca.
Przecież ona była ego, a on e . Z akie więc rac i on nie okazu e, że należy do nie
choć trochę, lecz każdym słowem i ruchem da e poznać, że ǳieli ich akaś przepaść…
Jaka?… Alboż nie ona trzymała go w swoich ob ęciach? Alboż nie on całował e usta
i piersi?…
Pewnego dnia przypłynął do nie książę z psem. Bawił tylko parę goǳin, ale przez cały
ten czas pies leżał u nóg księcia, na mie scu Sary, a gdy ona chciała tam usiąść, warknął
na nią… A książę śmiał się i tak samo zatapiał palce w kudłach nieczystego zwierzęcia
ak i w e włosach. I pies tak samo patrzył księciu w oczy ak ona, z tą chyba różnicą, że
patrzył śmiele niż ona.
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Pies

Nie mogła uspokoić się i znienawiǳiła mądre zwierzę, które e zabierało część pieszczot, wcale nie dba ąc o nie i zachowu ąc się wobec pana z taką poufałością, na aką ona
zdobyć się nie śmiała. Nawet nie potraﬁłaby mieć tak obo ętne miny albo patrzeć w inną
stronę, gdy na e głowie leżała ręka następcy.
Niedawno znowu książę wspomniał o tancerkach. Wówczas Sara wybuchła. Jak to,
więc on pozwoliłby się pieścić tym nagim, bezwstydnym kobietom?… I Jehowa, wiǳąc
to z wysokiego nieba, na potworne kobiety nie rzucił gromu?…
Wprawǳie Ramzes powieǳiał, że ona mu est droższa nad wszystkie. Ale słowa ego
nie uspokoiły Sary; ten tylko wywarły skutek, że postanowiła nie myśleć uż o niczym
poza obrębem swo e miłości.
Co bęǳie utro?… o to mnie sza. A kiedy u nóg księcia śpiewała pieśń o utrapieniach,
od kolebki do grobu ściga ących ród luǳki, wypowieǳiała w nie stan własne duszy
i swo ą ostatnią naǳie ę — w Bogu.
Na ǳiś Ramzes był przy nie , więc ma dosyć; ma wszystkie szczęścia, akie e mogło
dać życie. Ale tu właśnie zaczęła się dla Sary na cięższa gorycz.
Książę mieszkał z nią pod ednym dachem, choǳił z nią po ogroǳie, czasem brał
do łódki i woził ą po Nilu. Ale ani na eden włos nie stał się dla nie dostępnie szy niż
wówczas, gdy był po drugie stronie rzeki, w obrębie królewskiego parku.
Był z nią, ale myślał o czym innym, a Sara nawet odgadnąć nie mogła — o czym.
Obe mował ą albo bawił się e włosami, ale patrzył w stronę Memﬁsu, na ogromne
pylony zamku faraona albo — nie wiadomo gǳie.
Czasem nawet nie odpowiadał na e pytania albo nagle spo rzał na nią ak zbuǳony,
akby ǳiwił się, że ą wiǳi obok siebie.

 
Tak wyglądały, zresztą dość rzadkie, chwile na większego zbliżenia mięǳy Sarą i e książęcym kochankiem. Wydawszy bowiem rozkazy Patroklesowi i naczelnemu rządcy dóbr,
następca tronu większą część dnia przepęǳał za folwarkiem, zazwycza na czółnie. I albo
płynąc po Nilu chwytał siatką ryby, które tysiącami uwĳały się w błogosławione rzece;
albo dostawał się na moczary i ukryty mięǳy wysokimi łodygami lotosów strzelał z łuku
do ǳikiego ptactwa, którego krzykliwe stada krążyły gęsto ak muchy. Lecz i wówczas
nie opuszczały go myśli ambitne; więc z polowania zrobił sobie roǳa kabały czy wróżby.
Nieraz, wiǳąc stado żółtych gęsi na woǳie, naciągał łuk i mówił:
— Jeżeli traﬁę, będę kiedyś ako Ramzes Wielki…
Pocisk cicho świsnął i przeszyty ptak trzepocząc skrzydłami wydawał tak bolesne
krzyki, że na całym moczarze robił się ruch. Chmury gęsi, kaczek i bocianów porywały się w górę i zatoczywszy wielkie koło nad umiera ącym towarzyszem, spadały w inne
mie sca.
Gdy ucichło, książę ostrożnie przesuwał łódkę dale , kieru ąc się chwianiem trzcin
i urywanymi głosami ptaków. A gdy mięǳy zielonością spostrzegł płat czyste wody
i nowe stado, znowu naciągał łuk i mówił:
— Jeżeli traﬁę, będę faraonem. — Jeżeli nie traﬁę…
Strzała tym razem uderzyła w wodę i odbiwszy się kilka razy od e powierzchni znikła
mięǳy lotosami. A roznamiętniony książę wypuszczał coraz nowe pociski, zabĳa ąc ptaki
lub tylko płosząc stada. Z folwarku poznawano, gǳie est, po wrzeszczących chmurach
ptactwa, które co chwila zrywało się i krążyło nad ego łoǳią.
Gdy nad wieczorem zmęczony wracał do willi, Sara uż czekała w progu z miednicą
wody, ǳbanem lekkiego wina i wieńcami róż. Książę uśmiechał się do nie , głaskał po
twarzy, lecz patrząc w e pełne tkliwości oczy myślał:
„Ciekawym, czy ona potraﬁłaby bić egipskich chłopów ak e zawsze wylęknieni
krewni?… O, mo a matka ma słuszność, nie ufa ąc Żydom, choć — Sara może być inna…”
Raz, wróciwszy niespoǳianie, zobaczył na ǳieǳińcu przed domem barǳo liczną
gromadę nagich ǳieci, wesoło bawiących się. Wszystkie były żółte i na ego widok rozbiegły się z krzykiem ak ǳikie gęsi na moczarze. Nim wszedł na taras domu, znikły, że
nawet śladu nie zostało.
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— Cóż to za drobiazg — spytał Sary — który tak przede mną ucieka?
— To ǳieci twoich sług — odparła.
— Żydów?
— Moich braci…
— Bogowie! akże mnożnym est ten naród — roześmiał się książę. — A któż est
ten znowu?… — dodał wskazu ąc na człowieka, który lękliwie wyglądał zza muru.
— To Aod, syn Baraka, mó krewny… On chce służyć tobie, panie. Czy mogę go
przy ąć?…
Książę wzruszył ramionami.
— Twó est folwark — odparł — możesz przy mować wszystkich, kogo zechcesz.
Tylko, eżeli ci luǳie będą się tak mnożyli, niedługo opanu ą Memﬁs…
— Nie cierpisz braci moich?… — szepnęła Sara, z trwogą patrząc na Ramzesa i obsuwa ąc mu się do nóg.
Książę zǳiwiony spo rzał na nią.
— Ja o nich nawet nie myślę — odparł dumnie.
Drobne te za ścia, które ognistymi kroplami padały na duszę Sary, nie zmieniły dla
nie Ramzesa. Zawsze był ednakowo życzliwy i pieścił ą ak zwykle, choć coraz częście
ego oczy biegły na drugą stronę Nilu i opierały się na potężnych pylonach zamku.
Wnet spostrzegł, że nie tylko on tęskni na swoim dobrowolnym wygnaniu. Pewnego
dnia bowiem od tamtego brzegu odbiła stro na barka królewska, przepłynęła Nil w stronę
Memﬁsu, a potem zaczęła krążyć tak blisko folwarku, że Ramzes mógł poznać osoby
sieǳące w nie .
Jakoż poznał pod purpurowym baldachimem swo ą matkę mięǳy dworskimi damami, a naprzeciw nie , na niskie ławce, namiestnika Herhora. Wprawǳie nie patrzyli na
folwark, ale książę zgadł, że go wiǳą.
„Aha! — pomyślał, śmie ąc się. — Mo a czcigodna matka i ego dosto ność minister
raǳi by wywabić mnie stąd przed powrotem ego świątobliwości…”
Nadszedł miesiąc Tobi, koniec paźǳiernika i początek listopada. Nil opadł na wysokość półtora człowieka, co ǳień odsłania ąc nowe płaty czarne , grząskie ziemi. Gǳiekolwiek ustąpiły wody, zaraz w tym mie scu ukazywała się wąska socha ciągniona przez
dwa woły. Za sochą szedł nagi oracz, obok wołów poganiacz z krótkim batem, a za nim
siewca, który brnąc po kostki w mule niósł w fartuchu pszenicę i rzucał ą pełnymi garściami.
Zaczynała się dla Egiptu na pięknie sza pora roku — zima. Ciepło nie przechoǳiło
piętnastu stopni, ziemia szybko pokrywała się szmaragdową zielonością, spomięǳy które
wytryskały narcyzy i ﬁołki. Woń ich coraz częście oǳywała się wśród surowego zapachu
ziemi i wody.
Już kilka razy statek, niosący czcigodną panią Nikotris i namiestnika Herhora, ukazywał się w pobliżu mieszkania Sary. Za każdym razem książę wiǳiał matkę swo ą wesoło
rozmawia ącą z ministrem i przekonywał się, że w ostentacy ny sposób nie patrzą w ego
stronę, akby mu chcieli okazać lekceważenie.
— Poczeka cie! — szepnął rozgniewany następca — przekonam was, że i a się nie
nuǳę…
Gdy więc ednego dnia, niedługo przed zachodem słońca, ukazała się na tamtym
brzegu złocona łódź królewska, które purpurowy namiot zdobiły w rogach strusie pióra,
Ramzes kazał przygotować czółno na dwie osoby i powieǳiał Sarze, że z nią popłynie.
— Jehowo! — zawołała, składa ąc ręce. — Ależ tam est wasza matka i namiestnik.
— A tu bęǳie następca tronu. Weź two ą arfę, Saro.
— Jeszcze i arfę?… — zapytała drżąc. — A eżeli wasza czcigodna matka zechce mówić
z tobą?… Chyba rzucę się w wodę!…
— Nie bądź ǳieckiem, Saro — odparł śmie ąc się książę. — Jego dosto ność namiestnik i mo a matka barǳo lubią śpiew. Możesz więc nawet z ednać ich, eżeli zaśpiewasz aką ładną pieśń żydowską. Niech tam bęǳie co o miłości…
— Nie umiem takie — odpowieǳiała Sara, w które słowa księcia zbuǳiły otuchę.
Może naprawdę e śpiew podoba się potężnym władcom, a wówczas?…
Na dworskim statku spostrzeżono, że następca tronu siada z Sarą do proste łoǳi
i nawet sam wiosłu e.
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— Czy wiǳisz, wasza dosto ność — szepnęła królowa do ministra — że on wypływa
naprzeciw nam ze swo ą Żydówką?…
— Następca znalazł się tak poprawnie w stosunku do swoich żołnierzy i chłopów
i okazał tyle skruchy, usuwa ąc się z granic pałacu, że wasza cześć możesz mu przebaczyć
to drobne uchybienie — odparł minister.
— O, gdyby nie on sieǳiał w te łupince, kazałabym ą rozbić!… — rzekła z gniewem
dosto na pani.
— Po co? — spytał minister. — Książę nie byłby potomkiem arcykapłanów i faraonów, gdyby nie szarpał tych węǳideł, akie, niestety! narzuca mu prawo lub nasze,
być może błędne, zwycza e. W każdym razie dał dowód, że w ważnych wypadkach umie
panować nad sobą. Nawet potraﬁ uznać własne uchybienia, co est przymiotem rzadkim,
a nieocenionym u następcy tronu.
To samo zaś, że książę chce nas drażnić swo ą ulubienicą, dowoǳi, że boli go niełaska,
w akie znalazł się, zresztą z na szlachetnie szych pobudek.
— Ale ta Żydówka!… — szeptała pani, mnąc wachlarz z piór.
— Już ǳiś estem o nią spoko ny — mówił minister. — Jest to ładne, ale głupiutkie
stworzenie, które ani myśli, ani potraﬁłoby wyzyskać wpływu nad księciem. Nie przy mue prezentów i nawet nie widu e nikogo, zamknięta w swo e niezbyt kosztowne klatce.
Z czasem może nauczyłaby się korzystać ze stanowiska książęce kochanki i choćby tylko
zubożyć skarb następcy o kilkanaście talentów. Nim to ednak nastąpi, Ramzes znuǳi
się nią…
— Boda by przez two e usta przemawiał Amon wszystkowieǳący.
— Jestem tego pewny. Książę ani przez chwilę nie szalał za nią, ak się to traﬁa naszym
paniczom, którym edna zręczna intrygantka może odebrać ma ątek, zdrowie, a nawet
zaprowaǳić ich do sali sądowe . Książę bawi się nią ak do rzały człowiek niewolnicą. Że
zaś Sara est brzemienna…
— Czy tak?… — zawołała pani. — Skąd wiesz?…
— O czym nie wie ani ego dosto ność następca, ani nawet Sara?… — uśmiechnął się
Herhor. — My wszystko musimy wieǳieć. Ten zresztą sekret nie był trudny do zdobycia.
Przy Sarze bowiem zna du e się e krewna, Tafet, kobieta niezrównane gadatliwości.
— Czy uż wzywali lekarza?…
— Powtarzam, że Sara nic nie wie o tym, zaś poczciwa Tafet z obawy, aby książę nie
zniechęcił się do e wychowanicy, chętnie ukręciłaby głowę temu sekretowi. Ale my nie
pozwolimy. Bęǳie to przecież ǳiecko książęce.
— A eżeli syn?… Wiesz, wasza cześć, że mógłby narobić kłopotu — wtrąciła pani.
— Wszystko przewiǳiane — mówił kapłan. — Jeżeli bęǳie córka, damy e posag
i wychowanie, akie przystoi panience wysokiego rodu. A eżeli syn, wówczas zostanie
Żydem…
— Ach, mó wnuk Żydem!…
— Nie trać pani do niego zbyt wcześnie serca. Posłowie nasi donoszą, że lud izraelski
zaczyna pragnąć króla. Zanim więc ǳiecko urośnie, żądania ich do rze ą, a wtedy… my
im damy władcę i zaprawdę piękne krwi!…
— Jesteś ak orzeł, który ednym spo rzeniem obe mu e wschód i zachód!… — odparła królowa, z poǳiwem patrząc na ministra. — Czu ę, że mó wstręt do te ǳiewczyny
zaczyna słabnąć.
— Na mnie sza kropla krwi faraonów powinna wznosić się nad narodami ak gwiazda
nad ziemią — rzekł Herhor.
W te chwili czółenko następcy tronu płynęło zaledwie o kilkaǳiesiąt kroków od
dworskiego statku, a małżonka faraona, zasłoniwszy się wachlarzem, przez ego pióra
spo rzała na Sarę.
— Zaprawdę, ona est ładna!… — szepnęła.
— Już drugi raz mówisz to, czcigodna pani.
— Więc i o tym wiesz?… — uśmiechnęła się e dosto ność.
Herhor spuścił oczy.
Na czółenku odezwała się arfa i Sara drżącym głosem zaczęła pieśń:
— Jak wielkim est Pan, akże wielkim est Pan, twó Bóg, Izraelu!…
— Prześliczny głos!… — szepnęła królowa.
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Arcykapłan słuchał z uwagą.
— Dni Jego nie ma ą początku — śpiewała Sara — a dom Jego nie ma granic.
Odwieczne niebiosa pod Jego okiem zmienia ą się ak szaty, które człowiek wǳiewa na
siebie i odrzuca. Gwiazdy zapala ą się i gasną, ak iskry z twardego drzewa, a ziemia est
ak cegła, które przechoǳień raz dotknął nogą, idąc wciąż dale .
Jakże wielkim est twó Pan, Izraelu. Nie masz takiego, który by Mu powieǳiał: „Zrób
to!”, ani łona, które by Go wydało. On uczynił niezmierzone otchłanie, ponad którymi
unasza się, kędy chce. On z ciemności wydobywa światło, a z prochu ziemi — twory głos
wyda ące.
On srogie lwy ma za szarańczę, ogromnego słonia waży za nic, a wieloryb est przy
Nim ak niemowlę.
Jego tró barwny łuk ǳieli niebiosa na dwie części i opiera się na krańcach ziemi.
Gǳież est brama, która by Mu dorównała wielkością? Na grzmot Jego wozu narody
truchle ą i nie masz pod słońcem, co ostałoby się przed Jego migotliwymi strzałami.
Jego oddechem est wiatr północny, który otrzeźwia zemdlałe drzewa, a Jego dmuchnięciem est chamzim, który pali ziemię.
Kiedy wyciągnie rękę swo ą nad wody, woda sta e się kamieniem. On przelewa morza
na nowe mie sce ak niewiasta kwas do ǳieży. On rozǳiera ziemię niby zbutwiałe płótno,
a łyse szczyty gór nakrywa srebrnym śniegiem.
On w pszenicznym ziarnie chowa sto innych ziarn i sprawia, że lęgną się ptaki. On
z senne poczwarki wydobywa złotego motyla, a luǳkim ciałom w grobach każe oczekiwać na zmartwychwstanie…
Zasłuchani w śpiew wioślarze podnieśli wiosła i purpurowy statek królewski z wolna
płynął sam z biegiem rzeki. Nagle Herhor podniósł się i zawołał:
— Skręcić do Memﬁs!…
Wiosła uderzyły, statek zawrócił w ednym mie scu i z szumem zaczął wǳierać się
w górę wody. Za nim goniła stopniowo milknąca pieśń Sary:
— On wiǳi ruch serca mszycy i ukryte ścieżki, po których chaǳa na samotnie sza
myśl luǳka. Lecz nie masz takiego, który by Jemu spo rzał w serce i odgadł Jego zamiary.
Przed blaskiem Jego szat wielkie duchy zasłania ą swo e oblicza. Przed Jego spo rzeniem bogowie potężnych miast i narodów skręca ą się i schną ako liść zwiędły.
On est mocą, On est życiem, On est mądrością, On twó Pan, twó Bóg, Izraelu!…
— Dlaczego wasza dosto ność kazałeś odsunąć nasz statek? — zapytała czcigodna
Nikotris.
— Czy wiesz, pani, co to est za pieśń?… — odparł Herhor w ęzyku zrozumiałym
tylko dla kapłanów. — Przecież ta głupia ǳiewczyna na środku Nilu śpiewa modlitwę,
którą wolno odmawiać tylko w na ta emnie szym przybytku naszych świątyń…
— Więc to est bluźnierstwo?…
— Szczęście, że na tym statku zna du e się tylko eden kapłan — mówił minister. —
Ja tego nie słyszałem, a choćbym słyszał, zapomnę. Lękam się ednak, czy bogowie nie
położą ręki na te ǳiewczynie.
— Ale skądże ona zna tą straszną modlitwę?… Przecież Ramzes e nie mógł nauczyć?…
— Książę nic nie winien. Ale nie zapomina , pani, że Żyǳi nie eden taki skarb wynieśli z naszego Egiptu. Dlatego mięǳy wszystkimi narodami ziemi traktu emy ich ak
świętokradców.
Królowa wzięła za rękę arcykapłana.
— Ale memu synowi — szeptała, patrząc mu w oczy — nie stanie się nic złego?…
— Ręczę pani, że nikomu nie stanie się nic złego, skoro a nie słyszałem i nie wiem…
Ale księcia trzeba rozǳielić z tą ǳiewczyną…
— Łagodnie rozǳielić!… prawda, namiestniku? — pytała matka.
— Jak na łagodnie , ak na nieznacznie , ale trzeba… Zdawało mi się — mówił arcykapłan akby do siebie — że wszystko przewiǳiałem… Wszystko, z wy ątkiem procesu
o bluźnierstwo, który przy te ǳiwne kobiecie wisi nad następcą tronu!…
Herhor zamyślił się i dodał:
— Tak, czcigodna pani! Można śmiać się z wielu naszych przesądów; niemnie prawdą
est, że syn faraona nie powinien łączyć się z Żydówką.
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Od owego wieczoru, kiedy Sara śpiewała w łódce; statek dworski uż nie ukazywał się na
Nilu, a książę Ramzes począł nuǳić się na dobre.
Nadchoǳił miesiąc Mechir, gruǳień. Wody opadały niże , ziemia rozlegała się coraz
szerze , trawa była co ǳień wyższa i gęstsza, a wśród nie , ak barwne iskry, zapalały się
kwiaty przerozmaitych kolorów, niezrównanego zapachu. Niby wyspy na zielonym morzu
ukazywały się w ciągu ednego dnia kwieciste kępy: białe, niebieskie, żółte, różowe albo
pstre kobierce, z których dyszała woń upa a ąca.
Mimo to książę nuǳił się, a nawet — czegoś lękał. Od wy azdu o ca sam nie był
w pałacu i nikt stamtąd u niego, nie wyłącza ąc Tutmozisa, który po ostatnie rozmowie
przepadł ak wąż w trawie. Czy szanowano ego samotność, czy chciano mu dokuczyć, czy
wprost lękano się odwieǳać księcia dotkniętego niełaską?… Ramzes nie wieǳiał.
„A może o ciec i mnie odsunie od tronu, ak starszych braci?…” — myślał niekiedy
następca i pot występował mu na czoło, a nogi ziębły.
Co on począłby w takim razie?
W dodatku — Sara była niezdrowa: chudła, bladła, wielkie oczy zapadały się, czasem
z rana narzekała na mdłości.
— Pewnie kto czary rzucił na niebogę!… — ęczała chytra Tafet, które książę nie
mógł znosić za e gadulstwo i barǳo mizerne praktyki.
Parę razy na przykład wiǳiał następca, że Tafet wieczorami wyprawiała do Memﬁs
ogromne kosze z adłem, bielizną, nawet z naczyniami. Na drugi zaś ǳień wniebogłosy
narzekała, że w domu brak mąki, wina lub garnków. Od czasu bowiem, ak następca
sprowaǳił się na folwark, wychoǳiło ǳiesięć razy więce różnych produktów niż dawnie .
„Jestem pewny — myślał Ramzes — że ta gadatliwa ęǳa okrada mnie dla swoich Żydów, którzy w ǳień znika ą z Memﬁsu, ale w nocy ro ą się po na brudnie szych
zaułkach ak szczury!…”
W tych czasach edyną rozrywką księcia było przypatrywać się zbieraniu daktyli.
Nagi chłop stawał pod wysoką, bezgałęzistą palmą, otaczał pień i siebie sznurem,
ak luźną obręczą, i wchoǳił na drzewo piętami, całym ciałem odsaǳony w tył. Sznur
zaś utrzymywał go, przyciska ąc do drzewa. Potem sznurową obręcz posuwał na pniu
o kilka cali wyże , wspinał się, znowu posuwał sznur i w ten sposób, ciągle naraża ąc się
na złamanie karku, właził niekiedy o parę piętr¹¹⁶ wysoko, na szczyt, gǳie rosła kępa
dużych liści i daktyle.
Świadkiem tych ćwiczeń gimnastycznych był nie tylko książę, ale i ǳieci żydowskie. Z początku nie było ich. Potem mięǳy krzakami i spoza muru zaczęły wychylać się
kęǳierzawe główki i czarne, błyszczące oczy. Potem spostrzegłszy, że książę nie płoszy
ich, ǳieci wyszły ze swych ukryć i barǳo powoli zbliżyły się do obrywanego drzewa.
Na śmielsza ǳiewczynka podniosła z ziemi piękny daktyl i podała go Ramzesowi. Jeden
z chłopców z adł sam na mnie szy daktyl, a następnie ǳieci poczęły uż to same eść, uż
częstować księcia owocami. Z początku przynosiły mu na lepsze, późnie gorsze, w końcu
całkiem zepsute.
Przyszły władca świata zamyślił się i rzekł w duchu:
„Oni wszęǳie wlezą i zawsze tak mnie będą częstować: dobrym na przynętę, zepsutym
na poǳiękowanie!…”
Wstał i odszedł pochmurny, a ǳiatwa Izraela, ak ró ptaków, rzuciła się na pracę
egipskiego chłopa, który wysoko, nad ich głowami, nucił piosenkę nie myśląc ani o swoich
kościach, ani o tym, że zbiera nie dla siebie.
Niezrozumiała choroba Sary, częste e łzy, zanikanie wǳięków, a nade wszystko Żyǳi, którzy przestawszy się kryć, coraz głośnie gospodarowali na folwarku, do reszty
obmierziły księciu ten piękny zakątek ziemi. Nie pływał uż czółnem, nie polował, nie
patrzył na zbieranie daktylów, lecz pochmurny błąkał się po ogroǳie lub z tarasu śleǳił
zamek królewski.
Nie wezwany, nigdy nie wróciłby do dworu, ale uż zaczął myśleć o wy eźǳie do dóbr
położonych w Dolnym Egipcie, obok morza.
¹¹⁶piętr — ǳiś popr.: pięter. [przypis edytorski]
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Żyd

W takim nastro u ducha znalazł go Tutmozis, który pewnego dnia na paradnym
dworskim statku przy echał do następcy z wezwaniem od faraona.
Jego świątobliwość wracał z Tebów i pragnął, ażeby następca tronu wy echał naprzeciw
powitać go.
Książę drżał, bladł i rumienił się, gdy czytał łaskawy list pana i władcy. Był tak wzruszony, że nawet nie zauważył nowe kolosalne peruki Tutmozisa, wyda ące ze siebie
piętnaście różnych zapachów, nie spostrzegł ego tuniki i płaszcza, delikatnie szego od
mgły, ani sandałów zdobnych złotem i paciorkami.
Po nie akim czasie Ramzes ochłonął i nie patrząc na Tutmozisa rzekł:
— Cóżeś tak dawno nie był u mnie? Czy przestraszyła cię niełaska, w aką wpadłem?…
— Bogowie! — zawołał elegant. — A kiedyżeś ty był w niełasce i u kogo? Każdy
goniec ego świątobliwości zapytywał, ak się miewasz; zaś czcigodna pani Nikotris i ego
dosto ność Herhor kilka razy podpływali do twego domu licząc, że zrobisz ku nim choć
sto kroków, gdy oni zrobili parę tysięcy… O wo sku uż nie wspominam. Żołnierze twoich
pułków ak palmy milczą podczas musztry i nie wychoǳą z koszar, a dosto ny Patrokles
ze zmartwienia całe dnie pĳe i klnie…
A więc książę nie był w niełasce, a eżeli i był, to uż się skończyła!… Ta myśl poǳiałała na Ramzesa ak puchar dobrego wina. Szybko wykąpał się i namaścił, włożył nową
bieliznę, wo skowy kaan i hełm z piórami i poszedł do Sary, która, blada, leżała pod
opieką Tafet.
Sara aż krzyknęła, zobaczywszy księcia tak ubranego. Usiadła i schwyciwszy go rękoma
za szy ę, poczęła szeptać:
— Ty od eżdżasz, panie mó ?… Ty uż nie wrócisz!…
— A to dlaczego? — zǳiwił się następca. — Czyliż raz od eżdżałem i wracałem?…
— Pamiętam cię tak samo oǳianym tam… w nasze dolince… — mówiła Sara. —
O, gǳież te czasy!… Tak prędko przeszły, a tak dawno minęły.
— Ależ wrócę i przywiozę ci na znakomitszego lekarza.
— Po co?… — wtrąciła Tafet. — Ona est zdrowa, pawica mo a… e trzeba tylko
odpocząć… A lekarze egipscy wpęǳą ą w prawǳiwą chorobę…
Książę nawet nie spo rzał na gadatliwą kobietę.
— To był mó na szczęśliwszy miesiąc z tobą — mówiła Sara, tuląc się do Ramzesa
— ale nie przyniósł mi szczęścia.
Na statku królewskim zatrąbiono, powtarza ąc sygnał dany w górze rzeki.
Sara wstrząsnęła się.
— O, czy słyszysz, panie, te straszne głosy?… Słyszysz i uśmiechasz się… i biada mi,
wyrywasz się z moich ob ęć… Kiedy trąbki woła ą, nic cię nie zatrzyma, a uż na mnie
two a niewolnica….
— Chciałażbyś, ażebym zawsze słuchał gdakania kur folwarcznych?… — przerwał
zniecierpliwiony książę. — Bądź zdrowa i wesoło czeka na mnie…
Sara wypuściła go z ob ęć i spo rzała tak żałośnie, że następca złagodniał i pogłaskał
ą.
— No, bądźże spoko na… — mówił. — Boisz się głosu naszych trąb… Alboż one
wtedy złą były wróżbą?…
— Panie — odezwała się Sara — a wiem, że oni cię tam zatrzyma ą… Więc zrób
mi ostatnią łaskę… Dam ci — mówiła szlocha ąc — dam ci klatkę gołąbków… One tu
uroǳiły się i porosły… Więc… ile razy wspomnisz o słuǳe twe , otwórz klatkę i wypuść
ednego ptaka… On mi wiadomość przyniesie od ciebie, a a… ucału ę go… upieszczę,
ak… ak… No, uż idź!
Książę uścisnął ą i wyszedł do statku, poleca ąc swemu Murzynowi, aby zaczekał na
gołębie Sary i dopęǳił go w lekkim czółnie.
Na widok następcy odezwały się bębny i piszczałki, a osada podniosła wielki krzyk.
Znalazłszy się mięǳy żołnierzami, książę głęboko odetchnął i przeciągnął ręce, akby
uwolnione z powrozów.
— No — rzekł do Tutmozisa — dokuczyły mi uż i baby, i Żyǳi… Ozyrysie!… lepie
każ mnie natychmiast upiec przy wolnym ogniu, ale nie osaǳa drugi raz na folwarku.
— Tak — potwierǳił Tutmozis — miłość est ak miód: ze smakiem można e
kosztować, ale niepodobna — kąpać się w nie . Brr!… aż mnie ciarki przechoǳą, kie   Faraon



dy pomyślę, żeś blisko dwa miesiące spęǳił karmiony pocałunkami wieczór, daktylami
z rana, a oślim mlekiem w południe…
— Sara est barǳo dobra ǳiewczyna — wtrącił książę.
— Ja też nie mówię o nie , tylko o tych Żydach, którzy obsiedli folwark ak papirus
moczary. Czy wiǳisz, że eszcze wygląda ą za tobą, a może nawet zasyła ą ci pozdrowienia
— prawił pochlebca.
Książę z niechęcią odwrócił się w inną stronę, a Tutmozis wesoło mrugnął na oﬁcerów,
akby chciał im dać do zrozumienia, że Ramzes nieprędko rzuci ich towarzystwo.
Im barǳie posuwali się w górę rzeki, tym gęście było ludu na obu brzegach i czółen
na Nilu, tym więce płynęło kwiatów, wieńców i bukietów rzucanych pod statek faraona.
O milę za Memﬁsem stały ciżby z chorągwiami, bogami i muzyką i rozlegał się wielki
gwar, podobny do zgiełku burzy.
— Otóż i ego świątobliwość! — zawołał radośnie Tutmozis.
Oczom patrzących ukazał się edyny widok. Środkiem szerokiego zakrętu płynęła
ogromna łódź faraona, z przodem podniesionym ak łabędź. Z prawe i lewe strony, niby dwa olbrzymie skrzydła, sunęły niezliczone łódki poddanych, a z tyłu, niby bogaty
wachlarz, roztaczał się orszak władcy Egiptu.
Kto żył — krzyczał, śpiewał, klaskał lub rzucał kwiaty do stóp panu, którego nawet
nikt nie wiǳiał. Dość było, że nad złocistym namiotem i pękami strusich piór powiewała
czerwono-niebieska chorągiew, znak obecności faraona.
Luǳie w łódkach byli ak pĳani, luǳie na brzegu ak oszaleli. Co chwilę akieś czółno potrącało lub wywracało inne i ktoś wpadał w wodę, z które na szczęście uciekły
krokodyle spłoszone niebywałym hałasem. Na brzegach popychano się, nikt bowiem nie
patrzył na sąsiada, na o ca, na ǳiecko, ale obłąkane oczy wlepiał w złocisty ǳiób łoǳi
i namiot królewski. Nawet luǳie tratowani, kórym rozhukany tłum bezmyślnie gniótł
żebra i skręcał stawy, nie mieli innego okrzyku nad ten:
— Ży wiecznie, władco nasz!… Świeć, słońce Egiptu!…
Szał powitalny niebawem uǳielił się i łoǳi następcy tronu: oﬁcerowie, żołnierze
i wioślarze, zbici w eden tłum, krzyczeli na wyścigi, a Tutmozis, zapomina ąc o następcy
tronu, wdarł się na wysoki przód statku i o mało nie wleciał w wodę.
Wtem z królewskie łoǳi zatrąbiono i po chwili odpowieǳiała trąbka ze statku Ramzesa. Drugi sygnał i — czółno następcy przybiło do wielkie łoǳi faraona.
Jakiś urzędnik wezwał Ramzesa. Mięǳy statki rzucono cedrowy mostek z rzeźbionymi poręczami i — książę znalazł się wobec o ca.
Widok faraona czy burza okrzyków huczących dokoła tak oszołomiły księcia, że nie
mógł wypowieǳieć ani słowa. Upadł o cu do nóg, a pan świata przycisnął go do swe
boskie piersi.
W chwilę późnie podniesiono boczne ściany namiotu i cały lud z obu brzegów Nilu
u rzał swego władcę na tronie, a na na wyższym stopniu klęczącego, z głową na o cowskich
piersiach, księcia Ramzesa.
Stała się taka cisza, że było słychać szelest chorągiewek na statkach. I nagle wybuchnął ogromny krzyk, większy aniżeli wszystkie dotychczasowe. Uczcił nim lud egipski
po ednanie o ca z synem, pozdrawiał obecnego, witał przyszłego pana.
Jeżeli ktokolwiek rachował na niesnaski w święte roǳinie faraona, mógł ǳiś przekonać się, że nowa gałąź królewska mocno trzyma się pnia.
Jego świątobliwość wyglądał barǳo mizernie. Po czułym przywitaniu syna kazał mu
usiąść obok tronu i rzekł:
— Dusza mo a rwała się do ciebie, Ramzesie, tym goręce , im lepsze miałem wieści
o tobie. ǲiś wiǳę, że esteś nie tylko młoǳianem o lwim sercu, ale i mężem pełnym
roztropności, który umie oceniać własne postępki, potraﬁ hamować się i ma poczucie
interesów państwowych.
A gdy wzruszony książę milczał i całował o cowskie nogi, pan mówił dale :
— Dobrze postąpiłeś, zrzeka ąc się dwu pułków greckich, należy ci się bowiem korpus
Menﬁ, którego od ǳisia esteś woǳem…
— O cze mó !… — szepnął drżący następca.
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— Nadto, w Dolnym Egipcie, z trzech stron otwartym na ataki nieprzy aciół, potrzebny mi est mąż ǳielny i rozumny, który by wszystko dokoła wiǳiał, rozważył w sercu
swoim i szybko ǳiałał w nagłych wypadkach. Z tego powodu, w tamte połowie królestwa, ciebie mianu ę moim namiestnikiem.
Ramzesowi obﬁte łzy popłynęły z oczu. Żegnał nimi swo ą młodość, witał właǳę, do
które od wielu lat z tęsknością i niepoko em zwracała się ego dusza.
— Jestem uż człowiek zmęczony i schorzały — mówił władca — i gdyby nie troska
o twó młodociany wiek i przyszłość państwa, ǳiś eszcze prosiłbym wiecznie ży ących
przodków, aby mnie odwołali do swe chwały. Lecz z każdym dniem est mi cięże , i dlatego, Ramzesie, zaczniesz uż poǳielać ze mną brzemię właǳy. Jak kokosz uczy swo e
pisklęta wyszukiwać ziarn i chronić się przed astrzębiem, tak a nauczę ciebie pełne trudów sztuki rząǳenia państwem i śleǳenia obrotów nieprzy aciół. Obyś z czasem padł na
nich ak orzeł na płoche kuropatwy!
Łódź królewska i e stro ny orszak przybiły pod pałac. Struǳony pan wsiadł do lektyki, a w te chwili do następcy zbliżył się Herhor.
— Pozwól, dosto ny książę — odezwał się — abym był pierwszym z tych, którzy
radu ą się twoim wyniesieniem. Obyś z równym szczęściem przewoǳił wo skom, ak
rząǳił na ważnie szą prowinc ą państwa na chwałę Egiptu.
Ramzes mocno uścisnął mu rękę.
— Tyś to zrobił, Herhorze? — spytał.
— To ci się należało — odparł minister.
— Masz mo ą wǳięczność i przekonasz się, że est coś warta.
— Jużeś mnie wynagroǳił, mówiąc tak — odpowieǳiał Herhor.
Książę chciał ode ść, Herhor eszcze go zatrzymał.
— Małe słówko — rzekł. — Ostrzeż, następco, edną z twych kobiet, Sarę, ażeby nie
śpiewała pieśni religĳnych.
A gdy Ramzes patrzył na niego zǳiwiony, dodał:
— Wtedy, podczas prze ażdżki na Nilu, ǳiewczyna ta śpiewała nasz na świętszy
hymn, którego ma prawo słuchać tylko faraon i arcykapłani. Biedne ǳiecko mogło ciężko odpokutować za swo ą umie ętność śpiewu i nieświadomość o tym, co śpiewa.
— Więc ona popełniłaby bluźnierstwo?… — spytał zmieszany książę.
— Mimowolne — odpowieǳiał arcykapłan. — Na szczęście, tylko a słyszałem i sąǳę, że mięǳy tą pieśnią i naszym hymnem est podobieństwo barǳo odległe. W każdym
razie niech e uż nigdy nie powtarza.
— No i powinna się oczyścić — wtrącił książę. — Czy dość bęǳie dla cuǳoziemki,
eżeli oﬁaru e świątyni Izydy trzyǳieści krów?…
— Owszem, niech oﬁaru e — odparł Herhor z lekkim grymasem. — Bogowie nie
obraża ą się za dary…
— Ty zaś, szlachetny panie — mówił Ramzes — racz przy ąć cudowną tarczę, którąm
dostał od mego świętego ǳiada…
— Ja?… tarczę Amenhotepa?… — zawołał wzruszony minister. — Czyliżem e goǳien?…
— Mądrością dorównywasz memu ǳiadowi, a stanowiskiem dorównasz.
Herhor milcząc złożył głęboki ukłon. Owa złota tarcza wysaǳona drogimi kamieniami, oprócz wielkie wartości pieniężne , miała eszcze znaczenie amuletu; była więc
królewskim darem.
Ale barǳie doniosłe znaczenie miały słowa księcia, że — Herhor stanowiskiem dorówna Amenhotepowi. Amenhotep był teściem faraona… Czyby następca uż zdecydował
się poślubić córkę ego, Herhora?…
Było to ulubione marzenie ministra i królowe Nikotris. Trzeba ednak przyznać, że
Ramzes mówiąc o przyszłych dosto eństwach Herhora byna mnie nie myślał o żenieniu
się z ego córką, lecz — o daniu mu nowych urzędów, których było pełno w świątyniach
i przy dworze.
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Od dnia kiedy został namiestnikiem Dolnego Egiptu, zaczęło się dla Ramzesa życie niesłychanie uciążliwe, akiego nie domyślał się nawet, pomimo że uroǳił się i wyrósł wśród
królewskiego dworu.
Wprost tyranizowano go, a katami byli interesanci różnych gatunków i rozmaitych
klas społecznych.
Już w pierwszym dniu, na widok tłumu luǳi, którzy, cisnąc się i popycha ąc, mimowolnie wydeptywali mu trawniki, łamali drzewa, nawet psuli mur otacza ący, następca
do swe willi zażądał warty. Ale trzeciego dnia musiał uciec ze swego domu w obręb właściwego pałacu, gǳie z powodu gęste straży, a nade wszystko wysokich murów, dostęp
dla zwykłych luǳi był utrudniony.
W ciągu dekady, poprzeǳa ące wy azd, przed oczyma Ramzesa przesunęli się przedstawiciele całego Egiptu, eżeli nie całego ówczesnego świata.
Na pierwe puszczano wielkich. Więc przychoǳili pozdrawiać go: arcykapłani świątyń, ministrowie, posłowie feniccy, greccy, żydowscy, asyry scy, nubĳscy, których nawet
ubiorów nie mógł spamiętać. Dale szli naczelnicy sąsiednich nomesów, sęǳiowie, pisarze, wyżsi oﬁcerowie korpusu Menﬁ i posiadacze ziemscy.
Luǳie ci nie żądali niczego, wypowiadali tylko swo ą radość. Ale książę, słucha ąc
ich od rana do południa i od południa do wieczora, czuł zamęt w głowie i drżenie we
wszystkich członkach.
Potem przyszli reprezentanci niższych klas z darami: kupcy ze złotem, bursztynem,
zagranicznymi tkaninami, pachnidłami i owocami. Potem bankierzy i wypożycza ący na
procenta¹¹⁷. Dale — architekci z planami nowych budowli, rzeźbiarze z pro ektami posągów i płaskorzeźb, kamieniarze, fabrykanci naczyń glinianych, stolarze zwycza ni i ozdobni, kowale, giserzy, garbarze, winiarze, tkacze, nawet paraszytowie, którzy otwierali ciała
zmarłych.
Jeszcze nie skończyła się proces a hołdowników, a uż nadciągnęła armia proszących.
Inwaliǳi, wdowy i sieroty po oﬁcerach domagali się pens i; szlachetni panowie — dworskich urzędów dla synów. Inżynierowie przynosili pro ekta nowych sposobów irygac i,
lekarze środki przeciw wszelkim chorobom, wróżbici horoskopy. Krewni więźniów podawali prośby o zmnie szenie kary, skazani na śmierć o darowanie życia, chorzy błagali,
aby następca dotknął ich lub uǳielił im swe śliny.
Zgłaszały się wreszcie piękne kobiety tuǳież matki dorodnych córek, pokornie i natrętnie prosząc, aby namiestnik przy ął e do swego domu. Niektóre oznaczały wysokość
żądane pens i, zachwalały swo e ǳiewictwo i talenta.
Po ǳiesięciu dniach przypatrywania się co chwilę nowym osobom i twarzom i wysłuchiwania próśb, które zaspokoić mógłby chyba ma ątek całego świata i boska potęga,
książę Ramzes wyczerpał się. Nie mógł sypiać, był tak rozdrażniony, że irytował go brzęk
muchy, i chwilami nie rozumiał: o czym mówią do niego?
W tym położeniu znowu Herhor przyszedł mu z pomocą. Możnym kazał zapowieǳieć, że książę uż nie przy mu e interesantów, a na lud, który, mimo kilkukrotnych
wezwań do roze ścia się, wciąż czekał, wysłał kompanię numidy skich żołnierzy z kĳami.
Tym udało się bez porównania łatwie aniżeli Ramzesowi zadowolnić luǳką pożądliwość.
Zanim bowiem minęła goǳina, interesanci znikli z placu niby mgła, a ten i ów przez parę
dni następnych okładał wodą głowę lub inną rozbitą część ciała.
Po te próbie piastowania na wyższe właǳy książę uczuł głęboką wzgardę dla luǳi
i wpadł w apatię.
Dwa dni leżał na kanapie, z rękoma pod głową, bezmyślnie patrząc w suﬁt. Już nie
ǳiwił się, że ego świątobliwy o ciec przepęǳa czas pod ołtarzami bogów, lecz nie mógł
po ąć, akim sposobem Herhor da e sobie radę z nawałem podobnych interesów, które,
ak burza, nie tylko przewyższa ą siły człowieka, lecz nawet mogą zmiażdżyć.
„W aki sposób przeprowaǳić tu swo e plany, eżeli tłum interesantów pęta naszą
wolę, pożera myśli, wypĳa krew?… Po ǳiesięciu dniach estem chory, po roku chyba

¹¹⁷na procenta — ǳiś popr.: na procent. [przypis edytorski]
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bym ogłupiał!… Na tym urzęǳie niepodobna robić żadnych pro ektów, lecz po prostu
bronić się od szaleństwa…”
Był tak zatrwożony bezsilnością na stanowisku władcy, że — wezwał Herhora i ękliwym głosem opowieǳiał mu swo e strapienie.
Mąż stanu z uśmiechem słuchał biadań młodego sternika nawy państwowe , wreszcie
rzekł:
— Czy wiesz, panie, że ten ogromny pałac, w którym mieszkamy, wzniósł tylko
eden budowniczy, imieniem Senebi, i w dodatku — umarł przed ukończeniem go?…
A z pewnością zrozumiesz: dlaczego wiecznie ży ący ten architekt mógł wykonać swó
plan, nigdy nie zmęczywszy się i zawsze ma ąc wesoły umysł.
— Ciekawym?…
— Oto on sam nie robił wszystkiego; nie ciosał belek i kamieni, nie wygniatał cegły,
nie nosił e na rusztowania, nie układał i nie spa ał. On tylko wymalował plan, a eszcze
i do tego miał pomocników.
Ty zaś, książę, wszystko chciałeś wykonać sam; sam wysłuchać i załatwić wszelkie
interesa. To przechoǳi człowiecze siły.
— Jakże miałem robić inacze , eżeli mięǳy proszącymi zna dowali się niewinnie pokrzywǳeni albo zasługa nie wynagroǳona? Przecież fundamentem państwa est sprawiedliwość — odparł następca.
— Ilu książę możesz wysłuchać ǳiennie bez zmęczenia? — spytał Herhor.
— No… dwuǳiestu…
— Toś szczęśliwy. Ja słucham na wyże sześciu lub ǳiesięciu, lecz nie są nimi interesanci, tylko — wielcy pisarze, naǳorcy i ministrowie. Każdy z nich nie donosi mi drobiazgów, lecz rzeczy na ważnie sze, akie ǳie ą się: w armii, w dobrach faraona, w sprawach
religĳnych, w sądach, w nomesach, w ruchach Nilu. Dlatego zaś nie donoszą mi błahostek, że każdy z nich, zanim przyszedł do mnie, musiał wysłuchać ǳiesięciu pisarzy
mnie szych. Każdy mnie szy pisarz i dozorca zebrał wiadomości od ǳiesięciu podpisarzy
i poddozorców, a tamci znowu wysłuchali raporty od ǳiesięciu niższych urzędników.
Tym sposobem a i ego świątobliwość, rozmawia ąc tylko z ǳiesięcioma ludźmi
ǳiennie, wiemy, co ważnego stało się w stu tysiącach punktów kra u i świata.
Wartownik, który czuwa na kawałku ulicy w Memﬁs, wiǳi tylko parę domów. ǲiesiętnik zna całą ulicę, setnik odǳiał miasta, naczelnik całe miasto. Faraon zaś stoi ponad
nimi wszystkimi, niby na na wyższym pylonie świątyni Ptah, i wiǳi nie tylko Memﬁs,
ale eszcze miasta: Sochem¹¹⁸, On¹¹⁹, Cherau¹²⁰, Turra, Tetaui¹²¹, ich okolice i kawałek
pustyni zachodnie .
Z te wysokości ego świątobliwość nie spostrzega wprawǳie luǳi skrzywǳonych
albo nie nagroǳonych, ale do rzy tłum gromaǳących się bez za ęcia robotników. Nie
zobaczy żołnierza w szynkowni, ale pozna, czy pułk odbywa musztrę. Nie wiǳi, co gotu e
na obiad akiś chłop albo mieszczanin, ale dostrzeże pożar zaczyna ący się w ǳielnicy.
Ten porządek państwowy — mówił ożywia ąc się Herhor — est naszą chwałą i potęgą. A kiedy Snou¹²², eden z faraonów na pierwsze dynastii, spytał pewnego kapłana,
aki by sobie pomnik wystawić? — ten odpowieǳiał:
Wyrysu , panie, na ziemi kwadrat i połóż na nim sześć milionów głazów — one
przedstawią lud. Na te warstwie połóż sześćǳiesiąt tysięcy kamieni ociosanych — to
¹¹⁸Sochem — Chem, gr. Letopolis, stolica . nomu Dolnego Egiptu, ok.  km na północny zachód od Memﬁs.
[przypis edytorski]
¹¹⁹On (hebr.) — gr. Heliopolis, stolica . nomu Dolnego Egiptu, ok.  km na północ od Memﬁs. [przypis
edytorski]
¹²⁰Cherau — na wschodnim brzegu Nilu, ok.  km na północ od Memﬁs. [przypis edytorski]
¹²¹Tetaui — Iczitaui, miasto na zachodnim brzegu Nilu ok.  km na południe od Memﬁs, niedaleko ǳisie szego al-Liszt. [przypis edytorski]
¹²²Snofru (ok. – p.n.e.) — założyciel IV dynastii, przypisu e mu się budowę co na mnie trzech
piramid: przebudowę zaczęte przez ego o ca schodkowe piramidy w Meidum, Piramidy Łamane w Dahszur
( km na południe od Memﬁs) oraz Czerwone Piramidy w Dahszur, pierwsze typowe piramidy o kształcie
ostrosłupa, w które został pochowany. Pierwszy grobowiec władców Egiptu o kształcie piramidy, kamienna
piramida schodkowa, aką opisu e autor, została wzniesiona kilkaǳiesiąt lat wcześnie w Sakkarze ( km na
północny zachód od Memﬁs) na polecenie władcy III dynastii Dżesera (Dżosera) (ok. – p.n.e.) przez
architekta Imhotepa, mędrca-kapłana uznawanego także za twórcę egipskie medycyny, czczonego późnie ako
opiekun skrybów. Piramida Dżesera składa się z sześciu segmentów. [przypis edytorski]

   Faraon



Właǳa

będą twoi niżsi urzędnicy. Na tym ułóż sześć tysięcy kamieni wygłaǳonych — to będą
wyżsi urzędnicy. Na tym postaw sześćǳiesiąt sztuk pokrytych rzeźbą — to będą twoi
na bliżsi doradcy i woǳowie, a na szczycie połóż edną bryłę ze złotym wizerunkiem
słońca — a bęǳiesz ty sam.
Tak też zrobił faraon Snou. W ten sposób powstała na starsza piramida schodowa
— rzetelny obraz naszego państwa — z które uroǳiły się wszystkie inne. Są to budowle
niewzruszone, z których szczytu widać krańce świata, a które będą poǳiwem na odlegle szych pokoleń.
W takim urząǳeniu — ciągnął minister — spoczywa i nasza przewaga nad sąsiadami.
Etiopowie byli równie liczni ak my. Lecz ich król sam troszczył się o swo e bydło, sam
bił kĳem poddanych i ani wieǳiał, ilu ich ma, ani potraﬁł zgromaǳić ich, gdy wkroczyły
nasze wo ska. Tam nie było edne Etiopii, ale wielka gromada luǳi nieuporządkowanych.
Więc ǳisia są naszymi wasalami.
Książę libĳski sam sąǳi każdą sprawę, szczególnie mięǳy ludźmi bogatymi, i tyle
odda e im czasu, że prawie nie może obe rzeć się za siebie. Toteż, pod ego bokiem, roǳą
się całe bandy rozbó ników, których my wytępiamy.
Wieǳ eszcze i o tym, panie, że gdyby w Fenic i był eden wspólny władca, który by
wieǳiał, co się ǳie e, i rozkazywał we wszystkich miastach, kra ten nie płaciłby nam
ani utena danin. A co to za szczęście dla nas, że królowie Niniwy i Babelu ma ą tylko
po ednym ministrze i tak są zmęczeni nawałem spraw, ak ty ǳisia ! Oni wszystko sami
chcą wiǳieć, sąǳić i rozkazywać, przez co na sto lat zawikłali sprawy państwa. Lecz gdyby
znalazł się aki nikczemny pisarz egipski, który poszedłby tam, wytłumaczył królom ich
błędy w rząǳeniu i zaprowaǳił naszą urzędniczą hierarchię, naszą piramidę, za kilkanaście
lat Judea¹²³ i Fenic a wpadłyby w ręce Asyry czyków, a za kilkaǳiesiąt lat — od wschodu
i północy, lądem i morzem zwaliłyby się na nas potężne armie, którym moglibyśmy nie
dać rady.
— Więc ǳisia my napadnĳmy ich, korzysta ąc z nieładu! — zawołał książę.
— Jeszcze nie wyleczyliśmy się z poprzednich naszych zwycięstw — odparł zimno
Herhor i zaczął żegnać Ramzesa.
— Alboż zwycięstwa osłabiły nas?… — wybuchnął następca. — Alboż nie zwieźliśmy
skarbów?…
— A czy nie psu e się topór, którym ścinamy drzewo?… — zapytał Herhor i wyszedł.
Książę zrozumiał, że wielki minister chce spoko u za wszelką cenę, pomimo że sam
est naczelnikiem armii.
— Zobaczymy!… — szepnął do siebie.
Na parę dni przed wy azdem Ramzes wezwany został do ego świątobliwości. Faraon
sieǳiał na fotelu w marmurowe sali, w które nie było nikogo, a czterech we ść strzegły
nubĳskie warty.
Obok fotelu¹²⁴ królewskiego stał taboret dla księcia i mały stolik założony dokumentami pisanymi na papirusie. Na ścianach były kolorowane płaskorzeźby przedstawia ące
za ęcia rolne, a w rogach sali sztywne posągi Ozyrysa, z melancholĳnym uśmiechem na
ustach.
Kiedy książę na rozkaz o ca usiadł, ego świątobliwość odezwał się:
— Masz tu, książę, two e dokumenta, ako wóǳ i namiestnik. Cóż, podobno pierwsze
dni właǳy zmęczyły cię?…
— W służbie wasze świątobliwości zna dę siły.
— Pochlebca!… — uśmiechnął się pan. — Pamięta , że nie chcę, ażebyś się zapracowywał… Baw się, młodość potrzebu e rozrywki… Nie znaczy to ednak, ażebyś nie miał
ważnych spraw do załatwienia.
— Jestem gotów.
— Po pierwsze… Po pierwsze odkry ę ci mo e troski. Skarb nasz źle wygląda: dopływ
podatków est co rok mnie szy, osobliwie z Dolnego Egiptu, a rozchody mnożą się…
Pan zamyślił się.

¹²³Judea — górzysta południowa część historyczne Ziemi Izraela. [przypis edytorski]
¹²⁴fotelu — ǳiś popr.: fotela. [przypis edytorski]
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— Te kobiety… te kobiety, Ramzesie, pochłania ą bogactwa nie tylko śmiertelnych
luǳi, ale i mo e. Mam ich kilkaset, a każda chce posiadać ak na więce poko ówek,
modystek, yz erów, niewolników do lektyki, niewolników do poko u, konie, wioślarzy,
nawet swoich ulubieńców i ǳieci… Małe ǳieci!… Kiedy wróciłem z Tebów, edna z tych
pań, które nawet nie pamiętam, zabiegła mi drogę i prezentu ąc tęgiego trzyletniego
chłopaka żądała, abym mu wyznaczył ma ątek, gdyż ma to być mó syn… Trzyletni syn, czy
uważasz, wasza dosto ność?… Rzecz prosta, nie mogłem spierać się z kobietą, eszcze w tak
delikatne sprawie. Ale — człowiekowi szlachetnie uroǳonemu łatwie być uprze mym
aniżeli znaleźć pieniąǳe na każdą podobną fantaz ę…
Pokiwał głową, odpoczął i mówił dale :
— Tymczasem mo e dochody od początku panowania zmnie szyły się do połowy,
szczególnie w Dolnym Egipcie. Pytam się: co to znaczy?… Odpowiada ą: lud zubożał,
ubyło wielu mieszkańców, morze zasypało pewną przestrzeń gruntów od północy, a pustynia od wschodu, było kilka lat nieuroǳa nych, słowem — awantura za awanturą,
a w skarbie coraz płyce …
Proszę cię więc, ażebyś mi wyświetlił tą sprawę. Rozpatrz się, pozna luǳi dobrze informowanych i prawdomównych i utwórz z nich komis ę śledczą. Gdy zaś zaczną składać
raporty, nie ufa zbytecznie papirusowi, ale to i owo sprawdź osobiście. Słyszę, że masz
oko woǳa, a eżeli tak est, edno spo rzenie nauczy cię, o ile są dokładnymi opowieści
członków komis i. Ale nie śpiesz się ze zdaniem, a nade wszystko — nie wygłasza go.
Każdy ważny wniosek, aki ci ǳiś przy ǳie do głowy — zapisz, a po kilku dniach znowu przypatrz się te same sprawie i znowu zapisz. To nauczy cię ostrożności w sądach
i trafności w ogarnianiu przedmiotów.
— Stanie się, ak rozkazu esz, wasza świątobliwość — wtrącił książę.
— Druga mis a, którą musisz załatwić, est trudnie sza. Coś się tam ǳie e w Asyrii,
co mó rząd zaczyna niepokoić.
Kapłani nasi opowiada ą, że za Morzem Północnym est piramidalna góra, zwykle
okryta zielonością u spodu, śniegiem u szczytu, która ma ǳiwne obycza e. Po wielu latach
spoko u nagle zaczyna dymić, trząść się, huczeć, a potem wyrzuca z siebie tyle płynnego
ognia, ile est wody w Nilu. Ogień ten kilkoma korytami rozlewa się po e bokach i na
ogromne przestrzeni ru nu e pracę rolników.
Otóż Asyria, mó książę, est taką górą. Przez całe wieki panu e w nie spokó i cisza,
lecz nagle zrywa się wewnętrzna burza, nie wiadomo skąd wylewa ą się wielkie armie
i niszczą spoko nych sąsiadów.
ǲiś około Niniwy i Babelu słychać wrzenie: góra dymi. Musisz więc dowieǳieć się:
o ile ten dym zwiastu e nawałnicę i — obmyśleć środki zaradcze.
— Czy potraﬁę?… — cicho spytał książę.
— Trzeba nauczyć się patrzeć — mówił władca. — Jeżeli chcesz co dobrze poznać, nie
poprzestawa na świadectwie własnych oczu, ale zapewnĳ sobie pomoc kilku par cuǳych.
Nie ogranicza się na sądach samych Egipc an: bo każdy naród i człowiek ma wyłączny sposób wiǳenia rzeczy i nie chwyta całe prawdy. Wysłucha zatem, co myślą
o Asyry czykach: Fenic anie, Żyǳi, Hetyci i Egipc anie, i pilnie rozważ w sercu swym
— co w ich sądach o Asyrii est wspólnego.
Jeżeli wszyscy powieǳą ci, że od Asyrii iǳie niebezpieczeństwo, poznasz, że ono iǳie.
Lecz eżeli różni mówić będą rozmaicie, także czuwa , bo mądrość każe przewidywać racze
złe aniżeli dobre.
— Mówisz, wasza świątobliwość, ak bogowie! — szepnął Ramzes.
— Stary estem, a z wysokości tronu wiǳi się takie rzeczy, akich nawet nie przeczuwa ą śmiertelni. Gdybyś słońce zapytał, co sąǳi o sprawach świata, opowieǳiałoby
eszcze ciekawsze nowiny.
— Mięǳy ludźmi, u których mam zasięgać zdania o Asyrii nie wspomniałeś, o cze,
Greków — wtrącił następca.
Pan pokiwał głową z dobrotliwym uśmiechem.
— Grecy!… Grecy!… — rzekł — wielka przyszłość należy do tego narodu. Przy nas
są oni eszcze ǳiećmi, ale aka dusza w nich mieszka…
Pamiętasz ty mó posąg zrobiony przez greckiego rzeźbiarza?… To drugi a, żywy człowiek!… Miesiąc trzymałem go w pałacu, lecz w końcu — darowałem świątyni w Tebach.
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Czy uwierzysz: strach mnie zd ął, ażeby ten kamienny ja nie powstał ze swego sieǳenia
i nie upomniał się o połowę rządów… Jakiż by zamęt powstał w Egipcie!…
Grecy!… Czy ty wiǳiałeś wazy, akie oni lepią, pałacyki, które budu ą… Z te gliny
i kamienia wypływa coś, co cieszy mo ą starość i każe zapominać o chorobie…
A mowa ich?… O bogowie, wżdy¹²⁵ to muzyka i rzeźba, i malowidło… Zaprawdę
mówię, że gdyby Egipt mógł kiedy umrzeć ak człowiek, ǳieǳictwo po nim ob ęliby
Grecy. I eszcze wmówiliby w świat, że to wszystko est ich ǳiełem, a nas — wcale nie
było… A ednak są to tylko uczniowie naszych szkół wstępnych: cuǳoziemcom bowiem,
ak ci wiadomo, nie mamy prawa uǳielać wyższych nauk.
— Mimo to, o cze, zda esz się nie ufać Grekom?
— Bo to szczególny naród: ani Fenic anom, ani im nie można wierzyć. Fenic anin,
gdy chce, wiǳi i powie prawdę murowaną, egipską… Ale nigdy nie wiesz: kiedy on chce
powieǳieć prawdę? Zaś Grek, prosty ak ǳiecko, zawsze mówiłby prawdę, ale — tego
uż nie potraﬁ.
Oni cały świat wiǳą inacze niż my. W ich ǳiwnych oczach każda rzecz tak błyszczy,
koloryzu e się i mieni ak niebo Egiptu i ego woda. Czy więc można polegać na ich
zdaniu?
Za czasów dynastii tebeńskie , daleko na północy, było miasteczko Tro a, akich u nas
liczy się dwaǳieścia tysięcy. Na ten kurnik napadali rozmaite greckie włóczęgi i tak dokuczyli niemnogim¹²⁶ mieszkańcom, że ci, po ǳiesięcioletnich niepoko ach, spalili forteczkę i wynieśli się na inne mie sca.
Zwykła historia bandycka!… Tymczasem, patrz, akie pieśni śpiewa ą Grecy o tro ańskich walkach. Śmie emy się z tych cudów i bohaterstw, boć nasz rząd miał dokładne
sprawozdania o wypadkach. Wiǳimy bĳące w oczy kłamstwa, a ednak… słuchamy tych
pieśni ak ǳiecko ba ek swe niańki, i — nie możemy się od nich oderwać!…
To są Grecy: uroǳeni kłamcy, ale przy emni, no i mężni. Każdy z nich pręǳe poświęci życie, aniżeli powie prawdę. Nie dla interesu, ak Fenic anie, ale z duchowe potrzeby.
— A co mam sąǳić o Fenic anach? — spytał następca.
— To są luǳie mądrzy, wielkie pracy i odwagi, ale handlarze: dla nich całe życie
mieści się w zarobku, byle dużym, na większym!… Fenic anin est ak woda: wiele przynosi
i wiele zabiera, a wciska się wszęǳie. Trzeba dawać im ak na mnie , a nade wszystko
czuwać, ażeby nie wchoǳili do Egiptu szparami, po kry omu.
Gdy im dobrze zapłacisz i dasz naǳie ę eszcze większego zarobku, będą wybornymi
agentami. To, co ǳiś wiemy o ta emnych ruchach Asyrii, wiemy przez nich.
— A Żyǳi?… — szepnął książę, spuszcza ąc oczy.
— Naród bystry, ale posępni fanatycy i uroǳeni wrogowie Egiptu. Dopiero gdy
poczu ą na karkach podkuty gwoźǳiami sandał Asyrii, zwrócą się do nas. Boda by nie za
późno. Ale posługiwać się nimi można… Rozumie się, nie tu, tylko w Niniwie i Babelu.
Faraon był uż zmęczony. Więc książę padł przed nim na twarz, a otrzymawszy uściśnienie o cowskie, udał się do matki.
Pani sieǳąc w swym gabinecie tkała cienkie płótno na suknie dla bogów, a e damy
służebne szyły i haowały oǳież albo robiły bukiety. Młody kapłan przed posągiem Izydy
palił kaǳidło.
— Przychoǳę — rzekł książę — poǳiękować ci, matko, i pożegnać.
Królowa powstała i ob ąwszy syna za szy ę, mówiła ze łzami:
— Jakeś ty się zmienił?… Jesteś uż — mężczyzną!… Tak rzadko cię spotykam, że
mogłabym zapomnieć twoich rysów, gdybym ich ciągle nie wiǳiała w mym sercu. Niedobry!… Ja tyle razy z na wyższym dosto nikiem państwa eźǳiłam do folwarku myśląc,
że nareszcie przestaniesz mieć urazę, a ty wyprowaǳiłeś naprzeciw mnie nałożnicę…
— Przepraszam… przepraszam!… — mówił Ramzes, cału ąc matkę.
Pani wyprowaǳiła go do ogródka, w którym rosły osobliwe kwiaty, a gdy zostali bez
świadków — rzekła:

¹²⁵wżdy (daw.) — przecież. [przypis edytorski]
¹²⁶niemnogi (daw.) — nieliczny. [przypis edytorski]
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Sztuka, Kłamstwo

— Jestem kobietą, więc obchoǳi mnie kobieta i matka. Czy chcesz wziąć ze sobą
tę ǳiewczynę w podróż?… Pamięta , że hałas i ruch, aki cię bęǳie otaczał, e i ǳiecku
może zaszkoǳić. Dla kobiet brzemiennych na lepszą est cisza i spokó .
— Czy mówisz o Sarze? — spytał zǳiwiony Ramzes. — Ona brzemienna?… Nic mi
o tym nie wspomniała…
— Może wstyǳi się, może sama nie wie — odparła. — W każdym razie podróż…
— Ależ a e nie mam zamiaru brać!… — zawołał książę. — Tylko… dlaczego ona
kry e się przede mną… akby ǳiecko nie było moim?…
— Nie bądźże pode rzliwym!… — zgromiła go pani. — Jest to zwykła wstydliwość
młodych ǳiewcząt… Wreszcie może ukrywała swó stan z obawy, abyś e nie porzucił?…
— Przecież nie wezmę e do mego dworu! — przerwał książę z taką niecierpliwością,
że oczy królowe uśmiechnęły się, ale przysłoniła e rzęsami.
— No, nie wypada zbyt szorstko odpychać kobiety, która cię kochała. Wiem, że byt
e zapewniłeś. My e też damy coś od siebie. I ǳiecko królewskie krwi musi być dobrze
wychowane i posiadać ma ątek…
— Naturalnie — odparł Ramzes. — Mó pierwszy syn, choć nie bęǳie posiadał praw
książęcych, musi być tak postawiony, abym a go się nie wstyǳił ani on nie miał żalu do
mnie.
Po pożegnaniu się z matką Ramzes chciał echać do Sary i w tym celu wrócił do
swoich poko ów.
Wstrząsały nim dwa uczucia: gniew na Sarę, że ukrywała przed nim powody swe
słabości, i — duma, że on ma być o cem.
On o cem!… Tytuł ten nadawał mu powagę, która akby wspierała ego urzędy: woǳa
i namiestnika. O ciec — to uż nie młoǳieniaszek, który z szacunkiem musi patrzeć na
luǳi starszych od siebie.
Książę był zachwycony i rozrzewniony. Chciał zobaczyć Sarę, zgromić ą, a potem
uściskać i obdarować. Gdy ednak wrócił do swo e części pałacu, zastał dwu nomarchów
z Dolnego Egiptu, którzy przyszli zdać mu raport o nomesach¹²⁷. A gdy wysłuchał ich,
był uż zmęczony. Nadto miał u siebie wieczorne przy ęcie, na które nie chciał się spóźnić.
„I znowu u nie nie będę — myślał. — Biedna ǳiewczyna, nie wiǳiała mnie blisko
dwie dekady…”
Wezwał Murzyna.
— Masz ty tą klatkę, którą dała ci Sara wówczas, kiedyśmy witali ego świątobliwość?
— Jest — odparł Murzyn.
— Weźże z nie gołębia i zaraz wypuść.
— Gołębie uż z eǳone.
— Kto e z adł?…
— Wasza dosto ność. Powieǳiałem kucharzowi, że ptaki te pochoǳą od pani Sary;
więc on tylko dla wasze dosto ności robił z nich pieczenie i pasztety.
— A niechże was krokodyl pożre! — zawołał skłopotany książę.
Kazał przy ść do siebie Tutmozisowi i ego natychmiast wysłał do Sary. Opowieǳiał
mu historią z gołębiami i ciągnął:
— Zawieź e szmaragdowe zausznice, bransolety na nogi i ręce i dwa talenty. Powieǳ,
że gniewam się, iż ukrywała przede mną ciążę, ale e przebaczę, gdy ǳiecko bęǳie zdrowe
i ładne. Jeżeli zaś uroǳi chłopca, dam e drugi folwark!… — zakończył, śmie ąc się.
— Ale, ale… namów ą też, aby odsunęła od siebie choć trochę Żydów, a przy ęła choć
paru Egipc an i Egipc anek. Nie chcę, aby mó syn przyszedł na świat w tym towarzystwie
i może eszcze bawił się z żydowskimi ǳiećmi. Nauczyliby go podawać o cu na gorsze
daktyle!…

 
Cuǳoziemska ǳielnica w Memﬁsie leżała w północno-wschodnim rogu miasta, blisko
Nilu. Liczono tam kilkaset domów i kilkanaście tysięcy mieszkańców: Asyry czyków,
Żydów, Greków, na więce Fenic an.
¹²⁷nomes (gr. nomos), ǳiś: nom — ednostka administracy na starożytnego Egiptu. [przypis edytorski]
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Był to cyrkuł¹²⁸ zamożny. Główną arterię tworzyła ulica szeroka na trzyǳieści kroków, dość prosta, wybrukowana płaskimi kamieniami. Po obu stronach wznosiły się domy ceglane, piaskowcowe lub wapienne, wysokie na trzy do pięciu pięter. W piwnicach
były składy materiałów surowych, na parterach sklepy, na pierwszych piętrach mieszkania luǳi zamożnych, wyże warsztaty tkackie, szewckie, ubilerskie, na wyże — ciasne
lokale wyrobników.
Budynki te ǳielnicy, ak zresztą w całym mieście, były przeważnie białe. Można
ednak było wiǳieć kamienice zielone ak łąka, żółte ak łan pszenicy, niebieskie ak niebo
lub czerwone ak krew.
W wielu zaś domach ściany ontowe były ozdobione obrazami przedstawia ącymi
za ęcia mieszkańców.
Na domu ubilera długie szeregi rysunków opiewały, że: ego właściciel wyrobione
przez siebie łańcuchy i bransolety sprzedawał królom obcych narodów i obuǳał¹²⁹ ich
poǳiw. Ogromny pałac kupca pokryty był malowidłami opowiada ącymi trudy i niebezpieczeństwa życia handlowego. Na morzu chwyta ą człowieka straszne potwory z rybimi
ogonami — w pustyni skrzydlate i ogniem zie ące smoki, a na dalekich wyspach trapią
go olbrzymy, których sandał większy bywa od fenickiego okrętu.
Lekarz na ścianie swo e pracowni przedstawiał osoby, które ǳięki ego pomocy odzyskiwały utracone ręce i nogi, nawet zęby i młodość. Na budynku zaś, za ętym przez
właǳe administracy ne ǳielnicy, widać było — beczkę, do które luǳie rzucali złote
pierścienie, pisarza, któremu ktoś szeptał do ucha, i rozciągniętego na ziemi penitenta,
któremu dwa inni luǳie bili skórę.
Ulica była pełna. Wzdłuż ścian mieścili się lektykarze, wachlarzownicy, posłańcy i robotnicy, gotowi oﬁarować swo ą pracę. Środkiem ciągnął się nieprzerwany łańcuch towarów dźwiganych przez tragarzy, osłów lub woły zaprzęgnięte do wozów. Na chodnikach snuli się wrzaskliwi przekupnie świeże wody, winogron, daktylów, węǳonych ryb,
a mięǳy nimi kramarze, kwiaciarki, muzykanci i różnego roǳa u sztukmistrze.
W tym luǳkim potoku, który płynął, roztrącał się, sprzedawał i kupował, krzycząc
rozmaitymi głosami, wyróżniali się polic anci. Każdy miał brunatną koszulę do kolan,
gołe nogi, fartuszek w niebieskie i czerwone pasy, krótki miecz przy boku i potężny kĳ
w garści. Urzędnik ten spacerował po chodniku, niekiedy porozumiewał się ze swoim
kolegą, na częście ednak stawał na przydrożnym kamieniu, ażeby lepie ogarnąć tłum
przelewa ący się u stóp ego.
Wobec takie czu ności złoǳie e uliczni musieli ǳiałać barǳo roztropnie. Zwykle
dwa rozpoczynali mięǳy sobą bitwę, a gdy zebrał się tłum i polic anci okładali kĳami
zarówno swarzących się, ak i wiǳów, inni towarzysze kunsztu — kradli.
Prawie we środku ulicy stał za azd Fenic anina z Tyru¹³⁰, Asarhadona, w którym dla
łatwie sze kontroli byli obowiązani mieszkać wszyscy przy eżdża ący spoza granic Egiptu.
Był to wielki dom kwadratowy, z każdego boku miał po kilkanaście okien i nie stykał się
z innymi, więc można było obchoǳić go i podglądać ze wszystkich stron. Nad główną
bramą wisiał model okrętu, na ontowe ścianie były obrazy przedstawia ące ego świątobliwość Ramzesa XII, ak składa bogom oﬁary lub roztacza opiekę nad cuǳoziemcami,
mięǳy którymi Fenic anie oǳnaczali się dużym wzrostem i mocno czerwoną barwą.
Okna były wąskie, zawsze otwarte i tylko w miarę potrzeby zasłaniane roletami z płótna lub kolorowych pręcików. Mieszkania gospodarza i podróżnych za mowały trzy piętra,
na dole mieściła się winiarnia i restaurac a. Marynarze, tragarze, rzemieślnicy i w ogóle
ubożsi podróżni edli i pili w podwórku, które miało mozaikową posaǳkę i płócienne
dachy rozwieszone na słupkach, ażeby wszystkich gości można było mieć na oku. Zamożnie si zaś i lepie uroǳeni ucztowali w galerii otacza ące podwórko.
W podwórzu zasiadano na ziemi, przy kamieniach zastępu ących mie sce stołów.
W galeriach, gǳie było chłodnie , zna dowały się stoliki, ławki i krzesła, nawet niskie
z poduszek so, na których można było drzemać.

¹²⁸cyrkuł (daw., z łac. circulus: krąg, koło) — okręg, ǳielnica. [przypis edytorski]
¹²⁹obuǳać — ǳiś: buǳić. [przypis edytorski]
¹³⁰Tyr — wielkie miasto kupieckie w Fenic i (ǳiś: Sur w Libanie). [przypis autorski]
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Urzędnik

W każde galerii był wielki stół założony chlebem, mięsiwem, rybami i owocami
tuǳież kilkugarncowe gliniane stągwie z piwem, winem i wodą. Murzyni i Murzynki
roznosili gościom potrawy, usuwali stągwie próżne, dźwigali z piwnic pełne, a czuwa ący
nad stołami pisarze skrupulatnie zapisywali każdy kawałek chleba, każdą główkę czosnku,
i kubek wody. Na środku podwórza, na wzniesieniu, stali dwa dozorcy z kĳami, którzy
z edne strony mieli oko na służbę i pisarzy, z drugie — przy pomocy kĳa — łagoǳili spory mięǳy uboższymi gośćmi różnych narodów. ǲięki temu urząǳeniu kraǳieże
i bitwy traﬁały się rzadko; częście nawet w galeriach aniżeli na podwórku.
Sam gospodarz za azdu, sławetny Asarhadon, człowiek przeszło pięćǳiesięcioletni,
szpakowaty, ubrany w długą koszulę i muślinową narzutkę, choǳił mięǳy gośćmi, aby
do rzeć, czy każdy ma, czego potrzebu e.
— Jeǳcie i pĳcie, synowie moi — mówił do greckich marynarzy — bo takie wieprzowiny i piwa nie ma na całym świecie. Słyszę, pobiła was burza około Raﬁi¹³¹?… Powinniście bogom ho ną złożyć oﬁarę, że was ocalili!… W Memﬁs przez całe życie można
nie wiǳieć burzy, ale na morzu łatwie o piorun aniżeli o mieǳianego utena… Mam
miód, mąkę, kaǳidła na święte oﬁary, a tam, w kątach, sto ą bogowie wszystkich narodów. W moim za eźǳie człowiek może być sytym i pobożnym za barǳo małe pieniąǳe.
Zawrócił się i wszedł do galerii mięǳy kupców.
— Jeǳcie i pĳcie, czcigodni panowie — zachęcał, kłania ąc się. — Czasy są dobre! Na dosto nie szy następca, oby żył wiecznie, eǳie do Pi-Bastu¹³² z ogromną świtą,
a z Górnego Królestwa przyszedł transport złota, na czym nie eden z was pięknie zarobi.
Mamy kuropatwy, młode gąski, ryby prosto z rzeki i doskonałą pieczeń sarnią. A akie
wino przysłali mi z Cypru!… Niech zostanę Żydem, eżeli kubek te rozkoszy nie est wart
dwie drachmy!… Ale — wam, o com i dobroǳie om moim, oddam ǳiś po drachmie.
Tylko ǳiś, ażeby zrobić początek.
— Da po pół drachmy kubek, to skosztu emy — odparł eden z kupców.
— Pół drachmy?… — powtórzył restaurator. — Pierwe Nil popłynie ku Tebom,
aniżeli a taką słodycz oddam za pół drachmy. Chyba… dla ciebie, panie Belezis, który
esteś perłą Sydonu… He , niewolnicy!… a poda cie dobroǳie om naszym większy ǳban
cypry skiego…
Gdy odszedł, kupiec nazwany Belezisem rzekł do swoich towarzyszów:
— Ręka mi uschnie, eżeli to wino warte pół drachmy. Ale niech go tam!… Bęǳiemy
mieli mnie kłopotu z polic ą.
Rozmowa z gośćmi wszelkich narodów i stanów nie przeszkaǳała gospodarzowi zważać na pisarzy zapisu ących adło i napitki, na dozorców, którzy pilnowali służbę i pisarzy,
a nade wszystko na podróżnego, który, we ontowe galerii usiadłszy z podwiniętymi
nogami na poduszkach, drzemał nad garstką daktylów i kubkiem czyste wody. Podróżny ten miał około czterǳiestu lat, bu ne włosy i brodę krucze barwy, zadumane oczy
i ǳiwnie szlachetne rysy, których, zdawało się, nigdy gniew nie zmarszczył ani wykrzywiła trwoga.
„To niebezpieczny szczur!… — myślał gospodarz, patrząc na niego spod oka. — Ma
minę kapłana, a choǳi w ciemne opończy… Złożył u mnie kle notów i złota za talent,
a nie ada mięsa ani nie pĳe wina… Musi to być wielki prorok albo wielki złoǳie !…”
Na podwórko weszli z ulicy dwa naǳy psyllowie, czyli poskramiacze wężów, z torbą
pełną adowitego gadu, i zaczęli przedstawienie. Młodszy grał na fu arce, a starszy począł
owĳać się małymi i dużymi wężami, z których każdy wystarczyłby do rozpęǳenia gości
z oberży „Pod Okrętem”. Fu arka oǳywała się coraz piskliwie , poskramiacz wyginał się,
pienił, drgał konwulsy nie i ciągle drażnił gady. Wreszcie eden z wężów ukąsił go w rękę,
drugi w twarz, a trzeciego — na mnie szego — z adł żywcem sam poskramiacz.
Goście i służba z niepoko em przypatrywali się zabawie poskramiacza. Drżeli, gdy
drażnił gady, zamykali oczy, gdy wąż kąsał człowieka. Lecz gdy psyllo z adł węża — zawyli
z radości i poǳiwu…
¹³¹Raﬁa — ǳiś: Rafah, miasto blisko wybrzeża Morza Śróǳiemnego ok.  km na południe od Gazy, na
granicy Egiptu i Izraela. [przypis edytorski]
¹³²Pi-Bast — Per-Bastet, gr. Bubastis, miasto we wschodnie Delcie, w pobliżu ǳisie szego Az-Zakazik, ok.
 km na północ od Memﬁs. Stolica Am-Chent, . nomu Dolnego Egiptu. [przypis edytorski]
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Tylko podróżny z ontowe galerii nie opuścił swoich poduszek, nawet nie raczył
spo rzeć na zabawę. A gdy poskramiacz zbliżył się po zapłatę, podróżnik rzucił na posaǳkę
dwa mieǳiane uteny, da ąc mu ręką znak, ażeby się nie zbliżał.
Przedstawienie ciągnęło się z pół goǳiny. Gdy psyllowie opuścili ǳieǳiniec, do gospodarza przybiegł Murzyn obsługu ący poko e gościnne i coś szeptał zaasowany. Potem, nie wiadomo skąd, ukazał się ǳiesiętnik policy ny i zaprowaǳiwszy Asarhadona do
odległe amugi długo z nim rozmawiał, a czcigodny właściciel za azdu bił się w piersi, załamywał ręce albo chwytał się za głowę. Nareszcie kopnął Murzyna w brzuch, kazał podać
ǳiesiętnikowi gęś pieczoną i ǳban cypry skiego, a sam zbliżył się do gościa z ontowe
galerii, który wciąż zdawał się drzemać, choć oczy miał otwarte.
— Smutne mam nowiny dla ciebie, zacny panie — rzekł gospodarz, siada ąc obok
podróżnego.
— Bogowie zsyła ą na luǳi deszcz i smutek, kiedy im się podoba — odparł obo ętnie
gość.
— Gdyśmy się tu przypatrywali psyllom — ciągnął gospodarz targa ąc szpakowatą brodę — złoǳie e dostali się na drugie piętro i wykradli two e rzeczy… Trzy worki
i skrzynię, zapewne barǳo kosztowną!…
— Musisz zawiadomić sąd o mo e krzywǳie.
— Po co sąd?… — szepnął gospodarz. — U nas złoǳie e ma ą swó cech… Poślemy
po starszego, otaksu emy rzeczy, zapłacisz mu dwuǳiesty procent wartości i wszystko się
zna ǳie. Ja mogę ci dopomóc.
— W moim kra u — rzekł podróżny — nikt nie układa się ze złoǳie ami, i a nie
będę. Mieszkam u ciebie, tobie powierzyłem mó ma ątek i ty za niego odpowiadasz.
Czcigodny Asarhadon zaczął drapać się mięǳy łopatki.
— Człowieku z dalekie krainy — mówił zniżonym głosem — wy, Hetyci, i my,
Fenic anie, esteśmy braćmi, więc szczerze raǳę ci nie wdawać się z egipskim sądem,
bo on ma tylko edne drzwi: przez które się wchoǳi, ale nie ma tych, przez które się
wychoǳi.
— Bogowie przez mur wyprowaǳą niewinnego — odparł gość.
— Niewinny!… Kto z nas est niewinny w ziemi niewoli? — szeptał gospodarz. —
Oto spo rzy — tam do ada gęś ǳiesiętnik z polic i; wyborną gąskę, którą sam chętnie
z adłbym. A wiesz, dlaczego oddałem, sobie od ust od ąwszy, ten ykas?… Bo ǳiesiętnik
przyszedł wypytywać się o ciebie…
To powieǳiawszy, Fenic anin zezem spo rzał na podróżnego, który ednak ani na
chwilę nie utracił spoko u.
— Pyta mnie — ciągnął gospodarz — pyta mnie ǳiesiętnik: „Co za eden est ten
czarny, który dwie goǳiny sieǳi nad garstką daktylów?…” Mówię: Barǳo zacny człowiek, pan Phut. — „Skąd on?…” — Z kra u Chetii¹³³, z miasta Harranu¹³⁴; ma tam
porządny dom o trzech piętrach i dużo pola. — „Po co on tu przy echał?” — Przy echał,
mówię, odebrać od ednego kapłana pięć talentów, które eszcze ego o ciec pożyczył.
A wiesz, zacny panie — prawił restaurator — co mi na to odpowieǳiał ǳiesiętnik?…
Te słowa: „Asarhadonie, wiem, że esteś wiernym sługą ego świątobliwości faraona, masz
dobre adło i niefałszowane wina, dlatego mówię ci — strzeż się!… Strzeż się cuǳoziemców, którzy nie robią zna omości, unika ą wina i wszelkich uciech i milczą. Ten Phut,
harrańczyk, może być asyry skim szpiegiem.”
Serce we mnie zamarło, kiedym to usłyszał — ciągnął gospodarz. — Ale ciebie nic
nie obchoǳi!… — oburzył się wiǳąc, że nawet straszne posąǳenie o szpiegostwo nie
zamąciło spoko u Chety czyka¹³⁵.
— Asarhadonie — rzekł po chwili gość — powierzyłem ci siebie i mó ma ątek.
Pomyśl więc, aby mi oddano wory i skrzynię, gdyż w przeciwnym razie zaskarżę cię do
tego samego ǳiesiętnika, który z ada gęś przeznaczoną dla ciebie.
¹³³kraj Chetii, ǳiś popr.: Hatti — kra Hetytów, obe mu ący tereny Anatolii (Az a Mnie sza). Po upadku
mocarstwa Hetytów ok.  p.n.e. nazwa terenów późnohetyckich państewek południowo-wschodnie Anatolii
i północne Syrii. [przypis edytorski]
¹³⁴Harran — miasto w północno-wschodnie Mezopotamii, bogaty ośrodek kupiecki położony na skrzyżowaniu dróg handlowych. [przypis edytorski]
¹³⁵Chetyjczyka — ǳiś popr.: Hetyty. [przypis edytorski]
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— No… więc pozwól, abym wypłacił złoǳie om tylko piętnaście procent wartości
twoich rzeczy — zawołał gospodarz.
— Nie masz prawa płacić.
— Da im choć trzyǳieści drachm…
— Ani utena.
— Da biedakom choćby ǳiesięć drachm…
— Idź w poko u, Asarhadonie, i proś bogów, ażeby ci rozum przywrócili — odparł
podróżny, zawsze z tym samym spoko em.
Gospodarz zerwał się z poduszek, sapiąc z gniewu.
„To gaǳina!… — myślał. — On nie tylko po dług przy echał… On tu eszcze zrobi
akiś interes… Serce mówi mi, że to musi być bogaty kupiec, a może nawet restaurator,
który, do spółki z kapłanami i sęǳiami, otworzy mi gǳie pod bokiem drugi za azd… Boda cię pierwe spalił ogień niebieski!… boda cię trąd stoczył!… Skąpiec, oszust, złoǳie ,
na którym uczciwy człowiek nic nie zarobi…”
Jeszcze zacny Asarhadon nie zdążył uspokoić się z gniewu, gdy na ulicy rozległy się
odgłosy ﬂetu i bębenka, a po chwili na podwórze wbiegły cztery prawie nagie tancerki.
Tragarze i marynarze powitali e okrzykami radości, a nawet poważni kupcy spod galerii
zaczęli przyglądać się ciekawie i robić uwagi nad ich pięknością. Tancerki ruchem rąk
i uśmiechami powitały obecnych. Jedna zaczęła grać na podwó nym ﬂecie, druga wtórowała e na bębenku, a dwie na młodsze tańczyły dokoła podwórka w taki sposób, że
prawie nie było gościa, którego by nie zaczepiły ich muślinowe szale.
Pĳący zaczęli śpiewać, krzyczeć i zapraszać do siebie tancerki, a mięǳy pospólstwem
wyniknęła zwada, którą ednak dozorcy łatwo uspokoili, podniósłszy do góry swo e trzciny. Tylko akiś Libĳczyk, rozdrażniony widokiem kĳa, wydobył nóż; ale dwa Murzyni
schwycili go za ręce, zabrali mu kilka mieǳianych pierścionków, ako należność za adło,
i wyrzucili go na ulicę. Tymczasem edna tancerka została z marynarzami, dwie poszły
mięǳy kupców, którzy oﬁarowali im wino i ciastka, a na starsza zaczęła obchoǳić stoły
i kwestować.
— Na świątynię boskie Izydy!… — wołała. — Składa cie, pobożni cuǳoziemcy, na
świątynię Izydy, bogini, która opieku e się wszelkim stworzeniem… Im więce dacie, tym
więce otrzymacie szczęścia i błogosławieństw… Na świątynię matki Izydy!…
Rzucano e na bębenek kłębki mieǳianego drutu, niekiedy ziarnko złota. Jeden kupiec zapytał: czy można ą odwieǳić? na co z uśmiechem skinęła głową.
Gdy weszła do ontowe galerii, harrańczyk Phut sięgnął do skórzanego worka i wydobył złoty pierścień mówiąc:
— Istar¹³⁶ est bogini wielka i dobra, przy mĳ to na e świątynię.
Kapłanka bystro spo rzała na niego i szepnęła:
— Anael, Sachiel…
— Amabiel, Abalidot — odpowieǳiał tym samym tonem podróżny.
— Wiǳę, że kochasz matkę Izydę — rzekła kapłanka głośno. — Musisz być bogaty
i esteś ho ny, więc warto ci powróżyć.
Usiadła przy nim, z adła parę daktylów i patrząc na ego dłoń, zaczęła mówić:
— Przy eżdżasz z dalekiego kra u od Bretora i Hagita¹³⁷… Podróż miałeś szczęśliwą…
Od kilku dni śleǳą cię Fenic anie — dodała cisze .
Przy eżdżasz po pieniąǳe, choć nie esteś kupcem… Przy dź do mnie ǳiś po zachoǳie
słońca…
Żądania two e — mówiła głośno — powinny się spełnić…
Mieszkam na ulicy Grobów w domu pod „Zieloną Gwiazdą” — szepnęła.
— Tylko strzeż się złoǳiei, którzy czyha ą na twó ma ątek — zakończyła, wiǳąc, że
zacny Asarhadon podsłuchu e.
— W moim domu nie ma złoǳiei!… — wybuchnął gospodarz. — Kradną chyba ci,
którzy tu z ulicy przychoǳą!…
¹³⁶Istar, Isztar — babilońska i asyry ska bogini wo ny, miłości i płodności, związana przede wszystkim z seksualnością. Pani Nieba, utożsamiana z gwiazdą zaranną (planetą Wenus). Stała się główną boginią Mezopotamii,
spokrewnioną z zachodniosemicką Astarte. [przypis edytorski]
¹³⁷Bretor i Hagit — duchy północne i wschodnie okolicy świata. [przypis autorski]
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— Nie złość się, staruszku — odparła szyderczo kapłanka — bo zaraz występu e ci
czerwona pręga na szyi, co oznacza śmierć nieszczęśliwą.
Usłyszawszy to, Asarhadon splunął po trzykroć i cicho odmówił zaklęcie przeciw złym
wróżbom. Gdy zaś odsunął się w głąb galerii, kapłanka zaczęła kokietować harrańczyka.
Dała mu różę ze swego wieńca, na pożegnanie uścisnęła go i poszła do innych stołów.
Podróżny skinął na gospodarza.
— Chcę — rzekł — ażeby ta kobieta była u mnie. Każ ą zaprowaǳić do mego
poko u.
Asarhadon popatrzył mu w oczy, klasnął w ręce i wybuchnął śmiechem.
— Tyfon¹³⁸ opętał cię, harrańczyku! — zawołał. — Gdyby coś podobnego stało się
w moim domu z egipską kapłanką, wypęǳiliby mnie z miasta. Tu wolno przy mować
tylko cuǳoziemki.
— W takim razie a pó dę do nie — odparł Phut. — Albowiem est to mądra
i pobożna niewiasta i poraǳi mi w wielu zdarzeniach. Po zachoǳie słońca dasz mi przewodnika, ażebym idąc nie zbłąkał się.
— Wszystkie złe duchy wstąpiły do twego serca — odpowieǳiał gospodarz. — Czy
wiesz, że ta zna omość bęǳie cię kosztowała ze dwieście drachm, może trzysta, nie licząc
tego, co musisz dać służebnicom i świątyni. Za taką zaś sumę, zresztą — za pięćset drachm,
możesz poznać kobietę młodą i cnotliwą, mo ą córkę, która ma uż czternaście lat i ako
ǳiewczę rozsądne zbiera sobie posag. Nie włócz się więc nocą po nieznanym mieście,
bo wpadniesz w ręce polic i albo złoǳiei, lecz korzysta z tego, co bogowie oﬁaru ą ci
w domu. Chcesz?…
— A czy two a córka po eǳie ze mną do Harranu? — spytał Phut.
Gospodarz patrzył na niego zdumiony. Nagle uderzył się w czoło, akby odgadł taemnicę, i schwyciwszy podróżnego za rękę, pociągnął go do zaciszne amugi.
— Już wszystko wiem! — szeptał wzburzony. — Ty handlu esz kobietami… Ale
pamięta , że za wywiezienie edne Egipc anki stracisz ma ątek i pó ǳiesz do kopalń.
Chyba… że mnie weźmiesz do współki¹³⁹, bo a tu wszęǳie znam drogi…
— W takim razie opowiesz mi drogę do domu te kapłanki — odparł Phut. —
Pamięta , ażebym po zachoǳie słońca miał przewodnika, a utro mo e worki i skrzynię,
bo inacze poskarżę się do sądu.
To powieǳiawszy, Phut opuścił restaurac ę i poszedł do swego poko u na górę.
Wściekły z gniewu Asarhadon zbliżył się do stolika, przy którym pili kupcy feniccy,
i odwołał na stronę ednego z nich, Kusza.
— Pięknych gości da esz mi pod opiekę!… — rzekł gospodarz, nie mogąc pohamować
drżenia głosu. — Ten Phut prawie nic nie ada, każe mi wykupować od złoǳiei rzeczy,
które mu skraǳiono, a teraz, akby na urąganie z mego domu, wybiera się do egipskie
tancerki, zamiast obdarować mo e kobiety.
— Cóż ǳiwnego? — odparł śmie ąc się Kusz. — Fenic anki mógł poznać w Sydonie,
tuta zaś woli Egipc anki. Głupi est ten, kto na Cyprze nie kosztu e wina cypry skiego,
tylko piwo tyry skie.
— A a ci mówię — przerwał gospodarz — że to est człowiek niebezpieczny… Uda e
mieszczanina, choć ma postawę kapłana.
— Ty, Asarhadonie, wyglądasz ak arcykapłan, a esteś tylko szynkarzem! Ława nie
przesta e być ławą, choć ma na sobie lwią skórę.
— Ale po co on choǳi do kapłanek?… Przysiągłbym, że to wybieg i że gbur chety ski¹⁴⁰, zamiast na ucztę do kobiet, uda się na akieś zgromaǳenie spiskowców.
— Złość i chciwość zamroczyły twó umysł — odrzekł z powagą Kusz. — Jesteś ak
człowiek, który szuka ąc dyni na ﬁgowym drzewie, nie wiǳi ﬁgi. Dla każdego kupca est
asne, że eżeli Phut ma odebrać pięć talentów od kapłana, to musi skarbić sobie łaski
u wszystkich, którzy kręcą się przy świątyniach. Ale ty uż nic nie rozumiesz…
¹³⁸Tyfon — w mitologii greckie na straszliwszy z potworów, syn Gai i Tartaru. Łączony z egipskim Setem,
bogiem burz, pustyń i obcych kra ów, który po czasach Nowego Państwa i zawładnięciu Egiptem przez obce
ludy w Trzecim Okresie Prze ściowym i Okresie Późnym, został zdemonizowany i uznany za boga zła i chaosu.
[przypis edytorski]
¹³⁹współka — ǳiś: spółka. [przypis edytorski]
¹⁴⁰chetyjski — ǳiś popr.: hetycki. [przypis edytorski]
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— Bo mnie mówi serce, że to musi być asyry ski wysłaniec czyha ący na zgubę ego
świątobliwości…
Kusz z pogardą patrzył na Asarhadona.
— Więc śledź go, czuwa nad każdym ego krokiem. A eżeli co wykry esz, może
dostanie ci się aka cząstka ego ma ątku.
— O, teraz powieǳiałeś mądre zdanie! — rzekł gospodarz. — Niech ten szczur iǳie
sobie do kapłanek, a od nich w mie sce nie znane mi. Ale a za nim poślę mo e źrenice,
przed którymi nic się nie ukry e!

 
Około ǳiewiąte goǳiny wieczorem Phut opuścił za azd „Pod Okrętem” w towarzystwie
Murzyna niosącego pochodnię. Pół goǳiny przedtem Asarhadon wysłał na ulicę Grobów zaufanego człowieka, rozkazu ąc, aby pilnie zważał: czy harrańczyk nie wymknie się
z domu pod „Zieloną Gwiazdą”, a eżeliby tak uczynił — dokąd pó ǳie?
Drugi zaufany człowiek gospodarza szedł w pewne odległości za Phutem; na węższych
ulicach krył się pod domami, na szerszych — udawał pĳanego.
Ulice były uż puste, tragarze i przekupnie spali. Świeciło się tylko w mieszkaniach
pracu ących rzemieślników albo u luǳi bogatych, którzy ucztowali na płaskich dachach.
W różnych stronach miasta oǳywały się dźwięki arf i ﬂetów, śpiewy, śmiechy, kucie
młotów, zgrzytanie pił stolarskich. Czasem okrzyk pĳacki, niekiedy wołanie o ratunek.
Ulice, którymi przechoǳił Phut i niewolnik, były po większe części ciasne, krzywe,
pełne wybo ów. W miarę zbliżania się do celu podróży, kamienice były coraz niższe, domy
ednopiętrowe licznie sze i więce ogrodów, a racze palm, ﬁg i nęǳnych akac i, które
wychylały się spomięǳy murów, akby miały zamiar uciec stąd.
Na ulicy Grobów widok nagle zmienił się. Mie sce kamienic za ęły rozległe ogrody,
a wśród nich — eleganckie pałacyki. Przed edną z bram Murzyn zatrzymał się i zgasił
pochodnię.
— Tu est „Zielona Gwiazda” — rzekł i złożywszy Phutowi niski ukłon, zawrócił do
domu.
Harrańczyk zapukał do wrót. Po chwili ukazał się odźwierny. Uważnie obe rzał przybysza i mruknął:
— Anael, Sachiel…
— Amabiel, Abalidot — odpowieǳiał Phut.
— Bądź pozdrowiony — rzekł odźwierny i szybko otworzył bramę.
Przeszedłszy kilkanaście kroków mięǳy drzewami, Phut znalazł się w sieni pałacyku,
gǳie powitała go zna oma kapłanka. W głębi stał akiś człowiek z czarną brodą i włosami,
tak podobny do harrańczyka, że przybysz nie mógł ukryć zǳiwienia.
— On zastąpi cię w oczach tych, którzy cię śleǳą — rzekła z uśmiechem kapłanka.
Człowiek, przebrany za harrańczyka, włożył sobie na głowę wieniec z róż i w towarzystwie kapłanki poszedł na pierwsze piętro, gǳie niebawem rozległy się dźwięki ﬂetu
i szczęk pucharów. Phuta zaś dwa niżsi kapłani zaprowaǳili do łaźni w ogroǳie. Tam,
wykąpawszy go i utreﬁwszy włosy, włożyli na niego białe szaty.
Z łazienki wszyscy trze znowu wyszli mięǳy drzewa; minęli kilka ogrodów, wreszcie
znaleźli się na pustym placu.
— Tam — rzekł do Phuta eden z kapłanów — są dawne groby, tam miasto, a tu
świątynia. Idź, gǳie chcesz, i niecha mądrość wskazu e ci drogę, a święte słowa bronią
od niebezpieczeństw.
Dwa kapłani cofnęli się do ogrodu, a Phut został sam. Noc bezksiężycowa była dość
widna. Z daleka, otulony we mgłę, migotał Nil, wyże iskrzyło się siedem gwiazd Wielkie Niedźwieǳicy. Nad głową podróżnego wznosił się Orion, a nad ciemnymi pylonami
płonęła gwiazda Syriusz.
„U nas gwiazdy mocnie świecą” — pomyślał Phut. Zaczął szeptać modlitwy w nieznanym ęzyku i skierował się ku świątyni.
Gdy odszedł kilkaǳiesiąt kroków, z ednego ogrodu wychylił się człowiek i śleǳił
podróżnego. Lecz prawie w te same chwili spadła tak gęsta mgła, że na placu, oprócz
dachów świątyni, nie można było nic do rzeć.
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Po pewnym czasie harrańczyk natknął się na wysoki mur. Spo rzał na niebo i począł
iść ku zachodowi. Co chwilę przelatywały nad nim nocne ptaki i wielkie nietoperze.
Mgła zrobiła się tak gęstą, że musiał dotykać ściany, aby e nie zgubić. Wędrówka trwała
dość długo, gdy nagle Phut znalazł się przed niską furtką, nabitą mnóstwem brązowych
gwoźǳi. Zaczął e liczyć od lewe ręki z góry, przy czym edne mocno naciskał, inne
zakręcał.
Gdy tym sposobem poruszył ostatni gwóźdź u dołu, drzwi cicho otworzyły się. Harrańczyk posunął się kilka kroków i znalazł się w ciasne niszy, w które panowała zupełna
ciemność.
Począł ostrożnie próbować nogą gruntu, aż traﬁł akby na krawędź studni, z które
wiał chłód. Tu usiadł i śmiało zsunął się w głąb przepaści, chociaż w tym mie scu i w tym
kra u zna dował się dopiero pierwszy raz.
Przepaść ednak nie była głęboka. Phut równymi nogami stanął na pochyłe podłoǳe
i wąskim korytarzem zaczął schoǳić na dół z taką pewnością, akby drogę znał od dawna.
W końcu kurytarza były drzwi. Przybysz znalazł po omacku kołatkę i trzy razy zapukał.
W odpowieǳi odezwał się głos, nie wiadomo skąd pochoǳący:
— Ty, który w nocne goǳinie zakłócasz spokó świętego mie sca, czy masz prawo
tu wchoǳić?
— Nie skrzywǳiłem męża, kobiety ani ǳiecka… Rąk moich nie splamiła krew…
Nie adłem potraw nieczystych… Nie zabrałem cuǳego mienia… Nie kłamałem i nie
zdraǳiłem wielkie ta emnicy — spoko nie odpowieǳiał harrańczyk.
— Jestżeś tym, którego oczeku ą, czy tym, za którego się poda esz? — zapytał głos
po chwili.
— Jestem ten, który miał przy ść od braci ze Wschodu, ale to drugie imię est także mo e imię, a w mieście północnym posiadam dom i ziemię, akom rzekł obcym —
odpowieǳiał Phut.
Otworzyły się drzwi i harrańczyk wszedł do obszerne piwnicy, którą oświetlała lampka płonąca na stoliku przed purpurową zasłoną. Na zasłonie była wyhaowana złotem
skrzydlata kula z dwoma wężami.
Na boku stał kapłan egipski w białe szacie.
— Który tu wszedłeś — rzekł kapłan, wskazu ąc ręką Phuta — czy wiesz, co opowiada
ten znak na zasłonie?
— Kula — odparł przybysz — est obrazem świata, na którym mieszkamy, a skrzydła
wskazu ą, że świat ten unosi się w przestrzeni ak orzeł.
— A węże?… — spytał kapłan.
— Dwa węże przypomina ą mędrcowi, że kto by zdraǳił tę wielką ta emnicę, umrze
podwó nie — ciałem i duszą.
Po chwili milczenia kapłan znowu zapytał:
— Jeżeliś est w same rzeczy Beroes (tu schylił głowę), wielki prorok Chaldei¹⁴¹
(znowu schylił głowę), dla którego nie ma ta emnic na ziemi ani w niebie, racz powieǳieć
słuǳe twemu: która gwiazda est na ǳiwnie sza?
— ǲiwnym est Hor-set¹⁴², który obchoǳi niebo w ciągu dwunastu lat, gdyż dokoła niego krążą cztery mnie sze gwiazdy. Ale ǳiwnie szym est Horka¹⁴³ obchoǳący
niebo w trzyǳieści lat. Ma on bowiem nie tylko podwładne sobie gwiazdy, lecz i wielki
pierścień, który niekiedy znika.
Wysłuchawszy tego egipski kapłan upadł na twarz przed Chalde czykiem. Następnie
wręczył mu purpurową szarfę i welon z muślinu, pokazał, gǳie sto ą kaǳidła, i wśród
niskich ukłonów opuścił pieczarę.

¹⁴¹Chaldea — równina na południowym krańcu Mezopotamii (ǳiś Irak), w delcie Tygrysu i Euatu. Semicki lud Chalde czyków, który od X w. p.n.e., w okresie słabości władców Babilonii, osiedlał się na tych
terenach, przyswa ał sobie mie scową kulturę i w VII p.n.e. prze ął właǳę, tworząc państwo nowobabilońskie.
Dawnie Chaldeą nazywano wszystkie krainy i państwa mezopotamskie: Sumeru, Akkadu, Babilonii, prócz
Asyrii. Kapłani cha de scy słynęli w starożytności ze zna omości astronomii i astrologii. [przypis edytorski]
¹⁴²Hor-set — Planeta Jowisz. [przypis autorski]
¹⁴³Horka — planeta Saturn. [przypis autorski]
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Chalde czyk został sam. Włożył szarfę na prawe ramię, zakrył twarz welonem i wziąwszy złotą łyżkę nasypał w nią kaǳidła, które zapalił u lampki przed zasłoną. Szepcząc
obrócił się trzy razy w koło, a dym kaǳidła opasał go akby potró nym pierścieniem.
Przez ten czas w puste pieczarze zapanował ǳiwny niepokó . Zdawało się, że suﬁt
iǳie w górę i rozsuwa ą się ściany. Purpurowa zasłona na ołtarzu chwiała się niby poruszana przez ukryte ręce. Powietrze zaczęło falować, akby wśród niego przelatywały stada
niewiǳialnych ptaków.
Chalde czyk rozsunął szatę na piersiach i wydobył złoty medal pokryty ta emniczymi
znakami. Pieczara drgnęła, święta zasłona poruszyła się gwałtownie , a w różnych punktach izby ukazały się płomyki.
Wtedy mag wzniósł ręce do góry i zaczął mówić:
— „O cze niebieski, łaskawy i miłosierny, oczyść duszę mo ą… Ześlĳ na niegodnego
sługę swo e błogosławieństwa i wyciągnĳ wszechmocne ramię na duchy buntownicze,
abym mógł okazać moc Two ą…
Oto znak, którego dotykam w wasze obecności… Otom est — a — oparty na
pomocy boże , przewidu ący i nieustraszony… Otom est potężny i wywołu ę was, i zaklinam… Przy dźcie tu, posłuszne w imię Aye, Saraye, Aye, Saraye…”
W te chwili z różnych stron odezwały się akieś głosy. Około lampki przeleciał akiś
ptak, potem szata rude barwy, następnie człowiek z ogonem, nareszcie kogut w koronie,
który stanął na stoliku przed zasłoną.
Chalde czyk znowu mówił:
— „W imię wszechmocnego i wiekuistego Boga… Amorul, Tanecha, Rabur, Latisten…”
Dalekie głosy odezwały się po raz drugi.
— „W imię prawǳiwego i wiecznie ży ącego Eloy, Archima, Rabur, zaklinam was
i wzywam… Przez imię gwiazdy, która est słońcem, przez ten e znak, przez chwalebne
i straszne imię Boga żywego…¹⁴⁴”
Nagle wszystko ucichło. Przed ołtarzem ukazało się ukoronowane widmo z berłem
w ręku, sieǳące na lwie.
— Beroes!… Beroes!… — zawołało widmo stłumionym głosem — po co mnie wywołu esz?
— Chcę, ażeby bracia moi z te świątyni przy ęli mnie szczerym sercem i nakłonili
ucha do słów, które przynoszę im od braci z Babilonu — odpowieǳiał Chalde czyk.
— Niech się tak stanie — rzekło widmo i znikło.
Chalde czyk został bez ruchu, ak posąg, z odrzuconą w tył głową, z rękoma wzniesionymi do góry. Stał tak przeszło pół goǳiny w pozyc i niemożliwe dla zwykłego człowieka.
W tym czasie cofnął się kawał muru tworzącego ścianę pieczary i weszli trze kapłani
egipscy. Na widok Chalde czyka, który zdawał się leżeć w powietrzu, oparty plecami
o niewiǳialną podporę, kapłani zaczęli spoglądać na siebie ze zdumieniem. Na starszy
rzekł:
— Dawnie bywali u nas tacy, ale ǳiś nikt tego nie potraﬁ.
Obchoǳili go ze wszystkich stron, dotykali zdrętwiałych członków i z niepoko em
patrzyli na ego oblicze, żółte i bezkrwiste ak u trupa.
— Czy umarł?… — zapytał na młodszy.
Po tych słowach pochylone w tył ciało Chalde czyka wróciło do pionowe postawy.
Na twarzy ukazał się lekki rumieniec, a wzniesione ręce opadły. Westchnął, przetarł oczy
ak człowiek zbuǳony ze snu, spo rzał na przybyłych i po chwili rzekł:
— Ty — zwrócił się do na starszego — esteś Mees, arcykapłan świątyni Ptah
w Memﬁs… Ty — esteś Herhor, arcykapłan Amona w Tebach, na pierwszy mocarz po
królu w tym państwie… Ty — wskazał na na młodszego — esteś Pentuer, drugi prorok
w świątyni Amona i doradca Herhora.
— A ty niewątpliwie esteś Beroes, wielki kapłan i mędrzec babiloński, którego przy ście ozna miono nam przed rokiem — odparł Mees.

¹⁴⁴…i straszne imię Boga żywego — zaklęcia magów. [przypis autorski]
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— Powieǳiałeś prawdę — rzekł Chalde czyk. Uścisnął ich po kolei, a oni schylali
głowy przed nim.
— Przynoszę wam wielkie słowa z nasze wspólne o czyzny, którą est mądrość —
mówił Beroes. — Raczcie ich wysłuchać i ǳiała cie, ak potrzeba.
Na znak Herhora Pentuer cofnął się w głąb pieczary i wyniósł trzy fotele z lekkiego drzewa dla starszych, a niski taboret dla siebie. Usiadł w bliskości lampki i wydobył
z zanadrza mały sztylet i tabliczkę pokrytą woskiem.
Gdy wszyscy trze za ęli fotele, Chalde czyk zaczął:
— Do ciebie, Meesie, mówi na wyższe kolegium kapłanów w Babilonie. Święty
stan kapłański w Egipcie upada. Wielu z nich gromaǳą¹⁴⁵ pieniąǳe i kobiety i pęǳą
życie wśród uciech. Mądrość est zaniedbana. Nie macie właǳy ani nad światem niewiǳialnym, ani nawet nad własnymi duszami. Niektórzy z was utracili wiarę wyższą, a dla
źrenic waszych zakryta est przyszłość. Nawet ǳie e się gorze , bo wielu kapłanów czuąc, że siły ich ducha są wyczerpane, weszli¹⁴⁶ na drogę kłamstwa i zręcznymi sztukami
zwoǳą prostaków.
To mówi na wyższe kolegium: eżeli chcecie powrócić na dobrą drogę, Beroes zostanie
z wami przez kilka lat, ażeby za pomocą iskry przyniesione z wielkiego ołtarza Babilonu
rozniecić prawǳiwe światło nad Nilem.
— Wszystko tak est, ak mówisz — odparł zasmucony Mees. — Zostań przeto
mięǳy nami kilka lat, ażeby dorasta ąca młoǳież przypomniała sobie waszą mądrość.
— A teraz do ciebie, Herhorze, słowa od na wyższego kolegium…
Herhor pochylił głowę.
— Skutkiem zaniedbania wielkich ta emnic kapłani wasi nie spostrzegli, że dla Egiptu
nadchoǳą złe lata. Grożą wam klęski wewnętrzne, które tylko cnota i mądrość oddalić
może. Lecz gorsze est, że gdybyście w ciągu następnych ǳiesięciu lat rozpoczęli wo nę
z Asyrią, wo ska e rozgromią wasze, przy dą nad Nil i zniszczą wszystko, co tu istnie e
od wieków.
Taki złowrogi układ gwiazd, aki ǳiś cięży nad Egiptem, zdarzył się pierwszy raz za
dynastii czternaste ¹⁴⁷, kiedy wasz kra zdobyli i złupili Hyksosi. Trzeci raz powtórzy się
on za pięćset lub sześćset lat od strony Asyrii i ludu Paras¹⁴⁸¹⁴⁹, który mieszka na wschód
od Chaldei.
Kapłani słuchali przerażeni. Herhor był blady, Pentuerowi wypadła z rąk tabliczka.
Mees u ął wiszący na piersiach amulet i modlił się zeschłymi wargami.
— Strzeżcie się więc Asyrii — ciągnął Chalde czyk — bo ǳiś e goǳina. Okrutny to lud!… garǳi pracą, ży e wo ną. Zwyciężonych wbĳa na pale lub obǳiera ze skóry,
niszczy zdobyte miasta, a ludność uprowaǳa w niewolę. Odpoczynkiem ich est polować
na srogie zwierzęta, a zabawą — strzelać z łuku do eńców lub wyłupywać im oczy. Cuǳe świątynie zamienia ą w gruzy, naczyniami bogów posługu ą się przy swych ucztach,
a kapłanów i mędrców robią swoimi błaznami. Ozdobą ich ścian są skóry żywych luǳi,
a ich stołu — zakrwawione głowy nieprzy aciół.
Gdy Chalde czyk umilknął, odezwał się czcigodny Mees:
— Wielki proroku, rzuciłeś strach na dusze nasze, a nie wskazu esz ratunku. Może
być, i z pewnością tak est, skoro mówisz, że losy przez pewien czas będą dla nas niełaskawe; lecz — akże tego uniknąć? Są w Nilu mie sca niebezpieczne, z których żadna łódź
nie ocali się; toteż mądrość sterników omĳa groźne wiry. Toż samo z nieszczęściami narodów. Naród est czółnem, a czas rzeką, którą w pewnych epokach mącą wiry. Jeżeli zaś
drobna skorupa rybacza umie wywinąć się od klęski, dlaczego miliony ludu nie mogłyby
w podobnych warunkach u ść zagłady?
¹⁴⁵Wielu z nich gromaǳą — ǳiś popr.: wielu z nich gromaǳi. [przypis edytorski]
¹⁴⁶wielu kapłanów […] weszli […] i zwoǳą — ǳiś popr.: wielu kapłanów weszło… i zwoǳi. [przypis edytorski]
¹⁴⁷dynastia czternasta — panu ąca w Drugim Okresie Prze ściowym przed prze ęciem kontroli nad Deltą przez
Hyksosów. Według części uczonych obe mu ąca królów rząǳących Dolnym Egiptem równocześnie z władcami
XIII dynastii (– p.n.e.). [przypis edytorski]
¹⁴⁸Paras — hebr. nazwa Pers i. [przypis edytorski]
¹⁴⁹złowrogi układ gwiazd… powtórzy się za pięćset lub sześćset lat od strony Asyrii i ludu Paras — Asyry czycy
na kilka lat zdobyli Egipt w  p.n.e., Persowie podbili go w  p.n.e. [przypis edytorski]

   Faraon



Wo na, Okrucieństwo

— Mądre są słowa two e — odparł Beroes — ale tylko w pewne części potraﬁę na
nie odpowieǳieć.
— Miałżebyś nie znać wszystkiego, co się stanie? — zapytał Herhor.
— Nie pyta mnie o to, co wiem, a czego nie mogę powieǳieć. Na ważnie szą rzeczą
dla was est utrzymać ǳiesięcioletni pokó z Asyrią, a to leży w granicy waszych sił.
Asyria eszcze boi się was, nic nie wie o zbiegu złych losów nad waszym kra em i chce
rozpocząć wo nę z ludami Północy i Wschodu, które sieǳą dokoła morza. Przymierze
więc z nią moglibyście zawrzeć ǳisia …
— Na akich warunkach? — wtrącił Herhor.
— Na barǳo dobrych. Asyria odstąpi wam ziemię izraelską aż do miasta Akka¹⁵⁰ i kra
Edom¹⁵¹ aż do miasta Elath¹⁵². Zatem bez wo ny granice wasze posuną się o ǳiesięć dni
marszu na północ i ǳiesięć dni na wschód.
— A Fenic a?… — spytał Herhor.
— Strzeżcie się pokusy!… — zawołał Beroes. — Gdyby ǳiś faraon wyciągnął rękę
po Fenic ę, za miesiąc armie asyry skie, przeznaczone na północ i wschód, zwróciłyby się
na południe, a przed upływem roku konie ich pławiłyby się w Nilu…
— Ależ Egipt nie może wyrzec się wpływu na Fenic ą! — przerwał z wybuchem
Herhor.
— Gdyby się nie wyrzekł, sam przygotowałby własną zgubę — mówił Chalde czyk.
— Zresztą, powtarzam słowa na wyższego kolegium: „Powieǳ Egiptowi — nakazywali
bracia z Babilonu — ażeby na ǳiesięć lat przytulił się do swe ziemi ak kuropatwa, bo
czyha na niego astrząb złych losów. Powieǳ, że my, Chalde czycy, nienawiǳimy Asyry czyków barǳie niż Egipc anie, gdyż znosimy ciężar ich właǳy; lecz mimo to zalecamy
Egiptowi pokó z tym ludem krwiożerczym. ǲiesięć lat — mały to przeciąg czasu, po
którym możecie nie tylko oǳyskać dawne pozyc e, ale i nas ocalić.”
— To prawda! — rzekł Mees.
— Rozważcie tylko — ciągnął Chalde czyk. — Jeżeli Asyria z wami bęǳie prowaǳiła
wo nę, pociągnie Babilon, który brzyǳi się wo ną, wyczerpie nasze bogactwa i zatrzyma
pracę mądrości. Choćbyście nie ulegli, kra wasz na długie lata bęǳie zniszczony i straci nie tylko dużo ludności, ale i te ziemie uroǳa ne, które bez waszych starań piasek
zasypałby w ciągu roku.
— To rozumiemy — wtrącił Herhor — i dlatego nie myślimy zaczepiać Asyrii. Ale
Fenic a…
— Cóż wam szkoǳi — mówił Beroes — że asyry ski rozbó nik ściśnie fenickiego złoǳie a? Na tym zyska ą nasi i wasi kupcy. A eżeli zechcecie posiadać Fenic an,
pozwólcie, ażeby osiedlali się na waszych brzegach. Jestem pewny, że na bogatsi z nich
i na zręcznie si uciekną spod właǳy Asyry czyków.
— Cóż by się stało z naszą ﬂotą, gdyby Asyria osiedliła się w Fenic i? — pytał Herhor.
— Nie est to naprawdę wasza ﬂota, tylko fenicka — odparł Chalde czyk. — Gdy
więc zabraknie wam tyry skich i sydońskich statków, zaczniecie budować własne i ćwiczyć
Egipc an w sztuce żeglarskie . Jeżeli bęǳiecie mieli rozum i ǳielny charakter, wydrzecie
Fenic anom handel na całym zachoǳie…
Herhor machnął ręką.
— Powieǳiałem, co mi kazano — rzekł Beroes — a wy czyńcie, co wam się podoba.
Lecz pamięta cie, że ciąży nad wami ǳiesięć lat złowrogich.
— Zda e mi się, święty mężu — wtrącił Pentuer — że mówiłeś i o klęskach wewnętrznych, akie grożą Egiptowi w przyszłości. Co to bęǳie?… eżeli raczysz odpowieǳieć słuǳe twemu.
— O to nie pyta cie mnie. Te rzeczy lepie powinniście znać aniżeli a, człowiek obcy.
Przezorność odkry e wam chorobę, a doświadczenie poda lekarstwa.
— Lud est strasznie uciskany przez wielkich! — szepnął Pentuer.
¹⁵⁰Akka — ważne nadmorskie miasto handlowe na południu Fenic i (ǳiś w północnym Izraelu). [przypis
edytorski]
¹⁵¹Edom — kra ciągnący się na południe od Judei i Morza Martwego aż do Morza Czerwonego. [przypis
edytorski]
¹⁵²Elath, ǳiś: Ejlat — miasto portowe na północnym krańcu Zatoki Akaba (Morze Czerwone), odǳiela ące
półwysep Syna od półwyspu Arabskiego. [przypis edytorski]
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— Pobożność upadła!… — rzekł Mees.
— Jest wielu luǳi, którzy wzdycha ą do wo ny za granicą — dodał Herhor. — Ja zaś
od dawna wiǳę, że e prowaǳić nie możemy. Chyba za ǳiesięć lat…
— Więc zawrzecie traktat z Asyrią? — spytał Chalde czyk.
— Amon, który zna mo e serce — mówił Herhor — wie, ak mi podobny traktat
est obmierzły… Tak eszcze niedawno nęǳni Asyry czycy płacili nam daniny!… Lecz
eżeli ty, o cze święty, i na wyższe kolegium mówicie, że losy są przeciwko nam, musimy
zawrzeć traktat…
— Prawda, że musimy!… — dodał Mees.
— W takim razie zawiadomcie kolegium w Babilonie o postanowieniu, a oni sprawią,
że król Assar¹⁵³ przyśle do was poselstwo. Ufa cie mi, że układ ten est barǳo korzystny: bez wo ny zwiększacie swo e posiadłości!… Wreszcie — rozmyślało nad nim nasze
kolegium kapłańskie.
— Oby spadły na was wszelkie błogosławieństwa: dostatki, właǳa i mądrość —
rzekł Mees. — Tak, trzeba dźwignąć nasz stan kapłański, a ty, święty mężu Beroesie,
pomożesz nam.
— Trzeba nade wszystko ulżyć nęǳy ludu — wtrącił Pentuer.
— Kapłani… lud!… — mówił akby do siebie Herhor. — Tu przede wszystkim trzeba
powściągnąć tych, którzy pragną wo ny… Prawda, że ego świątobliwość faraon est za
mną, i zda e mi się, żem pozyskał nie aki wpływ na serce dosto nego następcy (oby żyli
wiecznie!). Ale Nitager, któremu wo na est potrzebna ak rybie woda… Ale naczelnicy
wo sk na emnych, którzy dopiero podczas wo ny coś znaczą u nas… Ale nasza arystokrac a,
która myśli, że wo na spłaci fenickie długi, a im przyniesie ma ątek…
— Tymczasem rolnicy upada ą pod nawałem prac, a robotnicy publiczni burzą się
z powodu zǳierstwa przełożonych — wtrącił Pentuer.
— Ten zawsze swo e! — mówił zadumany Herhor. — Myśl ty sobie, Pentuerze,
o chłopach i robotnikach, ty, Meesie, o kapłanach. Nie wiem, co wam się uda zrobić,
ale a — przysięgam, że gdyby mó własny syn pchał Egipt do wo ny, zetrę własnego syna.
— Tak uczyń — rzekł Chalde czyk. — Zresztą, kto chce, niech toczy wo nę, byle nie
w tych stronach, gǳie może zetknąć się z Asyrią.
Na tym posieǳenie zakończyło się. Chalde czyk włożył szarfę na ramię i zasłonę na
twarz, Mees i Herhor stanęli po obu stronach ego, a za nimi Pentuer, wszyscy zwróceni
do ołtarza.
Gdy Beroes skrzyżowawszy ręce na piersiach szeptał, w poǳiemiu zaczął się znowu niepokó i było słychać niby daleki zgiełk, który zǳiwił asystentów. Wówczas mag
odezwał się głośno:
— Baralanensis, Baldachiensis, Paumachiae, wzywam was, abyście byli świadkami
naszych układów i wspierali nasze zamiary…
Rozległ się dźwięk trąb tak wyraźny, że Mees schylił się do ziemi, Herhor obe rzał
się zǳiwiony, a Pentuer ukląkł, zaczął drżeć i zasłonił uszy.
Purpurowa kotara na ołtarzu zachwiała się, a e fałdy przybrały taką formę, ak gdyby
spoza nie chciał wy ść człowiek.
— Bądźcie świadkami — wołał zmienionym głosem Chalde czyk — niebieskie i piekielne moce. A kto by nie dotrzymał umowy albo zdraǳił e ta emnicę, niech bęǳie
przeklęty…
— „Przeklęty!…” — powtórzył akiś głos.
— I zniszczony…
— „I zniszczony…”
— W tym wiǳialnym i tamtym niewiǳialnym życiu. Przez niewysłowione imię
Jehowa, na dźwięk którego ziemia drży, morze cofa się, ogień gaśnie, rozkłada ą się elementy natury…
W askini zapanowała formalna burza. Dźwięki trąb mieszały się z odgłosem akby
dalekich piorunów. Zasłona ołtarza prawie poziomo uniosła się i poza nią, wśród migotli¹⁵³król Assar — władcą Asyrii był wówczas Tiglat-Pileser I (– p.n.e.), wsławiony szeregiem wypraw
wo ennych przeciwko plemionom arame skim i państwom syrohetyckim zagraża ącym ego państwu od zachodu. Podbił Syrię, zmusił fenicki Sydon i Byblos do płacenia daniny oraz złupił główne miasta Babilonii, które
ednak nie udało mu się podporządkować. [przypis edytorski]
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Przysięga, Bóg

wych błyskawic, ukazały się ǳiwne twory, na poły luǳkie, na poły roślinne i zwierzęce,
skłębione i pomieszane.
Nagle wszystko ucichło i Beroes z wolna wzniósł się w powietrze, ponad głowy trzech
asystu ących kapłanów.
O goǳinie ósme z rana harrańczyk Phut wrócił do fenickiego za azdu „Pod Okrętem”, gǳie uż znalazły się ego worki i skrzynia zabrana przez złoǳiei. Zaś w kilka minut
po nim przyszedł zaufany sługa Asarhadona, którego gospodarz zaprowaǳił do piwnicy
i krótko spytał:
— Cóż?…
— Byłem przez całą noc — odparł sługa — na placu, gǳie est świątynia Seta. Około ǳiesiąte wieczorem, z ogrodu, który leży o pięć poses i dale aniżeli dom „Zielone
Gwiazdy”, wyszło trzech kapłanów. Jeden z nich, z czarną brodą i włosami, skierował stopy swo e przez plac, do świątyni Seta. Pobiegłem za nim, ale zaczęła padać mgła i zginął
mi z oczu. Czy wrócił pod „Zieloną Gwiazdę” i kiedy — nie wiem.
Gospodarz za azdu, wysłuchawszy sprawozdania, stuknął się w czoło i zaczął mruczeć
do siebie:
— Więc mó harrańczyk, eżeli ubiera się w stró kapłana i choǳi do świątyni, musi być kapłanem. A eżeli nosi brodę i włosy, musi być kapłanem chalde skim. A eżeli
po kry omu widu e się z tute szymi kapłanami, więc est w tym akieś szelmostwo. Nie
powiem o tym polic i, bo mógłbym złapać się. Ale zawiadomię którego z wielkich Sydończyków, bo może być w tym interes do zrobienia, eżeli nie dla mnie, to dla naszych.
Niedługo wrócił inny posłaniec, Asarhadon i z tym zeszedł do piwnicy i usłyszał
następną relac ę:
— Przez całą noc stałem naprzeciw domu pod „Zieloną Gwiazdą”. Harrańczyk tam
był, upił się i wyrabiał takie krzyki, że aż polic ant upominał odźwiernego…
— Hę?… — spytał gospodarz. — Harrańczyk był pod „Zieloną Gwiazdą” przez całą
noc i ty go wiǳiałeś?
— I nie tylko a, ale polic ant…
Asarhadon sprowaǳił pierwszego sługę i każdemu z nich kazał powtórzyć ego opowiadanie. Powtórzyli wiernie, każdy swo e. Z czego wynikło, że Phut harrańczyk przez
całą noc bawił się pod „Zieloną Gwiazdą” ani na chwilę nie opuszcza ąc e , a ednocześnie
— że późnym wieczorem szedł do świątyni Seta, z które nie wracał.
— O!… — mruczał Fenic anin — w tym wszystkim kry e się barǳo wielkie szelmostwo… Muszę czym pręǳe zawiadomić starszych gminy fenickie , że ten Hetyta umie
bywać ednocześnie w dwu mie scach. Zarazem poproszę go, ażeby wyniósł się z mego
za azdu… Nie lubię takich, którzy ma ą dwie postacie: edną swo ą, drugą na zapas. Bo
taki człowiek est albo wielki złoǳie , albo czarownik, albo spiskowiec.
Ponieważ Asarhadon lękał się tych rzeczy, więc przeciw czarom zabezpieczył się modlitwami do wszystkich bogów, acy ozdabiali ego szynkownię. Potem pobiegł do miasta,
gǳie zawiadomił o fakcie starszego gminy fenickie i starszego cechu złoǳiei. Nareszcie
wróciwszy do domu wezwał ǳiesiętnika polic i i oświadczył mu, że Phut może być człowiekiem niebezpiecznym. W końcu zażądał od harrańczyka, ażeby opuścił ego za azd,
któremu nie przynosi zysków, tylko pode rzenia i straty.
Phut chętnie zgoǳił się na propozyc ą i oświadczył gospodarzowi, że eszcze ǳisie szego wieczora odpłynie do Tebów.
„Boda żeś stamtąd nie wrócił!… — pomyślał gościnny gospodarz. — Boda eś zgnił
w kopalniach albo wpadł do rzeki na pastwę krokodylom.”

 
Podróż księcia następcy zaczęła się w na pięknie sze porze roku, w miesięcu Famenut
(koniec grudnia, początek stycznia).
Woda spadła do połowy wysokości, odsłania ąc coraz nowe płaty ziemi. Od Tebów
płynęły do morza mnogie tratwy z pszenicą; w Dolnym Egipcie zbierano koniczynę i senes. Drzewa pomarańczowe i granaty okryły się kwiatami, a na polach siano: łubin, len,
ęczmień, bób, fasolę, ogórki i inne rośliny ogrodowe.
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Odprowaǳony do przystani memﬁskie przez kapłanów, na wyższych urzędników
państwa, gwardię ego świątobliwości faraona i tłumy ludu, książę namiestnik, Ramzes,
wszedł do złociste barki około ǳiesiąte rano. Pod pomostem, na którym stały kosztowne namioty, dwuǳiestu żołnierzy robiło¹⁵⁴ wiosłami; zaś pod masztem i na obu końcach
łoǳi za ęli mie sca na lepsi inżynierowie wodni. Jedni pilnowali żagla, druǳy komenderowali wioślarzami, inni nadawali kierunek statkowi.
Ramzes zaprosił do swe barki na czcigodnie szego arcykapłana Meesa i świętego
o ca Mentezuﬁsa, którzy mieli mu towarzyszyć w podróży i pełnieniu właǳy. Wezwał też
dosto nego nomarchę Memﬁsu, który księcia odprowaǳał do granic swo e prowinc i.
Na kilkaset kroków przed namiestnikiem płynął piękny statek dosto nego Otoesa,
który był nomarchą Aa¹⁵⁵, prowinc i sąsiadu ące z Memﬁsem. Zaś za księciem uszykowały
się niezliczone statki, za ęte przez dwór, kapłanów, oﬁcerów i urzędników.
Żywność i służba od echały wcześnie .
Nil do Memﬁsu płynie mięǳy dwoma pasmami gór. Dale góry skręca ą na wschód
i zachód, a rzeka ǳieli się na kilka ramion, których wody toczą się ku morzu przez wielką
równinę.
Gdy statek odbił od przystani, książę chciał porozmawiać z arcykapłanem Meesem.
W te chwili ednak zerwał się taki okrzyk tłumu, że następca musiał wy ść spod namiotu
i ukazać się ludowi.
Lecz wrzawa zamiast zmnie szyć się rosła. Na obu brzegach stały i wciąż zwiększały
się tłumy półnagich wyrobników lub oǳianych w świąteczne szaty mieszczan. Barǳo
wielu miało wieńce na głowach, prawie wszyscy zielone gałązki w rękach. Niektóre grupy
śpiewały, wśród innych rozlegał się łoskot bębnów i dźwięki ﬂetów.
Gęsto ustawione wzdłuż rzeki żurawie z kubłami próżnowały. Natomiast krążył po
Nilu ró drobnych czółenek, których osady rzucały kwiaty pod barkę następcy. Niektórzy
sami skakali w wodę i płynęli za książęcym statkiem.
„Ależ oni tak mnie pozdrawia ą ak ego świątobliwość!…” — pomyślał książę.
I wielka duma opanowała ego serce na widok tylu stro nych statków, które mógł
zatrzymać ednym skinieniem, i tych tysięcy luǳi, którzy porzucili swo e za ęcia i narażali
się na kalectwo, nawet na śmierć, byle spo rzeć w ego boskie oblicze.
Szczególnie upa ał Ramzesa niezmierny krzyk tłumu nie usta ący ani na chwilę. Krzyk
ten napełniał mu piersi, uderzał do głowy, podnosił go. Zdawało się księciu, że gdyby
skoczył z pomostu, nawet nie dosięgnąłby wody, bo zapał ludu porwałby go i uniósł ku
niebu ak ptaka.
Statek nieco zbliżył się ku lewemu brzegowi, postacie tłumu zarysowały się wyraźnie
i książę spostrzegł coś, czego się nie spoǳiewał. Podczas gdy pierwsze szeregi ludu klaskały
i śpiewały, w dalszych widać było kĳe, gęsto i szybko spada ące na niewiǳialne grzbiety.
Zǳiwiony namiestnik zwrócił się do nomarchy Memﬁsu.
— Spo rzy no, wasza dosto ność… Tam kĳe są w robocie?…
Nomarcha przysłonił ręką oczy, szy a poczerwieniała mu…
— Wybacz, na dosto nie szy panie, ale a źle wiǳę…
— Bĳą… z pewnością bĳą — powtarzał książę.
— To est możliwe — odparł nomarcha. — Zapewne polic a schwytała bandę złoǳiei…
Niezbyt zadowolony następca poszedł na tył statku, mięǳy inżynierów, którzy nagle
skręcili ku środkowi rzeki, i z tego punktu spo rzał ku Memﬁsowi.
Brzegi w górze Nilu były prawie puste, czółenka znikły, żurawie czerpiące wodę pracowały, ak gdyby nic nie zaszło.
— Już skończyła się uroczystość?… — zapytał książę ednego z inżynierów, wskazu ąc
w górę rzeki.
— Tak… Luǳie wrócili do roboty — odparł inżynier.
— Barǳo prędko!…
— Muszą oǳyskać czas stracony — rzekł nieostrożnie inżynier.
¹⁵⁴robić wiosłami (daw.) — wiosłować. [przypis edytorski]
¹⁵⁵Aa — Chensu, . nom Dolnego Egiptu, ze stolicą w Chem (powieści: Sochem, gr. Letopolis), ok.  km
na północny zachód od Memﬁs. [przypis edytorski]
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Sława, Tłum

Następca drgnął i bystro spo rzał na mówiącego. Lecz wnet uspokoił się i wrócił pod
namiot. Okrzyki nic go uż nie obchoǳiły. Był pochmurny i milczący. Po wybuchu dumy
uczuł pogardę dla tłumu, który tak prędko przechoǳi od zapału do żurawi czerpiących
błoto.
W te okolicy Nil zaczyna ǳielić się na odnogi. Statek naczelnika nomesu Aa skręcił
ku zachodowi i po goǳinne eźǳie przybił do brzegu. Tłumy były eszcze licznie sze
aniżeli pod Memﬁsem. Ustawiono mnóstwo słupów z chorągwiami i bram triumfalnych owiniętych zielenią. Mięǳy ludem coraz częście można było napotkać obce twarze
i ubiory.
Gdy książę wysiadł na ląd, zbliżyli się kapłani z baldachimem, a dosto ny nomarcha
Otoes rzekł do niego:
— Bądź pozdrowiony, namiestniku boskiego faraona, w granicach nomesu Aa. Na
znak łaski swe , która est dla nas niebieską rosą, chcie złożyć oﬁarę bogu Ptah, naszemu patronowi, i przy mĳ pod swo ą opiekę i właǳę ten nomes z ego świątyniami,
urzędnikami, ludem, bydłem, zbożem i wszystkim, co się tu zna du e.
Następnie zaprezentował mu grupę młodych elegantów, pachnących, uróżowanych,
ubranych w szaty haowane złotem. Byli to bliżsi i dalsi krewni nomarchy, mie scowa
arystokrac a.
Ramzes przypatrzył im się z uwagą.
— Aha! — zawołał. — Zdawało mi się, że czegoś braku e tym panom, i uż wiǳę.
Oni nie ma ą peruk…
— Ponieważ ty, na dosto nie szy książę, nie używasz peruki, więc i nasza młoǳież
ślubowała sobie nie nosić tego stro u — odparł nomarcha.
Po tym ob aśnieniu eden z młodych luǳi stanął za księciem z wachlarzem, drugi
z tarczą, trzeci z włócznią i rozpoczął się pochód. Następca szedł pod baldachimem, przed
nim kapłan z puszką, w które paliły się kaǳidła — wreszcie kilka młodych ǳiewcząt
rzuca ących róże na ścieżkę, którą książę miał przechoǳić.
Lud w świątecznych stro ach, z gałązkami w rękach, tworzył szpaler i krzyczał, śpiewał
lub padał na twarz przed zastępcą faraona. Ale książę spostrzegł, że mimo głośnych oznak
radości twarze są martwe i zakłopotane. Zauważył też, że tłum est poǳielony na grupy,
którymi dyrygu ą acyś luǳie, i że uciecha odbywa się na komendę. I znowu uczuł w sercu
chłód pogardy dla tego motłochu, który nawet cieszyć się nie umie.
Z wolna orszak zbliżył się do murowane kolumny, która odgraniczała nomes Aa od
nomesu memﬁ skiego. Na kolumnie, z trzech stron, zna dowały się napisy dotyczące:
rozległości, ludności i liczby miast prowinc i, z czwarte strony stał posąg bożka Ptah,
okręconego od stóp do piersi w powĳaki, w zwykłym czepcu na głowie, z laską w ręku.
Jeden z kapłanów podał księciu złotą łyżkę z płonącym kaǳidłem. Następca, odmawia ąc przepisane modlitwy, wyciągnął kaǳielnicę na wysokość oblicza bóstwa i kilkakrotnie nisko się skłonił.
Okrzyki ludu i kapłanów wzmogły się eszcze barǳie , choć mięǳy arystokratyczną
młoǳieżą widać było uśmieszki i drwinki. Książę, który od czasu pogoǳenia się z Herhorem okazywał wielki szacunek bogom i kapłanom, lekko zmarszczył brwi, i w edne
chwili młoǳież zmieniła postawę. Wszyscy spoważnieli, a niektórzy upadli na twarz przed
kolumną.
„Zaprawdę! — pomyślał książę — luǳie szlachetnego uroǳenia lepsi są aniżeli ten
motłoch… Cokolwiek czynią, sercem czynią, nie ak ci, którzy wrzeszcząc na mo ą cześć,
raǳi by ak na pręǳe wrócić do swoich obór i warsztatów…”
Teraz, lepie niż kiedykolwiek, zmierzył odległość, aka istniała pomięǳy nim i prostakami. I zrozumiał, że tylko arystokrac a est klasą, z którą łączy go wspólność uczuć.
Gdyby nagle znikli ci stro ni młoǳieńcy i piękne kobiety, których płonące spo rzenia
śleǳą każdy ego ruch, ażeby natychmiast służyć mu i spełniać rozkazy, gdyby ci znikli,
książę wśród niezliczonych tłumów ludu czułby się samotnie szym aniżeli w pustyni.
Ośmiu Murzynów przyniosło lektykę ozdobioną nad baldachimem strusimi piórami i książę, wsiadłszy w nią, udał się do stolicy nomesu, Sochem¹⁵⁶, gǳie zamieszkał
w rządowym pałacu.
¹⁵⁶Sochem — Chem (gr. Letopolis), stolica Chensu, . nomu Dolnego Egiptu. [przypis edytorski]
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Pobyt Ramzesa w te prowinc i, o kilka mil zaledwie oddalone od Memﬁsu, ciągnął
się miesiąc. Cały zaś ten czas upłynął mu na przy mowaniu próśb, odbieraniu hołdów,
prezentac ach urzędników i ucztach.
Uczty odbywały się podwó ne: edne w pałacu, w których przy mowała uǳiał tylko
arystokrac a, drugie — w ǳieǳińcu zewnętrznym, gǳie pieczono całe woły, z adano
setki sztuk chleba i wypĳano setki ǳbanów piwa. Tu raczyła się służba książęca i niżsi
urzędnicy nomesu.
Ramzes poǳiwiał ho ność nomarchy i przywiązanie wielkich panów, którzy dniem
i nocą otaczali namiestnika, czu ni na każde ego skinienie i gotowi spełniać rozkazy.
Nareszcie, zmęczony zabawami, książę oświadczył dosto nemu Otoesowi, że chce bliże
poznać gospodarstwo prowinc i. Taki bowiem otrzymał rozkaz od ego świątobliwości
faraona.
Życzeniu stało się zadość. Nomarcha poprosił księcia, aby usiadł do lektyki, niesione
tylko przez dwu luǳi, i z wielkim orszakiem zaprowaǳił go do świątyni bóstwa Hator¹⁵⁷.
Tam orszak został w przysionku, a nomarcha kazał tragarzom wnieść księcia na szczyt
ednego z pylonów i sam mu towarzyszył.
Ze szczytu sześciopiętrowe wieży, skąd kapłani obserwowali niebo i za pomocą kolorowych chorągwi porozumiewali się z sąsiednimi świątyniami w Memﬁs, Athribis¹⁵⁸
i Anu¹⁵⁹, wzrok ogarniał w kilkumilowym promieniu prawie całą prowinc ę. Z tego też
mie sca dosto ny Otoes pokazywał księciu: gǳie leżą pola i winnice faraona, który kanał
oczyszcza się obecnie, która tama ulega naprawie, gǳie zna du ą się piece do topienia
brązu, gǳie spichrze królewskie, gǳie bagna zarośnięte lotosem i papirusem, które pola
zostały zasypane piaskiem i tak dale .
Ramzes był zachwycony pięknym widokiem i gorąco ǳiękował Otoesowi za doznaną przy emność. Lecz gdy wrócił do pałacu i wedle rady o ca zaczął notować wrażenia,
przekonał się, że ego wiadomości o ekonomicznym stanie nomesu Aa nie rozszerzyły
się.
Po paru dniach znowu zażądał od Otoesa wy aśnień dotyczących administrac i prowinc ą. Wówczas dosto ny pan kazał zgromaǳić się wszystkim urzędnikom i przedeﬁlować przed księciem, który w głównym ǳieǳińcu sieǳiał na wzniesieniu.
Więc przesuwali się około namiestnika wielcy i mali podskarbiowie, pisarze od zbóż,
wina, bydła i tkanin. Naczelnicy mularzy i kopaczy, inżynierowie lądowi i wodni, lekarze
różnych chorób, oﬁcerowie pułków robotniczych, pisarze polic i, sęǳiowie, dozorcy więzień, nawet paraszytowie i oprawcy. Po nich dosto ny nomarcha przedstawił Ramzesowi
ego własnych urzędników te prowinc i. Książę zaś z niemałym zǳiwieniem dowieǳiał
się, że w nomesie Aa i mieście Sochem posiada: osobnego woźnicę, łucznika, nosiciela tarczy, włóczni i topora, kilkunastu lektykarzy, paru kucharzy, podczaszych, yz erów
i wielu innych służebników, oǳnacza ących się przywiązaniem i wiernością, choć Ramzes
wcale ich nie znał i nawet nie słyszał ich nazwisk.
Zmęczony i znuǳony ałowym przeglądem urzędników, książę upadł na duchu. Przerażała go myśl, że on nic nie po mu e, że więc est niezdolny do kierowania państwem.
Lecz nawet przed samym sobą lękał się przyznać do tego.
Bo eżeli nie potraﬁ rząǳić Egiptem, a inni pozna ą się na tym, co mu pozostanie?…
Tylko śmierć. Ramzes czuł, że poza tronem nie ma dla niego szczęścia, że bez właǳy —
nie mógłby istnieć.
Lecz gdy parę dni odpoczął, o ile można było odpocząć w chaosie dworskiego życia,
znowu wezwał do siebie Otoesa i rzekł mu:
— Prosiłem waszą dosto ność, ażebyś mnie wta emniczył w rządy swego nomesu.
Zrobiłeś tak: pokazałeś mi kra i urzędników, ale a eszcze nic nie wiem. Owszem, estem
ak człowiek w poǳiemiach naszych świątyń, który wiǳi dokoła siebie tyle dróg, że
w końcu nie może wy ść na świat.
Nomarcha zaasował się.
¹⁵⁷Hator a. Hathor — bogini nieba, miłości i radości. Żona Horusa z Edfu, utożsamiana z Izydą. Przedstawiana
ako krowa lub kobieta z krowimi rogami. [przypis edytorski]
¹⁵⁸Athribis (gr.) — stolica . nomu Dolnego Egiptu, ok.  km na północ od Memﬁs. [przypis edytorski]
¹⁵⁹Anu — egipskie Junu, bibl. On, gr. Heliopolis, stolica . nomu Dolnego Egiptu, ok.  km na północ od
Memﬁs. [przypis edytorski]
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— Co mam robić?… — zawołał. — Czego chcesz ode mnie, władco?… Rzeknĳ tylko
słowo, a oddam ci mó urząd, ma ątek, nawet głowę.
A wiǳąc, że książę łaskawie przy mu e te zapewnienia, prawił dale :
— W czasie podróży wiǳiałeś lud tego nomesu. Powiesz, że nie byli wszyscy. Zgoda.
Każę, aby wyszła cała ludność, a est e : mężów, kobiet, starców i ǳieci około dwustu
tysięcy sztuk. Z wierzchołka pylonu raczyłeś oglądać nasze terytorium. Lecz eżeli pragniesz, możemy z bliska obe rzeć każde pole, każdą wieś i ulicę miasta Sochem.
Nareszcie pokazałem ci urzędników, mięǳy którymi, prawda, że brakowało na niższych. Ale wyda rozkaz, a wszyscy staną utro przed twoim obliczem i będą leżeli na
brzuchach swych.
Cóż mam więce uczynić?… odpowieǳ, na dosto nie szy panie!…
— Wierzę ci, że esteś na wiernie szy — odparł książę. — Ob aśnĳ mi więc dwie
rzeczy: edną — dlaczego zmnie szyły się dochody ego świątobliwości faraona, drugą —
co ty sam robisz w nomesie?…
Otoes zmieszał się, a książę prędko dodał:
— Chcę wieǳieć: co tu robisz i akimi sposobami rząǳisz, gdyż estem młody i dopiero zaczynam rządy…
— Ale masz mądrość starca! — szepnął nomarcha.
— Goǳi się więc — mówił książę — ażebym a wypytywał doświadczonych, a ty
żebyś mi uǳielał nauk.
— Wszystko pokażę wasze dosto ności i opowiem — rzekł Otoes. — Ale trzeba
nam wydostać się w mie sce, gǳie nie ma te wrzawy…
Istotnie w pałacu, który za mował książę, na ǳieǳińcach wewnętrznych i zewnętrznych, tłoczyło się takie mnóstwo luǳi, ak na armarku. Jedli oni, pili, śpiewali, mocowali
się lub gonili, a wszystko na chwałę namiestnika, którego byli sługami.
Jakoż około trzecie po południu nomarcha kazał wyprowaǳić dwa konie, na których
wraz z księciem wy echali z miasta na zachód. Dwór zaś został w pałacu i bawił się eszcze
wesele .
ǲień był piękny, chłodny, ziemia okryta zielonością i kwieciem. Nad głowami eźdźców rozlegały się śpiewy ptaków, powietrze było pełne woni.
— Jak tu przy emnie! — zawołał Ramzes. — Pierwszy raz od miesiąca mogę zebrać
myśli. A uż zacząłem wierzyć, że w mo e głowie osiedlił się cały pułk wozów wo ennych
i od rana do nocy odbywa musztrę.
— Taki est los mocarzy świata — odparł nomarcha.
Stanęli na wzgórzu. U stóp ich leżała ogromna łąka przecięta błękitną strugą. Na
północy i na południu bieliły się mury miasteczek, za łąką, aż do krańca horyzontu, ciągnęły się czerwone piaski pustyni zachodnie , od które niekiedy wiało tchnienie upalnego
wiatru ak z pieca.
Na łące pasły się niezliczone stada zwierząt domowych: rogate i bezrogie woły, owce,
kozy, osły, antylopy, nawet nosorożce. Tu i ówǳie było widać kępy moczarów obrosłych
roślinami wodnymi i krzakami, w których roiły się ǳikie gęsi, kaczki, gołębie, bociany,
ibisy i pelikany.
— Spo rzy , panie — rzekł nomarcha — oto obraz naszego kra u Queneh¹⁶⁰, Egiptu.
Ozyrys umiłował ten pasek ziemi wśród pustyń, zasypał go roślinnością i zwierzętami, aby
mieć z nich pożytek. Potem dobry bóg przy ął na siebie luǳką postać i był pierwszym
faraonem. A gdy poczuł, że mu ciało więdnie, opuścił e i wstąpił w swego syna, a następnie
w ego syna.
Tym sposobem Ozyrys ży e mięǳy nami od wieków ako faraon i ciągnie korzyści
z Egiptu i ego bogactw, które sam stworzył. Rozrósł się pan ak potężne drzewo. Konarami ego są wszyscy królowie egipscy, gałęźmi — nomarchowie i kapłani, a gałązkami —
stan rycerski. Wiǳialny bóg zasiada na tronie ziemskim i pobiera należny mu dochód
z kra u; niewiǳialny przy mu e oﬁary w świątyniach i przez usta kapłanów opowiada
swo ą wolę.
— Mówisz prawdę — wtrącił książę. — tak est napisano.
¹⁶⁰Queneh — właśc. Kemet, dosł: „Czarna Ziemia”. Tak nazywali swó kra Egipc anie, od czarnego mułu
pokrywa ącego pola uprawne, w odróżnieniu od asne barwy otacza ących go pustyń. [przypis edytorski]
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— Ponieważ Ozyrys-faraon — ciągnął nomarcha — nie może sam za mować się
ziemskim gospodarstwem, więc polecił czuwać nad swoim ma ątkiem nam, nomarchom,
którzy z ego krwi pochoǳimy.
— To est prawda — rzekł Ramzes. — Nawet niekiedy słoneczny bóg wciela się
w nomarchę i da e początek nowe dynastii. Tak powstały dynastia memﬁska, elefanty ska,
tebeńska, ksoicka…
— Rzekłeś, panie — mówił dale Otoes. — A teraz odpowiem na to, o co mnie
pytałeś.
Pytałeś: co a tu robię w nomesie?… Pilnu ę ma ątku Ozyrysa-faraona i mo e w nim
cząstki. Spo rzy na te stada: wiǳisz różne zwierzęta. Jedne da ą mleko, inne mięso, inne wełnę i skóry. Podobnie ludność Egiptu: edni dostarcza ą zbóż, inni wina, tkanin,
sprzętów, budynków. Mo ą zaś rzeczą est pobrać od każdego, co winien, i złożyć u stóp
faraona.
W dozorowaniu tak licznych stad sam nie podołałbym; więc wybrałem sobie czu ne
psy i mądrych pasterzy. Jedni do ą zwierzęta, strzygą, zde mu ą z nich skóry, druǳy pilnu ą, aby złoǳie nie pokradł ich lub nie poszarpał drapieżnik. Podobnież z nomesem: nie
zdążyłbym zebrać wszystkich podatków i ustrzec luǳi od złego; więc mam urzędników,
którzy robią, co est słuszne, a mnie składa ą rachunki ze swych czynności.
— Wszystko est prawdą — przerwał książę — znam to i rozumiem. Lecz nie mogę
do ść: dlaczego zmnie szyły się dochody ego świątobliwości, pomimo że są tak pilnowane?
— Chcie przypomnieć sobie, wasza dosto ność — odparł nomarcha — że bóg Set,
choć est roǳonym bratem słonecznego Ozyrysa, nienawiǳi go, walczy z nim i psu e
wszelkie ego ǳieła. On zsyła śmiertelne choroby na luǳi i bydło, on sprawia, że przybór
Nilu est za mały lub zanadto gwałtowny, on na Egipt w porze gorące rzuca tumany
piasków.
Gdy rok est dobry, Nil dosięga pustyni, gdy zły — pustynia przychoǳi do Nilu,
a wówczas i dochody królewskie muszą być mnie sze.
Spo rzy , wasza cześć — mówił, wskazu ąc na łąkę. — Liczne są te stada, ale za mo e
młodości były licznie sze. A kto temu winien? Nikt inny, tylko Set, któremu nie oprą
się luǳkie siły. Ta łąka, ǳiś ogromna, była niegdyś eszcze większą, i z tego mie sca nie
widywano pustyni, która nas ǳiś przeraża.
Gǳie bogowie walczą, człowiek nie poraǳi; gǳie Set zwycięża Ozyrysa, któż mu
zabiegnie drogę?
Dosto ny Otoes skończył; książę zwiesił głowę. Niemało nasłuchał się on w szkołach
o łasce Ozyrysa i niegoǳiwościach Seta i eszcze ǳieckiem będąc, gniewał się, że z Setem
nie zrobiono ostatecznych rachunków.
„Jak a urosnę — myślał wówczas — a udźwignę włócznię, poszukam Seta i spróbuemy się!…”
I oto patrzył ǳiś na niezmierny obszar piasków, państwo złowrogiego boga, który
umnie szał dochody Egiptu; ale o walce z nim nie myślał. Jak tu walczyć z pustynią?…
Można ą tylko omĳać albo w nie zginąć.

 
Pobyt w nomesie Aa tak zmęczył następcę tronu, że dla odpoczynku i zebrania myśli
kazał zaprzestać wszelkich uroczystości na swo ą cześć i zapowieǳiał, aby w czasie podróży
ludność nigǳie nie występowała z powitaniami dla niego.
Orszak książęcy ǳiwił się, nawet trochę gorszył. Ale rozkaz został wykonany i Ramzes
znowu oǳyskał nieco spoko ności w życiu. Miał teraz czas do musztrowania żołnierzy, co
było ego na milszym za ęciem, i mógł nieco skupić zwichrzone myśli.
Zamknięty w na odlegle szym kącie pałacu, książę począł zastanawiać się: o ile spełnił
rozkazy o ca?
Własnymi oczyma obe rzał nomes Aa: ego pola, miasteczka, ludność i urzędników.
Sprawǳił też, że wschodni brzeg prowinc i uległ na azdowi pustyni. Spostrzegł, że ludność robocza est obo ętna i głupia, robi tylko to, co e każą, a i to niechętnie. Nareszcie
przekonał się, że naprawdę wiernych i kocha ących poddanych znaleźć można tylko wśród
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arystokrac i. Są oni bowiem albo spokrewnieni z rodem faraonów, albo należą do stanu
rycerskiego i są wnukami żołnierzy, którzy walczyli pod Ramzesem Wielkim.
W każdym razie ci luǳie szczerze garnęli się do dynastii i gotowi byli służyć e
z prawǳiwym zapałem. Nie ak chłopi, którzy odkrzyczawszy powitanie, czym pręǳe
biegli do swoich świń i wołów.
Główny ednak cel posłannictwa został nie rozstrzygnięty. Ramzes nie tylko asno nie
wiǳiał przyczyn zmnie szenia się królewskich dochodów, ale nawet nie umiał sformułować pytania: dlaczego est źle i — ak poprawić złe? Czuł tylko, że legendowa wo na boga
Seta z bogiem Ozyrysem niczego nie wy aśnia i wcale nie poda e środków zaradczych.
Książę zaś, ako przyszły faraon, chciał mieć wielkie dochody, takie ak dawni władcy
Egiptu. I kipiał gniewem na samą myśl, że wstąpiwszy na tron, może być równie ubogim
ak o ciec, eżeli nie uboższym.
— Nigdy!… — wołał książę, zaciska ąc pięści.
Dla powiększenia królewskich ma ątków był gotów rzucić się z mieczem na samego
boga Seta i tak porąbać go w kawały, ak on zrobił ze swoim bratem Ozyrysem. Ale
zamiast okrutnego bóstwa i ego legionów wiǳiał dokoła siebie: pustkę, ciszę i niewiadomość.
Pod wpływem tych szamotań się z własnymi myślami zaczepił raz arcykapłana Meesa.
— Powieǳ mi, święty o cze, któremu znana est wszelka mądrość: dlaczego dochody
państwa zmnie sza ą się i w aki sposób można by e powiększyć?
Arcykapłan wzniósł ręce do góry.
— Niech bęǳie błogosławiony — zawołał — duch, który podszepnął ci, dosto ny
panie, takie myśli!… O, boda byś poszedł śladem wielkich faraonów, którzy pokryli Egipt
świątyniami, a za pomocą tam i kanałów zwiększyli obszar uroǳa nych gruntów…
Starzec był tak wzruszony, że zapłakał.
— Przede wszystkim — odparł książę — odpowieǳ mi na to, o co pytam. Bo czyliż
można myśleć o budowaniu kanałów lub świątyń, gdy skarb pusty? Na Egipt spadło
na większe nieszczęście: ego władcom grozi ubóstwo. To przede wszystkim należy zbadać
i poprawić, a reszta zna ǳie się.
— O tym, książę, dowiesz się tylko w świątyniach, u stóp ołtarzy — mówił arcykapłan. — Tylko tam szlachetna ciekawość two a może być zaspoko ona.
Ramzes rzucił się niecierpliwie.
— Przed oczyma wasze dosto ności świątynie zasłania ą cały kra , nawet skarb faraona!… Jestem przecie kapłańskim uczniem, wychowałem się w cieniu świątyń, znam
ta emnicze widowiska, na których przedstawiacie złość Seta, a śmierć i odraǳanie się
Ozyrysa, i cóż mi z tego?… Gdy o ciec spyta mnie: w aki sposób napełnić skarbiec? —
nic nie odpowiem. A racze powinien bym go namawiać, ażeby eszcze dłuże i częście
modlił się, niż to robi dotychczas!
— Bluźnisz, książę, bo nie znasz wysokich obrzędów religii. Gdybyś e poznał, odpowieǳiałbyś na wiele pytań, które cię dręczą. A gdybyś wiǳiał to, co a wiǳiałem!…
Uwierzyłbyś, że na ważnie szą sprawą dla Egiptu est podźwignąć ego świątynie i kapłanów…
„Starcy po raz drugi w życiu sta ą się ǳiećmi” — pomyślał książę i przerwał rozmowę.
Arcykapłan Mees był zawsze barǳo pobożny; lecz w ostatnich czasach posuwał się
nawet do ǳiwactw w tym kierunku.
„Dobrze bym wyszedł — mówił do siebie Ramzes — oddawszy się w ręce kapłanów,
dla asystowania ich ǳiecinnym obrządkom. A może Mees kazałby i mnie całe goǳiny
wystawać przed ołtarzem z podniesionymi rękami, ak to sam podobno robi, spoǳiewa ąc
się cudów!…”
W miesiącu Farmuti (koniec stycznia — początek lutego) książę pożegnał Otoesa, aby
przenieść się do nomesu Hak¹⁶¹. ǲiękował nomarsze i panom za wspaniałe przy ęcie, ale
w duszy miał smutek czu ąc, że nie wywiąże się z zadania, które włożył na niego o ciec.

¹⁶¹Hak — Hek-At, . nom Dolnego Egiptu, ze stolicą w Junu (w powieści: Anu, gr. Heliopolis), w pobliżu
od wierzchołka Delty,  km na północ od Memﬁs. Centrum kultu Atuma-Re. [przypis edytorski]
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Odprowaǳony przez roǳinę i dwór Otoesa, namiestnik z orszakiem swym przeprawił się na prawy brzeg Nilu, gǳie powitał go dosto ny nomarcha Ranuzer z panami
i kapłanami. Gdy książę stanął na ziemi Hak, kapłani podnieśli w górę posągi bożka
Atum¹⁶², patrona prowinc i, urzędnicy padli na twarz, a nomarcha podał mu złoty sierp,
prosząc, aby ako zastępca faraona rozpoczął żniwo. W te porze bowiem należało zbierać
ęczmień.
Ramzes przy ął sierp, ściął parę garści kłosów i spalił e wraz z kaǳidłem przed bogiem
pilnu ącym granic. Po nim zrobił to samo nomarcha i wielcy panowie, a nareszcie zaczęli
żniwo chłopi. Zbierali tylko kłosy, które pakowano w worki; słoma zaś zostawała w polu.
Wysłuchawszy nabożeństwa, które znuǳiło go, książę stanął na dwukolnym wozie.
Wysunął się odǳiał wo ska, za nim kapłani, dwa panowie prowaǳili za uzdy konie następcy, za następcą na drugim wozie echał nomarcha Ranuzer, a za nim ogromny orszak
panów i sług dworskich. Lud, zgodnie z wolą Ramzesa, nie wystąpił; lecz chłopi pracuący w polu, na widok proces i, upadali twarzami na ziemię.
W ten sposób, przeszedłszy kilka pontonowych mostów rzuconych na odnogi Nilu
i kanały, książę nad wieczorem do echał do miasta Anu, stolicy prowinc i.
Przez kilka dni ciągnęły się uczty powitalne, składano namiestnikowi hołdy, przedstawiano mu urzędników. W końcu Ramzes zażądał przerwania uroczystości i prosił nomarchę o zazna omienie go z bogactwami nomesu.
Przegląd zaczął się naza utrz i trwał parę tygodni. Co ǳień na podwórze pałacu,
w którym mieszkał następca, przychoǳiły rozmaite cechy rzemieślnicze pod komendą
cechowych oﬁcerów, ażeby okazać księciu swo e wyroby.
Więc kole no przeciągali fabrykanci broni z mieczami, włóczniami i toporami; fabrykanci instrumentów muzycznych z piszczałkami, trąbkami, bębnami i arfami. Po tych
przyszedł wielki cech stolarski, który okazywał krzesła, stoły, kanapy, lektyki i wozy,
ozdobione bogatymi rysunkami, wykładane różnokolorowym drzewem, perłową masą
i kością słoniową. Potem niesiono metalowe naczynia kuchenne: ruszty do ognisk, rożny, dwuuszne garnki i płytkie rynki z pokrywami. Jubilerowie¹⁶³ popisywali się cudne
piękności pierścieniami ze złota, bransoletami na ręce i nogi, z elektronu, czyli mieszaniny złota i srebra, łańcuchami, wszystko to kunsztownie rzeźbione, wysaǳane drogimi
kamieniami lub różnokolorową emalią.
Zamknęli pochód garncarze niosący przeszło sto gatunków naczyń glinianych. Były
tam wazy, garnki, misy, ǳbany i kruże, na rozmaitsze formy i wielkości, pokryte malowidłami, ozdobione głowami zwierząt i ptaków.
Każdy cech składał księciu oﬁary ze swoich na pięknie szych wyrobów. Zapełniły one
dużą salę, choć nie było mięǳy nimi dwu do siebie podobnych.
Po skończeniu ciekawe , lecz i nużące wystawy ego dosto ność Ranuzer spytał księcia:
czy est zadowolony?
Następca zamyślił się.
— Pięknie sze rzeczy — odparł — wiǳiałem chyba w świątyniach albo w pałacach
mego o ca. Ponieważ ednak mogą kupować e tylko luǳie bogaci, więc nie wiem, czy
skarb państwa ma z nich dość wielkie dochody.
Nomarchę zǳiwiła ta obo ętność dla ǳieł sztuki w młodym panu, a zaniepokoiła
troska o dochody. Chcąc ednak zadowolnić¹⁶⁴ Ramzesa, zaczął od te pory oprowaǳać
go po fabrykach królewskich.
Więc ednego dnia zwieǳili młyny, gǳie niewolnicy w kilkuset żarnach i stępach
przygotowywali mąkę. Byli w piekarniach, gǳie wypiekano chleb i suchary dla wo ska,
tuǳież w fabryce, gǳie robiono konserwy z ryb i mięsa.
Oglądali wielkie garbarnie i warsztaty sandałów, huty, gǳie topiono brąz na naczynia
i oręże, potem cegielnie, cechy tkaczów¹⁶⁵ i krawców.

¹⁶²Atum — bóg stwórca, ako bóstwo solarne (słoneczne) powiązany z Re. Jedno z na starszych i na ważnie szych bóstw Egiptu. Przedstawiany ako król w koronie Górnego i Dolnego Egiptu. [przypis edytorski]
¹⁶³jubilerowie — ǳiś popr.: ubilerzy. [przypis edytorski]
¹⁶⁴zadowolnić — ǳiś popr.: zadowolić. [przypis edytorski]
¹⁶⁵tkaczów — ǳiś popr.: tkaczy. [przypis edytorski]

   Faraon



Zakłady te mieściły się we wschodnie części miasta. Ramzes z początku oglądał e ciekawie; ale barǳo prędko obrzydł mu widok robotników, którzy byli wystraszeni, chuǳi,
mieli chorowitą cerę i blizny od kĳów na plecach.
Od te pory bawił krótko w fabrykach; wolał przypatrywać się okolicom miasta Anu.
Daleko, na wschoǳie, widać było pustynię, wśród które w roku zeszłym odbywały się
manewry pomięǳy korpusem ego i Nitagera. Jak na dłoni wiǳiał gościniec, którym
maszerowały ego pułki, mie sce, gǳie z powodu znalezienia skarabeuszów machiny woenne musiały skręcić na pustynię, a może nawet i to drzewo, na którym powiesił się
chłop kopiący kanał…
Z tamtego szczytu, w towarzystwie Tutmozisa, spoglądał na kwitnącą ziemię Gosen
i złorzeczył kapłanom. A tam, mięǳy wzgórzami, spotkał Sarę, do które zapaliło się ego
serce.
ǲiś akie zmiany!… Już przestał nienawiǳieć kapłanów, od czasu gdy za sprawą
Herhora dostał korpus i namiestnikostwo. Sara zaś zobo ętniała mu ako kochanka, lecz
natomiast coraz żywie obchoǳiło go ǳiecię, którego miała zostać matką.
„Co ona tam robi? — myślał książę. — Już dawno nie miałem od nie wiadomości…”
A gdy tak patrzył na wschodnie wzgórza i rozpamiętywał niedawną przeszłość, stoący na czele ego świty nomarcha Ranuzer był przekonany, że książę spostrzegł akieś
nadużycia w fabrykach i medytu e nad sposobem ukarania go.
„Ciekawym, co on zobaczył? — mówił w sobie dosto ny nomarcha. — Czy to, że połowę cegły sprzedano kupcom fenickim, czy że ǳiesięć tysięcy sandałów braku e w skłaǳie, czy może aki podły nęǳnik szepnął mu co o metalowych butach?…”
I serce Ranuzera napełnił wielki niepokó .
Nagle książę odwrócił się do świty i wezwał Tutmozisa, który zawsze miał obowiązek
zna dować się w pobliżu ego osoby.
Tutmozis przybiegł, następca odszedł z nim eszcze dale na stronę.
— Słucha — rzekł wskazu ąc na pustynią. — Wiǳisz ty te góry?…
— Byliśmy tam zeszłego roku… — westchnął dworak.
— Przypomniałem sobie Sarę…
— Zaraz spalę kaǳidło bogom! — zawołał Tutmozis — bom uż myślał, że od czasu
gdy esteś namiestnikiem, wasza dosto ność, zapomniałeś o swoich wiernych sługach…
Książę popatrzył na niego i wzruszył ramionami.
— Wybierz — mówił — spośród darów, które mi złożono, wybierz kilka na pięknie szych naczyń, sprzętów, tkanin, a nade wszystko bransolet i łańcuchów, i zawieź to
Sarze…
— Ży wiecznie, Ramzesie — szepnął elegant — bo esteś szlachetnym panem…
— Powieǳ e — ciągnął książę — że mam serce zawsze pełne łaski dla nie . Powieǳ,
że chcę, aby pilnowała swego zdrowia i dbała o ǳiecko, które ma przy ść na świat. Gdy zaś
zbliży się czas rozwiązania, a a spełnię rozkazy o ca mego, powieǳ Sarze, że przy eǳie do
mnie i osiąǳie w mym domu. Nie mogę ścierpieć, ażeby matka mo ego ǳiecka tęskniła
w samotności… Jedź, uczyń, com rzekł, i wraca z dobrymi wiadomościami.
Tutmozis upadł na twarz przed szlachetnym władcą i natychmiast puścił się w drogę. Orszak księcia, nie mogąc odgadnąć treści rozmowy, zazdrościł Tutmozisowi łask
pańskich, a dosto ny Ranuzer czuł rosnący niepokó w swe duszy.
„Obym — mówił stroskany — obym nie potrzebował podnieść ręki na samego siebie
i w kwiecie wieku osierocić dom… Po cóżem, nieszczęsny, przywłaszcza ąc sobie dobra
ego świątobliwości faraona, nie pomyślał o goǳinie sądu?…”
Twarz ego zrobiła się żółta i nogi chwiały się pod nim. Ale książę, opanowany falą
wspomnień, nie spostrzegł ego trwogi.

 
Teraz w mieście Anu nastąpił szereg uczt i zabaw. Dosto ny Ranuzer wydobył z piwnic
na lepsze wina, z trzech sąsiednich nomesów z echały na pięknie sze tancerki, na sławnie si muzycy, na osobliwsi sztukmistrze. Książę Ramzes miał czas doskonale zapełniony.
Z rana musztra wo sk i przy ęcia dygnitarzy, późnie uczta, widowiska, polowania i znowu
uczta.
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Lecz w chwili gdy nomarcha Haku był pewny, że namiestnik uż znuǳił się kwestiami
administracy nymi i ekonomicznymi, książę wezwał go do siebie i spytał:
— Nomes wasze dosto ności należy do na bogatszych w Egipcie?…
— Tak… chociaż mieliśmy kilka lat ciężkich… — odparł Ranuzer i znowu serce w nim
zamarło, a nogi zaczęły drżeć.
— To mnie właśnie ǳiwi — mówił książę — że z roku na rok zmnie sza ą się dochody
ego świątobliwości. Czy nie mógłbyś mi tego ob aśnić?
— Panie — rzekł nomarcha, schyla ąc głowę do ziemi. — Wiǳę, że moi wrogowie
w duszy twe zasieli¹⁶⁶ nieufność; cokolwiek bym więc powieǳiał, nie traﬁ do przekonania twego. Pozwól mi zatem nie zabierać uż głosu. Niech tu racze przy dą pisarze
z dokumentami, które bęǳiesz mógł sam dotknąć ręką i sprawǳić…
Książę nieco zǳiwił się nieoczekiwanym wybuchem, lecz przy ął propozyc ę. Owszem,
uradował się nią. Sąǳił bowiem, że raporty pisarzów¹⁶⁷ wy aśnią mu ta emnice zarządu.
Przyszli tedy na drugi ǳień — wielki pisarz nomesu Hak tuǳież ego pomocnicy,
i przynieśli ze sobą kilkanaście zwo ów papirusu, zapisanych na obie strony. Gdy rozwinięto e, utworzyły wstęgę, szeroką na trzy pięǳi duże ręki, długą na sześćǳiesiąt
kroków. Książę pierwszy raz wiǳiał tak olbrzymi dokument, w którym zna dował się
opis edne tylko prowinc i i z ednego roku.
Wielki pisarz usiadł na podłoǳe z podwiniętymi nogami i zaczął:
— „W trzyǳiestym trzecim roku panowania ego świątobliwości Mer-amen-Ramzesa Nil opóźnił się z wylewem. Chłopi, przypisu ąc to nieszczęście czarnoksięstwu cuǳoziemców zamieszkałych w prowinc i Hak, zaczęli burzyć domy niewiernych Żydów,
Hetytów i Fenic an, przy czym kilka osób zabito. Z rozkazu ego dosto ności nomarchy winnych stawiono przed sąd, dwuǳiestu pięciu chłopów, dwóch mularzy i pięciu
szewców skazano do kopalń, a ednego rybaka uduszono…”
— Co to za dokument? — przerwał książę.
— To sprawozdanie sądowe, przeznaczone dla stóp ego świątobliwości.
— Odłóż to i czyta o dochodach skarbowych.
Pomocnicy wielkiego pisarza zwinęli odrzucony dokument, a podali mu inny. Dosto nik znowu zaczął czytać:
— „Dnia piątego miesiąca Tot przywieziono do spichrzów królewskich sześćset miar
pszenicy, na co główny dozorca wydał pokwitowanie.
Dnia siódmego Tot wielki skarbnik dowieǳiał się i sprawǳił, że z zeszłorocznych
zbiorów ubyło sto czterǳieści ośm¹⁶⁸ miar pszenicy. W czasie sprawǳania dwa robotnicy
ukradli miarę ziarna i ukryli e mięǳy cegłą. Co gdy stwierǳono, oddani zostali pod sąd
i zesłani do kopalń za podniesienie ręki na ma ątek ego świątobliwości…”
— A tamte sto czterǳieści ośm miar?… — spytał następca.
— Myszy z adły — odpowieǳiał pisarz i czytał dale :
— „Ósmego Tot przesłano dwaǳieścia krów, ośmǳiesiąt¹⁶⁹ cztery owiec na rzeź,
które naǳorca wołów kazał oddać pułkowi Krogulec, za stosownym pokwitowaniem…”
Tym sposobem namiestnik dowiadywał się, ǳień po dniu, ile ęczmienia, pszenicy,
fasoli i ziarn lotosu zwieziono do spichrzów, ile oddano do młynów, ile skraǳiono i ilu
robotników z tego powodu skazano do kopalń. Raport był tak nudny i chaotyczny, że
w połowie miesiąca Paoﬁ książę kazał przerwać czytanie.
— Powieǳ mi, wielki pisarzu — spytał Ramzes — co ty z tego rozumiesz?… Co ty
wiesz z tego?…
— Wszystko, co wasza dosto ność rozkaże…
I zaczął znowu od początku, ale uż z pamięci:
— Dnia piątego miesiąca Tot przewieziono do królewskich spichrzów…
— Dość! — zawołał rozgniewany książę i kazał im iść precz.
Pisarze upadli na twarz, potem szybko zabrali zwo e papirusów, znowu upadli na twarz
i pędem wynieśli się za drzwi.
¹⁶⁶zasieli — ǳiś popr.: zasiali. [przypis edytorski]
¹⁶⁷pisarzów — ǳiś racze : pisarzy. [przypis edytorski]
¹⁶⁸ośm — ǳiś popr.: osiem. [przypis edytorski]
¹⁶⁹ośmǳiesiąt — ǳiś popr.: osiemǳiesiąt. [przypis edytorski]
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Książę wezwał do siebie nomarchę Ranuzera. Przyszedł z rękoma złożonymi na piersiach, ale spoko nym obliczem. Dowieǳiał się bowiem od pisarzów, że namiestnik nie
może niczego do ść z raportów i że ich nawet nie wysłuchał.
— Powieǳ mi, wasza dosto ność — zaczął następca — czy i tobie czyta ą raporty?
— Co ǳień…
— I ty e rozumiesz?
— Wybacz, na dosto nie szy panie, ale… czyliż mógłbym rząǳić nomesem, gdybym
tego nie rozumiał?
Książę stropił się i zamyślił. Może być, że naprawdę on tylko est tak nieudolny?…
A wówczas — w co się zamieni ego właǳa?…
— Siądź — rzekł po chwili, wskazu ąc Ranuzerowi krzesło. — Siądź i opowieǳ mi:
w aki sposób rząǳisz nomesem?…
Dosto nik pobladł i oczy wywróciły mu się białkami do góry. Ramzes spostrzegł to
i zaczął się tłumaczyć:
— Nie myśl, że nie ufam twe mądrości… Owszem, nie znam człowieka, który mógłby
lepie od ciebie sprawować właǳę. Ale estem młody i ciekawy: co to est sztuka rząǳenia?
Więc proszę cię, abyś mi uǳielił okruchów z twoich doświadczeń. Rząǳisz nomesem —
wiem o tym!… A teraz wytłumacz mi: ak się robi rząd?
Nomarcha odetchnął i zaczął:
— Opowiem wasze dosto ności cały bieg życia mego, abyś wieǳiał, ak ciężką mam
pracę.
Z rana, po kąpieli, składam oﬁary bogu Atum, a potem wołam skarbnika i wypytu ę
go: czy należycie zbiera ą się podatki dla ego świątobliwości? Gdy mówi, że — tak, chwalę
go; gdy zaś powie, że ci a ci nie zapłacili, wyda ę rozkaz, aby nieposłusznych uwięziono.
Następnie wołam dozorcę królewskich stodół, aby wieǳieć ile przybyło ziarna. Jeżeli
dużo, chwalę go; eżeli mało, każę dać plagi winnym.
Późnie przychoǳi wielki pisarz i mówi, czego z dóbr ego świątobliwości potrzebu e
wo sko, urzędnicy i robotnicy — a a każę wydać to za pokwitowaniem. Gdy wyda mnie ,
chwalę go, eżeli więce , rozpoczynam śleǳtwo.
Po południu przychoǳą do mnie kupcy feniccy, którym sprzeda ę zboże, a do skarbu faraona wnoszę pieniąǳe. Potem modlę się i zatwierǳam wyroki sądowe; zaś nad
wieczorem polic a donosi mi o wypadkach. Nie dale ak onegda luǳie z mego nomesu wpadli na terytorium prowinc i Ka¹⁷⁰ i znieważyli posąg boga Sebaka¹⁷¹. W sercu
uradowałem się, nie est to bowiem nasz patron; niemnie skazałem paru winnych na
uduszenie, wielu do kopalń, a wszystkich na plagi.
Toteż w nomesie moim panu e cisza i dobre obycza e, a podatki wpływa ą co ǳień…
— Chociaż dochody faraona zmnie szyły się i u was — wtrącił książę.
— Prawdę rzekłeś, panie — westchnął dosto ny Ranuzer. — Kapłani mówią, że bogowie rozgniewali się na Egipt za napływ cuǳoziemców; a ednak wiǳę, że bogowie
nie garǳą fenickim złotem i drogimi kamieniami…
W te chwili, poprzeǳony przez służbowego oﬁcera, wszedł na salę kapłan Mentezuﬁs,
aby zaprosić namiestnika i nomarchę na akieś publiczne nabożeństwo. Oba dosto nicy
zgoǳili się na zaprosiny, a nomarcha Ranuzer okazał przy tym tyle pobożności, że aż
zaǳiwił księcia.
Kiedy Ranuzer wśród ukłonów opuścił towarzystwo, namiestnik odezwał się do kapłana:
— Ponieważ, święty proroku, esteś przy mnie zastępcą na czcigodnie szego Herhora,
proszę cię więc, ażebyś mi wytłumaczył edną rzecz, która serce mo e napełnia troską.
— Czy potraﬁę? — odparł kapłan.
— Odpowiesz, bo napełnia cię mądrość, które esteś sługą. Rozważ tylko, co ci rzeknę.
Wiesz, po co wysłał mnie tuta ego świątobliwość faraon…
— Ażebyś, książę, zapoznał się z bogactwem i rządami kra u — wtrącił Mentezuﬁs.
¹⁷⁰Ka — Ka-chem, . nom Dolnego Egiptu ze stolicą w Athribis, na południu Delty. Sąsiadu ący z nomem
. Hek-At. [przypis edytorski]
¹⁷¹Sebak — ǳiś: Sobek, Sebek, bóg krokodyl, włada ący wodą. Centrum ego kultu była oaza Fa um. [przypis
edytorski]
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— Czynię to. Wypytu ę nomarchów, oglądam kra i luǳi, słucham raportów pisarzy,
ale nic nie rozumiem, a to zatruwa mi życie i ǳiwi mnie.
Bo kiedy mam do czynienia z wo skowością, wiem wszystko: ilu est żołnierzy, koni,
wozów, którzy oﬁcerowie pĳą lub zaniedbu ą służbę, a którzy pełnią swo e obowiązki.
Wiem też, co robić z wo skiem. Gdyby na równinie stał korpus nieprzy acielski, ażeby
go pobić, muszę wziąć dwa korpusy. Gdyby nieprzy aciel stał w obronne pozyc i, nie
wyruszyłbym bez trzech korpusów. Gdy wróg est niewyćwiczony i walczy w bezładnych
tłumach, przeciw ego tysiącowi mogę wystawić pięciuset naszych żołnierzy i pobĳę go.
Gdy strona przeciwna ma tysiąc toporników i a tysiąc, rzucę się na nich i pokonam, eżeli
będę miał do pomocy stu procarzy.
W wo sku, święty o cze — ciągnął Ramzes — wszystko się wiǳi, ak palce u własnych
rąk, i na każde pytanie ma się gotową odpowiedź, którą mó rozum ogarnia. Tymczasem
w zarząǳie nomesów a nie tylko nic nie wiǳę, ale mam taki zamęt w głowie, że nieraz
zapominam — po co tu przy echałem?
Odpowieǳ mi zatem szczerze, ak kapłan i oﬁcer: co to znaczy? Czy nomarchowie
mnie oszuku ą, czy a estem nieudolny?…
Święty prorok zamyślił się.
— Czy oni śmieliby oszukiwać waszą dosto ność — odparł — nie wiem, bo nie
przypatrywałem się ich czynom. Zda e mi się ednak, że oni księciu dlatego nic nie mogą
wytłumaczyć, ponieważ sami nic nie rozumie ą.
Nomarchowie i ich pisarze — ciągnął kapłan — są ak ǳiesiętnicy w wo sku: każdy
zna swo ą ǳiesiątkę i zawiadamia o nie wyższych oﬁcerów. Każdy też rozkazu e swo emu
odǳiałkowi. Ale ogólnego planu, aki układa ą woǳowie armii, ǳiesiętnik nie zna.
Naczelnicy nomesów i pisarze zapisu ą wszystko, cokolwiek zdarzy się w ich prowinc i,
i te raporta przysyła ą do stóp faraona. Lecz dopiero rada na wyższa wydobywa z nich miód
mądrości…
— Ależ a właśnie chcę tego miodu!… — zawołał książę. — Dlaczegóż mi nie da ą…
Mentezuﬁs potrząsnął głową.
— Mądrość państwowa — rzekł — należy do ta emnic kapłańskich, więc może ą
zdobyć tylko człowiek poświęcony bogom. Tymczasem wasza dosto ność, pomimo wychowania przez kapłanów, ak na barǳie stanowczo usuwasz się od świątyń…
— Jak to, więc eżeli nie zostanę kapłanem, nie ob aśnicie mnie?…
— Są rzeczy, które wasza dosto ność możesz poznać i teraz, ako erpatre, są, które
poznasz ako faraon. Ale są i takie, o których może wieǳieć tylko arcykapłan.
— Każdy faraon est arcykapłanem — przerwał książę.
— Nie każdy. A eszcze i mięǳy arcykapłanami są różnice.
— Więc — zawołał rozgniewany następca — wy rząd państwa ukrywacie przede
mną… I a nie będę mógł spełnić rozkazów mego o ca…
— To — mówił spoko nie Mentezuﬁs — czego księciu potrzeba, możesz poznać, bo
przecie masz na niższe święcenia kapłańskie. Rzeczy te ednak są ukryte w świątyniach,
za zasłoną, które nikt nie odważy się uchylić bez odpowiednich przygotowań.
— Ja uchylę!…
— Niech bogowie bronią Egipt od takiego nieszczęścia!… — odparł kapłan, wznosząc
ręce do góry. — Czyliż wasza dosto ność nie wiesz o tym, że piorun zabĳe każdego, kto
bez odpowiednich nabożeństw dotknąłby zasłony? Każ, książę, zaprowaǳić do świątyni
akiego niewolnika lub skazańca, i niech tylko wyciągnie rękę, a natychmiast umrze.
— Bo wy go zabĳecie.
— Każdy z nas umarłby tak samo ak na pospolitszy zbrodniarz, gdyby w świętokraǳki sposób zbliżył się do ołtarzy. Wobec bogów, mó książę, faraon i kapłan tyle
znaczy, co niewolnik.
— Więc cóż mam robić?… — spytał Ramzes.
— Szukać odpowieǳi na swo ą troskę w świątyni, oczyściwszy się przez modły i posty
— odparł kapłan. — Jak Egipt Egiptem żaden władca w inny sposób nie zdobył mądrości
państwowe .
— Pomyślę o tym — rzekł książę. — Choć wiǳę z tego, że i na czcigodnie szy
Mees, i ty, święty proroku, chcecie mnie wciągnąć w nabożeństwa, ak mego o ca.
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— Wcale nie. Jeżeli wasza dosto ność, ako faraon, ograniczyłbyś się na komenderowaniu wo skiem, musiałbyś zaledwie kilka razy na rok przy mować uǳiał w nabożeństwach, bo w innych razach zastępowaliby cię arcykapłani. Lecz eżeli chcesz poznać
ta emnice świątyń, musisz składać cześć bogom, gdyż oni są źródłem mądrości.

 
Teraz uż Ramzes wieǳiał, że albo nie spełni rozkazu faraona, albo musi poddać się woli
kapłanów, co go prze mowało gniewem i niechęcią do nich.
Nie śpieszył się więc do ta emnic ukrytych w świątyni. Miał eszcze czas na posty
i pobożne za ęcia. Tym zaś gorliwszy zaczął przy mować uǳiał w ucztach, akie na ego
cześć wyprawiano.
Właśnie powrócił Tutmozis, mistrz we wszelkie zabawie, i przywiózł księciu dobre
wiadomości od Sary. Była zdrowa i pięknie wyglądała, co ǳiś mnie uż obchoǳiło Ramzesa. Lecz kapłani postawili ego przyszłemu ǳiecku tak dobry horoskop, że książę był
zachwycony.
Twierǳili na pewno, że ǳiecko bęǳie synem barǳo obdarowanym od bogów i eżeli
o ciec bęǳie go kochał, osięgnie¹⁷² w życiu wielkie zaszczyty.
Książę śmiał się z drugie części te przepowiedni.
— ǲiwna ich mądrość — mówił do Tutmozisa. — Wieǳą, że bęǳie syn, o czym
a nie wiem, choć estem o cem; a wątpią, czy go będę kochał, choć łatwo zgadnąć, że
kochałbym to ǳiecię, gdyby nawet było córką.
A o zaszczyty dla niego niech będą spoko ni. Ja się tym za mę!…
W miesiącu Pachono (styczeń — luty) następca prze echał do nomesu Ka, gǳie był
pode mowany przez nomarchę Soa. Miasto Anu leżało o siedem goǳin piesze drogi
od Atribis, ale książę przez trzy dni odbywał tę podróż. Na myśl o modlitwach i postach,
akie czekały go przy wta emniczaniu się w sekreta¹⁷³ świątyń, Ramzes czuł coraz większą
ochotę do zabaw; ego orszak odgadł to, więc następowała uciecha po uciesze.
Znowu na gościńcach, którymi prze eżdżał do Atribis, ukazały się tłumy ludu z okrzykami, kwiatami i muzyką. Szczególnie pod miastem zapał dosięgnął szczytu. Zdarzyło
się nawet, że akiś olbrzymi robotnik rzucił się pod wóz namiestnika. A gdy Ramzes zatrzymał konie, z gromady wystąpiło kilkanaście młodych kobiet i cały wóz oplotły mu
kwiatami.
„Oni ednak kocha ą mnie!…” — pomyślał książę.
W prowinc i Ka uż nie zapytywał nomarchy o dochody faraona, nie zwieǳał fabryk,
nie kazał sobie czytać raportów. Wieǳiał, że niczego nie zrozumie, więc odłożył te za ęcia
do czasu, gdy zostanie wta emniczonym. Tylko raz, gdy zobaczył, że świątynia boga Sebaka
stoi na wysokim wzgórzu, oświadczył chęć we ścia na e pylon i obe rzenia okolicy.
Dosto ny Soa natychmiast spełnił wolę następcy, który znalazłszy się na wieży spęǳił parę goǳin z wielką uciechą.
Prowinc a Ka była to żyzna równina. Kilkanaście kanałów i odnóg nilowych przecinało ą we wszystkich kierunkach niby sieć skręcona ze srebrnych i lazurowych sznurów.
Melony i pszenica, siana w listopaǳie, uż do rzewała. Na polach gęsto roili się naǳy
luǳie, którzy zbierali ogórki lub sieli¹⁷⁴ bawełnę. Ziemia była pokryta budynkami, które
na kilkunastu punktach skupiały się mocnie i tworzyły miasteczka.
Większość domów, osobliwie tych, które leżały wśród pól, były to gliniane lepianki
przykryte słomą i palmowymi liśćmi. Za to w miastach domy były murowane, o płaskich
dachach, i wyglądały ak białe sześciany poǳiurawione w mie scach, gǳie były drzwi
i okna. Barǳo często na ednym takim sześcianie stał drugi nieco mnie szy, a na tym
trzeci eszcze mnie szy i każde piętro wymalowane było innym kolorem. Pod ognistym
słońcem Egiptu domy te wyglądały ak wielkie perły, rubiny i szaﬁry rozrzucone wśród
zieleni pól, otoczone palmami i akac ami.
Z tego mie sca Ramzes spostrzegł z awisko, które go zastanowiło. Oto w pobliżu
świątyń domy były na pięknie sze, a w polach kręciło się na więce ludności.
¹⁷²osięgnie — ǳiś popr.: osiągnie. [przypis edytorski]
¹⁷³sekreta — ǳiś popr.: sekrety. [przypis edytorski]
¹⁷⁴sieli — ǳiś popr.: siali. [przypis edytorski]
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„Folwarki kapłanów są na bogatsze!…” — przypomniał sobie i eszcze raz przebiegł
oczyma świątynie i kaplice, których z wieży było widać kilkanaście.
Ponieważ ednak pogoǳił się z Herhorem i potrzebował usług od kapłanów, więc nie
chciał dłuże za mować się tą sprawą.
W ciągu następnych dni dosto ny Soa urząǳił dla księcia szereg polowań posuwa ąc się od miasta Atribis ku wschodowi. Nad kanałami strzelano do ptaków z łuku,
chwytano e w ogromne potrzaski z sieci, które od razu zagarniały po kilkaǳiesiąt sztuk,
albo na lata ących¹⁷⁵ swobodnie wypuszczano sokoły. Gdy zaś orszak księcia wkroczył do
wschodnie pustyni, zaczęły się wielkie łowy z psami i panterą na czworonożne zwierzęta,
których w ciągu kilku dni zabito lub schwytano paręset sztuk.
Gdy dosto ny Soa spostrzegł, że książę ma uż dość zabaw pod otwartym niebem
i noclegów w namiotach, przerwał polowanie i na krótszymi drogami zawrócił swoich
gości do Atribis.
Stanęli tu o czwarte po południu, a nomarcha zaprosił wszystkich do swego pałacu
na ucztę.
Sam zaprowaǳił księcia do łazienki, asystował przy kąpieli i z własne skrzyni wydobył wonności dla namaszczenia Ramzesa. Potem dozorował yz era, który uporządkował
włosy namiestnikowi, wreszcie uklęknąwszy na podłoǳe błagał księcia o łaskawe przyęcie od niego nowych szat.
Była tam świeżo utkana koszula pokryta haem, fartuch wyszyty perłami i płaszcz
przetykany złotem, barǳo mocny, ale tak delikatny, że można go było zamknąć w dwu
rękach.
Następca łaskawie przy ął to, oświadcza ąc, że eszcze nigdy nie otrzymał tak pięknego
podarunku.
Słońce uż zaszło i nomarcha zaprowaǳił księcia do sali balowe .
Był to duży ǳieǳiniec otoczony kolumnadą, wyłożony mozaiką. Wszystkie ściany
były pokryte malowidłami przedstawia ącymi sceny z życia przodków Soy, a więc —
wo ny, morskie podróże i polowania. Nad budynkiem tym, zamiast dachu, unosił się
olbrzymi motyl z różnobarwnymi skrzydłami, które poruszali ukryci niewolnicy dla odświeżenia powietrza.
W brązowych kagańcach, przybitych do kolumn, płonęły asne pochodnie, wyǳiela ąc ze siebie¹⁷⁶ pachnące dymy.
Sala ǳieliła się na dwie części: edna była pusta, druga zapełniona stolikami i krzesłami
dla biesiadników. W głębi wznosił się pomost, na którym, pod kosztownym namiotem
z rozsuniętymi ścianami, stał stolik i łóżko dla Ramzesa.
Przy każdym stoliku zna dowały się wielkie wazony z palmami, akac ami i ﬁgami. Stół
następcy otoczono roślinami iglastymi, które w sali rozlewały woń balsamiczną.
Zgromaǳeni goście powitali księcia radosnym okrzykiem, a gdy Ramzes za ął mie sce
pod baldachimem, skąd był otwarty widok na całą salę, orszak ego zasiadł do stołów.
Odezwały się ar i zaczęły wchoǳić damy w bogatych muślinowych szatach, z odsłoniętymi piersiami, błyszczące od kle notów. Cztery na pięknie sze otoczyły Ramzesa,
inne zasiadły obok dosto ników ego orszaku.
W powietrzu unosiła się woń róż, konwalĳ¹⁷⁷ i ﬁołków, a książę poczuł, że mu tętna
bĳą w skroniach.
Niewolnicy i niewolnice w koszulach białych, różowych i błękitnych zaczęli roznosić
ciasta, pieczony drób i zwierzynę, ryby, wino i owoce tuǳież wieńce z kwiatów, które biesiadnicy kładli na głowy. Ogromny motyl coraz szybcie wachlował skrzydłami,
a w puste połowie sali rozpoczęło się widowisko. Po kolei występowały tancerki, gimnastycy, błazny, kuglarze i fechmistrze; gdy zaś który okazał niezwykły dowód zręczności,
wiǳowie rzucali mu kwiaty ze swych wieńców lub złote pierścienie.
Kilka goǳin ciągnęła się uczta, przeplatana okrzykami na cześć księcia, nomarchy
i ego roǳiny.
Ramzesa, który w postawie półleżące sieǳiał na łóżku okrytym lwią skórą ze złotymi
szponami, obsługiwały cztery damy. Jedna wachlowała go, druga zmieniała mu wieńce
¹⁷⁵latających — ǳiś popr. forma B. lm r.nmos.: lata ące. [przypis edytorski]
¹⁷⁶ze siebie — ǳiś popr.: z siebie. [przypis edytorski]
¹⁷⁷konwalĳ — ǳiś popr.: konwalii. [przypis edytorski]
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na głowie, dwie inne przysuwały potrawy. Pod koniec uczty ta z nich, z którą książę
na chętnie rozmawiał, przyniosła mu kielich wina. Ramzes wychylił połowę, resztę podał
e , a gdy wypiła, pocałował ą w usta.
Wówczas niewolnicy szybko zaczęli gasić pochodnie, motyl przestał poruszać skrzydłami, a w sali zrobiła się noc i cisza, przerywana nerwowym śmiechem kobiet.
Nagle rozległy się prędkie stąpania kilku luǳi i straszny krzyk:
— Puśćcie mnie!… — wołał ochrypnięty głos męski. — Gǳie est następca?… Gǳie
namiestnik?…
W sali zagotowało się. Kobiety płakały przerażone, mężczyźni wołali:
— Co to est?… Zamach na następcę!… He , warta!…
Słychać było dźwięk tłuczonych naczyń i trzask krzeseł.
— Gǳie est następca? — ryczał obcy człowiek.
— Warta!… Brońcie następcy!… — odpowieǳiano z sali.
— Zapalcie światło!… — odezwał się młoǳieńczy głos następcy. — Kto mnie szuka?… Tu estem.
Wniesiono pochodnie. Na sali piętrzyły się wywrócone i połamane sprzęty, mięǳy
którymi kryli się biesiadnicy. Na estraǳie książę wyǳierał się kobietom, które krzycząc
oplątywały mu ręce i nogi. Obok księcia Tutmozis w potargane peruce, z brązowym
ǳbanem w ręku, gotów był walić w łeb każdego, kto by się zbliżył. We drzwiach sali
ukazało się kilku żołnierzy z obnażonymi mieczami.
— Co to est?… Kto tu est?… — wołał przerażony nomarcha.
Nareszcie spostrzeżono sprawcę zamętu. Jakiś olbrzym, nagi, okryty błotem, z krwawymi pręgami na plecach, klęczał na schodach estrady i wyciągał ręce do następcy.
— Oto morderca!… — wrzasnął nomarcha. — Bierzcie go!…
Tutmozis podniósł swó ǳban, ode drzwi przybiegli żołnierze. Poraniony człowiek
upadł twarzą na schody woła ąc:
— Miłosierǳia, słońce Egiptu!…
Już mieli go schwycić żołnierze, gdy Ramzes, wydarłszy się kobietom, zbliżył się do
nęǳarza.
— Nie dotyka cie go! — zawołał na żołnierzy. — Czego chcesz, człowieku?
— Chcę ci opowieǳieć o naszych krzywdach, panie…
W te chwili Soa zbliżywszy się do księcia szepnął:
— To Hyksos… spo rzy , wasza dosto ność, na ego kudłatą brodę i włosy… Jego
wreszcie zuchwalstwo, z akim się tu wdarł, dowoǳi, że zbrodniarz ten nie est uroǳonym
Egipc aninem…
— Kto esteś? — spytał książę.
— Jestem Bakura, robotnik z pułku kopaczy w Sochem. Nie mamy teraz za ęcia, więc
nomarcha Otoes kazał nam…
— To pĳak i wariat!… — szeptał wzburzony Soa. — Jak on przemawia do ciebie,
panie…
Książę tak spo rzał na nomarchę, że dygnitarz zgięty wpół cofnął się.
— Co wam kazał dosto ny Otoes? — pytał namiestnik Bakury.
— Kazał nam, panie, choǳić brzegiem Nilu, pływać po rzece, stawać przy gościńcach
i robić zgiełk na two ą cześć. I obiecał, że za to wyda nam, co się należy… Bo, panie, my
uż dwa miesiące nie dostawaliśmy nic… Ani placków ęczmiennych, ani ryb, ani oliwy
do namaszczania ciała.
— Cóż wy na to, dosto ny panie? — zapytał książę nomarchy.
— Niebezpieczny pĳak… brzydki kłamca… — odparł Soa.
— Jakiżeście to zgiełk robili na mo ą cześć?
— Jak rozkazano — mówił olbrzym. — Mo a żona i córka krzyczały wraz z innymi:
„oby żył wiecznie!”, a a skakałem do wody i ciskałem wieńce do statku wasze dosto ności,
za co miano mi płacić po utenie. Zaś kiedy wasza cześć raczyłeś w eżdżać łaskawie do
miasta Atribis, mnie naznaczono, abym rzucił się pod konie i zatrzymał wóz…
Książę zaczął się śmiać.
— Jako żywo — mówił — nie myślałem, że tak wesoło zakończymy ucztę!… A ileż
ci zapłacono za to, żeś wpadł pod wóz?
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— Obiecano mi trzy uteny, ale nie zapłacono nic ani mnie, ani żonie i córce. Również
całemu pułkowi nie dano nic do eǳenia przez dwa miesiące.
— Z czegóż ży ecie?
— Z żebraniny albo z tego, co się zapracu e u chłopa. Więc w te ciężkie nęǳy
trzy razy buntowaliśmy się i chcieliśmy wracać do domu. Ale oﬁcerowie i pisarze albo
obiecywali nam, że oddaǳą, albo kazali nas bić…
— Za ten zgiełk dla mnie? — wtrącił śmie ąc się książę.
— Prawdę mówi wasza cześć… Otóż wczora był bunt na większy, za co ego dosto ność nomarcha Soa kazał nas ǳiesiątkować… Co ǳiesiąty brał kĳe, a a dostałem
na więce , bom duży i mam do wykarmienia trzy gęby: mo ą, żony i córki… Zbity, wydarłem się im, ażeby upaść na mó brzuch przed tobą, panie, i opowieǳieć nasze żale.
Ty nas bĳ, eżeliśmy winni, ale niech pisarze wydaǳą nam, co się należy, bo z głodu
pomrzemy — my, żony i ǳieci nasze…
— To człowiek opętany!… — zawołał Soa. — Racz spo rzeć, wasza dosto ność, ile
on mi szkody narobił… ǲiesięciu talentów nie wziąłbym za te stoły, misy i ǳbany…
Mięǳy biesiadnikami, którzy uż oǳyskali przytomność, zaczął się szmer.
— To akiś bandyta!… — mówiono. — Patrzcie, to naprawdę Hyksos… Jeszcze
w nim burzy się przeklęta krew ego ǳiadów, którzy na echali i zniszczyli Egipt… Takie
kosztowne sprzęty… takie ozdobne naczynia porozbĳane na proch!…
— Jeden bunt niezapłaconych robotników więce sprawia szkody państwu, aniżeli
warte są te bogactwa — surowo odezwał się Ramzes.
— Święte słowa!… Należy zapisać e na pomnikach — w te że chwili odezwano się
mięǳy gośćmi. — Bunt odrywa luǳi od pracy i zasmuca serce ego świątobliwości… Nie
goǳi się, ażeby robotnicy po dwa miesiące nie odbierali żołdu…
Z nieukrywaną pogardą spo rzał książę na zmiennych ak obłoki dworaków i zwrócił
się do nomarchy.
— Odda ę ci — rzekł groźnie — tego skatowanego człowieka. Jestem pewny, że nie
spadnie mu włos z głowy. Zaś utro chcę zobaczyć pułk, do którego należy, i przekonać
się, czy skarżący mówił prawdę.
Po tych słowach namiestnik wyszedł, zostawia ąc nomarchę i gości w wielkim strapieniu.
Na drugi ǳień książę, ubiera ąc się przy pomocy Tutmozisa, zapytał go:
— Czy robotnicy przyszli?
— Tak, panie. Od świtu czeka ą na two e rozkazy.
— A ten… ten Bakura est mięǳy nimi?
Tutmozis skrzywił się i odparł:
— Zdarzył się ǳiwny wypadek. Dosto ny Soa kazał go zamknąć w puste piwnicy
swego pałacu. Otóż ten hulta , barǳo silny człowiek, wyłamał drzwi do drugiego lochu,
gǳie stało wino, przewrócił kilka ǳbanów barǳo kosztownych, a sam tak się spił, że…
— Że co?… — spytał książę.
— Że umarł.
Następca zerwał się z krzesła.
— I ty wierzysz — zawołał — że on sam zapił się na śmierć?…
— Muszę wierzyć, bo nie mam dowodów, że go zabito — odpowieǳiał Tutmozis.
— Ale a ich poszukam!… — wybuchnął książę.
Biegał po komnacie i parskał ak rozgniewane lwiątko.
Gdy nieco uspokoił się, rzekł Tutmozis:
— Nie szuka , panie, winy tam, gǳie e nie widać, bo nawet świadków nie zna ǳiesz.
Gdyby ktoś w rzeczy same z rozkazu nomarchy zadławił tego robotnika, nie przyzna się.
Sam umarły także nic nie powie, a zresztą, cóż by znaczyła ego skarga na nomarchę!…
W tych warunkach żaden sąd nie zechce rozpocząć śleǳtwa…
— A eżeli a każę?… — spytał namiestnik.
— W takim razie przeprowaǳą śleǳtwo i dowiodą niewinności Soy. Po czym ty,
panie, bęǳiesz zawstyǳony, a wszyscy nomarchowie, ich krewni i służba zostaną twoimi
wrogami.
Książę stał na środku poko u i myślał.
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— Wreszcie — mówił Tutmozis — wszystko zda e się przemawiać za tym, że nieszczęsny Bakura był pĳak albo wariat, a nade wszystko — człowiek obcego pochoǳenia.
Bo czyliż rodowity i przytomny Egipc anin, choćby przez rok nie pobierał żołdu i dwa razy
tyle dostał kĳów, czy ośmieliłby się — wpadać do pałacu nomarchy i z takim wrzaskiem
wzywać ciebie?…
Ramzes pochylił głowę, a wiǳąc, że w drugim poko u są dworzanie, rzekł zniżonym
głosem:
— Czy ty wiesz, Tutmozisie, że od czasu ak wyruszyłem w tę podróż, Egipt zaczyna
mi się wydawać akiś inny. Niekiedy pytam samego siebie: czy a estem w obcym kra u?
To znowu serce mo e niepokoi się, akbym miał na oczach zasłonę, poza którą ǳie ą się
łotrostwa, których a — nie mogę do rzeć…
— Toteż i nie wypatru ich, bo w końcu wyda ci się, żeśmy wszyscy powinni iść
do kopalń — odparł ze śmiechem Tutmozis. — Pamięta , że nomarchowie i urzędnicy
są pasterzami twego stada. Gdy który wydoi miarę mleka dla siebie albo zarznie owcę,
przecie go nie zabĳesz ani wypęǳisz. Owiec masz za dużo, a o pastuchów trudno.
Namiestnik, uż ubrany, przeszedł do sali poczekalne , gǳie zebrała się ego świta:
kapłani, oﬁcerowie i urzędnicy. Następnie wraz z nimi opuścił pałac i udał się na ǳieǳiniec zewnętrzny.
Był to obszerny plac zasaǳony akac ami, pod cieniem których oczekiwali na księcia
robotnicy. Na odgłos trąbki cały tłum zerwał się z ziemi i uszykował w pięć szeregów.
Ramzes, otoczony błyszczącym orszakiem dosto ników, nagle zatrzymał się, chcąc
na pierwe z daleka obe rzeć pułk kopaczy. Byli to luǳie naǳy, w białych czepcach na
głowie i takichże przepaskach około bioder. W szeregach doskonale można było odróżnić
brunatnych Egipc an, ciemnych Murzynów, żółtych Az atów i białych mieszkańców Libii
tuǳież wysp Morza Śróǳiemnego.
W pierwsze linii stali kopacze z oskardami, w drugie z motykami, w trzecie z łopatami. Czwarty szereg stanowili tragarze, z których każdy miał drąg i dwa kubełki, piąty
również tragarze, lecz z wielkimi skrzyniami obsługiwanymi każda przez dwu luǳi. Przenosili oni wykopaną ziemię.
Przed szeregami co kilkanaście kroków stali ma strowie: każdy miał w rękach mocny
kĳ i duży cyrkiel drewniany lub węgielnicę.
Kiedy książę zbliżył się do nich, zawołali chórem: „obyś żył wiecznie!”, i uklęknąwszy
uderzyli czołem o ziemię. Następca kazał im powstać i znowu przypatrzył się z uwagą.
Byli to luǳie zdrowi i silni, byna mnie nie wygląda ący na takich, którzy od dwu
miesięcy utrzymywali się z żebraniny.
Do namiestnika przystąpił nomarcha Soa ze swoim orszakiem. Ale Ramzes uda ąc,
że go nie spostrzegł, zwrócił się do ednego z ma strów:
— Jesteście kopaczami z Sochem? — zapytał.
Ma ster ak długi upadł twarzą na ziemię i milczał.
Książę wzruszył ramionami i zawołał do robotników:
— Jesteście z Sochem?
— Jesteśmy kopacze z Sochem!… — odpowieǳieli chórem.
— Dostaliście żołd?
— Żołd dostaliśmy — esteśmy syci i szczęśliwi — słuǳy ego świątobliwości —
odparł chór, wybĳa ąc każdy wyraz.
— W tył zwrot!… — zakomenderował książę.
Odwrócili się. Prawie każdy miał na plecach głębokie i gęste blizny od kĳów; ale
świeżych pręg nie było.
„Oszuku ą mnie!…” — pomyślał następca. Kazał robotnikom iść do koszar i nie wita ąc się ani żegna ąc z nomarchą, wrócił do pałacu.
— Czy i ty mi powiesz — rzekł w droǳe do Tutmozisa — że ci luǳie są robotnikami
z Sochem?…
— Wszakże oni sami to powieǳieli — odparł dworak. Książę zawołał, aby mu podano
konia, i od echał do wo sk obozu ących za miastem.
Cały ǳień musztrował pułki. Około południa na placu ćwiczeń, pod dowóǳtwem
nomarchy, ukazało się kilkuǳiesięciu tragarzy z namiotami, sprzętami, adłem i winem.
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Ale książę odprawił ich do Atribis, a gdy nadszedł czas posiłku dla wo ska, kazał sobie
podać i adł owsiane placki z suszonym mięsem.
Były to na emne pułki libĳskie. Kiedy książę wieczorem kazał im odłożyć broń i pożegnał się z nimi, zdawało się, że żołnierze i oﬁcerowie ulegli szaleństwu. Krzycząc: „ży
wiecznie!”, całowali ego ręce i nogi, zrobili lektykę z włóczni i płaszczów, ze śpiewami
odnieśli księcia do miasta, a w droǳe kłócili się o zaszczyt dźwigania go na ramionach.
Nomarcha i urzędnicy prowinc i, wiǳąc zapał barbarzyńskich Libĳczyków i łaskę dla
nich następcy, zatrwożyli się.
— Oto est władca!… — szepnął do Soy wielki pisarz. — Gdyby zechciał, ci luǳie
pobiliby mieczem nas i ǳieci nasze…
Strapiony nomarcha westchnął do bogów i polecił się ich łaskawe opiece.
Późno w nocy Ramzes znalazł się w swym pałacu i tu powieǳiała mu służba, że
zmieniono mu pokó sypialny.
— Dlaczegóż to?
— Bo w tamte sypialni wiǳiano adowitego węża, który skrył się tak, że nie można
go znaleźć.
W skrzydle sąsiadu ącym z domem nomarchy zna dowała się nowa sypialnia. Był to
czworoboczny pokó otoczony kolumnami. Miał alabastrowe ściany pokryte malowaną
płaskorzeźbą przedstawia ącą u dołu — rośliny w wazonach, wyże — girlandy z liści
oliwkowych i laurowych.
Prawie na środku stało wielkie łoże wykładane hebanem, kością słoniową i złotem.
Pokó oświetlały dwie wonne pochodnie, pod kolumnadą zna dowały się stoliki z winem,
adłem i wieńcami z róż.
W suﬁcie był wielki otwór czworoboczny zasłonięty płótnem.
Książę wykąpał się i legł na miękkim posłaniu, ego służba odeszła do dalszych komnat. Pochodnie zaczęły przygasać, po sypialni wionął chłodny wiatr nasycony wonią kwiatów. Jednocześnie w górze odezwała się cicha muzyka arf.
Ramzes podniósł głowę. Płócienny dach poko u usunął się i przez otwór w suﬁcie
widać było konstelac ę Lwa, a w nie asną gwiazdę Regulusa. Muzyka arf wzmogła się.
„Czy bogowie wybiera ą się do mnie w odwieǳiny?…” — pomyślał z uśmiechem
Ramzes.
W otworze suﬁtu błysnęła szeroka smuga światła; było ono mocne, lecz łagodne.
W chwilę późnie ukazała się w górze lektyka w formie złote łoǳi, niosące altankę
z kwiatów: słupy były okręcone girlandami z róż, dach z ﬁołków i lotosów.
Na sznurach, spowitych zielonością, złota łódź bez szmeru opuściła się do sypialne
komnaty. Stanęła na podłoǳe, a spod kwiatów wyszła niepospolite piękności naga kobieta. Ciało e miało ton białego marmuru; od bursztynowe fali włosów płynęła woń
upa a ąca.
Kobieta, wysiadłszy ze swe napowietrzne lektyki, uklękła przed księciem.
— Jesteś córką Soy?… — spytał e następca.
— Prawdę mówisz, panie…
— I mimo to przyszłaś do mnie?
— Błagać cię, ażebyś przebaczył memu o cu… Nieszczęśliwy on!… od południa le e
łzy i tarza się w popiele…
— A gdybym mu nie przebaczył, odeszłabyś?
— Nie… — cicho szepnęła.
Ramzes przyciągnął ą do siebie i namiętnie pocałował. Oczy płonęły mu.
— Dlatego przebaczę mu — rzekł.
— O, akiś ty dobry!… — zawołała, tuląc się do księcia. A potem dodała z przymileniem:
— Każesz wynagroǳić szkody, które wyrząǳił mu ten szalony robotnik?
— Każę…
— I mnie weźmiesz do swego domu…
Ramzes popatrzył na nią.
— Wezmę cię, bo esteś piękna.
— Doprawdy?… — odparła, obe mu ąc go za szy ę. — Przypatrz mi się lepie … Mięǳy pięknymi Egiptu za mu ę dopiero czwarte mie sce.
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— Cóż to znaczy?
— W Memﬁs, czy koło Memﬁs, mieszka two a na pierwsza…. Na szczęście tylko
Żydówka!… W Sochem est druga…
— Nic o tym nie wiem — wtrącił książę.
— O, ty gołąbku!… Więc zapewne nie wiesz i o trzecie w Anu…
— Czy i ona należy do mego domu?…
— Niewǳięczniku!… — zawołała, uderza ąc go kwiatem lotosu. — Gotów esteś za
miesiąc o mnie powieǳieć to samo… Ale a nie dam zrobić sobie krzywdy…
— Jak i twó o ciec.
— Jeszcześ mu nie zapomniał?… Pamięta , że ode dę…
— Zostań uż… zostań!…
Na drugi ǳień namiestnik raczył przy ąć hołdy i ucztę od nomarchy Soa. Publicznie
pochwalił ego zarząd prowinc ą i aby wynagroǳić szkody wyrząǳone przez pĳanego
robotnika, darował mu połowę naczyń i sprzętów, które otrzymał w mieście Anu.
Drugą połowę tych darów zabrała córka nomarchy, piękna Abeb, ako dama dworu księcia. Nadto kazała sobie wypłacić z kasy Ramzesa pięć talentów na stro e, konie
i niewolnice.
Wieczorem książę ziewa ąc rzekł do Tutmozisa:
— Jego świątobliwość, o ciec mó , powieǳiał mi wielką naukę, że — kobiety dużo
kosztu ą!
— Gorze , gdy ich nie ma — odparł elegant.
— Ale a mam ich cztery i nawet dobrze nie wiem, akim sposobem. Mógłbym ze
dwie odstąpić wam.
— Czy i Sarę?
— Te nie, szczególnie eżeli bęǳie miała syna.
— Jeżeli wasza dosto ność przeznaczysz tym synogarlicom ładny posag, zna dą się dla
nich mężowie.
Książę znowu ziewnął.
— Nie lubię słuchać o posagach — rzekł. — Aaa!… akie to szczęście, że uż wyrwę
się od was i osiądę mięǳy kapłanami…
— Naprawdę, uczynisz tak?…
— Muszę. Nareszcie może dowiem się od nich, dlaczego faraoni biednie ą… Aaa!…
no — i odpocznę.

 
Tego samego dnia, w Memﬁsie, Fenic anin Dagon, dosto ny bankier następcy tronu,
leżał na kanapie pod werendą swego pałacu. Otaczały go wonne krzaki iglaste, hodowane
w wazonach. Dwa czarni niewolnicy chłoǳili bogacza wachlarzami, a on, bawiąc się
młodą małpką, słuchał rachunków, które czytał mu ego pisarz.
W te chwili niewolnik, uzbro ony w miecz, hełm, włócznię i tarczę (bankier lubił
wo skowe ubiory), zameldował dosto nego Rabsuna, który był kupcem fenickim osiadłym
w Memﬁs.
Gość wszedł, nisko kłania ąc się, i w ten sposób opuścił powieki, że dosto ny Dagon rozkazał pisarzowi i niewolnikom, ażeby wynieśli się spod werendy. Następnie, ako
człowiek przezorny, obe rzał wszystkie kąty i rzekł do gościa:
— Możemy gadać.
Rabsun zaczął bez wstępu:
— Czy dosto ność wasza wie, że przy echał z Tyru książę Hiram?…
Dagon podskoczył na kanapie.
— Niech na niego i ego księstwo trąd padnie!… — wrzasnął.
— On mi właśnie wspomniał — ciągnął spoko nie gość — że mięǳy wami est
nieporozumienie…
— Co to est nieporozumienie?… — krzyczał Dagon. — Ten rozbó nik okradł mnie,
zniszczył, zru nował… Kiedy a posłałem mo e statki, za innymi tyry skimi, na zachód po
srebro, sternicy łotra Hirama rzucali na nie ogień, chcieli e zepchnąć na mieliznę… No,
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i mo e okręty wróciły z niczym, opalone i potrzaskane… Żeby ego spalił ogień niebieski!…
— zakończył rozwścieczony bankier.
— A eżeli Hiram ma dla wasze dosto ności dobry interes? — spytał gość ﬂegmatycznie.
Burza szale ąca w piersiach Dagona od razu ucichła.
— Jaki on może mieć dla mnie interes? — rzekł zupełnie spoko nym głosem.
— On to sam powie wasze dosto ności, ale przecież pierwe musi zobaczyć się z wami.
— No, to niech on tu przy ǳie.
— On myśli, że wasza dosto ność powinna przy ść do niego. Przecie on est członkiem
na wyższe rady w Tyrze.
— Żeby on tak zdechł, ak a do niego pó dę!… — krzyknął znowu rozgniewany
bankier.
Gość przysunął krzesło do kanapy i poklepał bogacza w udo.
— Dagonie — rzekł — mie ty rozum.
— Dlaczego a nie mam rozumu i dlaczego ty, Rabsun, nie mówisz do mnie —
dosto ność?…
— Dagon, nie bądź ty głupi!… — reﬂektował gość. — Jeżeli ty nie pó ǳiesz do niego
ani on do ciebie, to akże wy zrobicie interes?
— Ty esteś głupi, Rabsun! — znowu wybuchnął bankier. — Bo gdybym a poszedł
do Hirama, to, niech mi ręka uschnie, że straciłbym na te grzeczności połowę zarobku.
Gość pomyślał i odparł:
— Teraz rzekłeś mądre słowo. Więc a tobie coś powiem. Przy dź do mnie i Hiram
przy ǳie do mnie, i wy oba u mnie obgadacie ten interes.
Dagon przechylił głowę i przymrużywszy oko ﬁluternie zapytał:
— E , Rabsun!… Powieǳ od razu: ile on tobie dał?
— Za co?…
— Za to, że a przy dę do ciebie i z tym parchem będę robił interes?…
— To est interes dla całe Fenic i, więc a na nim zarobku nie potrzebu ę — odparł
oburzony Rabsun.
— Żeby się tobie tak dłużnicy wypłacali, ak to prawda!
— Żeby mi się nie wypłacili, eżeli a co na tym zarobię! Niech tylko Fenic a nie
straci! — zakrzyczał z gniewem Rabsun.
Pożegnali się.
Nad wieczorem dosto ny Dagon wsiadł w lektykę niesioną przez sześciu niewolników. Poprzeǳali go dwa lauowie¹⁷⁸ z kĳami i dwa z pochodniami; zaś za lektyką szło
czterech służących uzbro onych od stóp do głów. Nie dla bezpieczeństwa, lecz że Dagon
od pewnego czasu lubił otaczać się zbro nymi ak rycerz.
Wysiadł z lektyki z wielką powagą i podtrzymywany przez dwu luǳi (trzeci niósł nad
nim parasol) wszedł do domu Rabsuna.
— Gǳież est ten… Hiram? — zapytał dumnie gospodarza.
— Nie ma go.
— Jak to?… więc a będę czekał na niego?
— Nie ma go w tym poko u, ale est w trzecim, u mo e żony — odparł gospodarz.
— On teraz składa wizytę mo e żonie.
— Ja tam nie pó dę!… — rzekł bankier, siada ąc na kanapie.
— Pó ǳiesz do drugiego poko u, a on w te same chwili także tam we ǳie.
Po krótkim oporze Dagon ustąpił, a w chwilę późnie , na znak gospodarza domu,
wszedł do drugie komnaty. Jednocześnie z dalszych poko ów wysunął się niewysoki
człowiek z siwą brodą, ubrany w złocistą togę i złotą obręcz na głowie.
— Oto est — rzekł gospodarz sto ąc na środku — oto est ego miłość książę Hiram,
członek na wyższe rady tyry skie … Oto est dosto ny Dagon, bankier księcia następcy
tronu i namiestnika w Dolnym Egipcie.
Dwa dosto nicy ukłonili się sobie z założonymi na piersiach rękoma i usiedli przy
odǳielnych stolikach, na środku sali. Hiram nieco odsunął togę, aby ukazać wielki złoty

¹⁷⁸laufer (daw., z niem.) — goniec. [przypis edytorski]
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medal na swe szyi, w odpowieǳi na co Dagon zaczął bawić się grubym złotym łańcuchem,
który otrzymał od księcia Ramzesa.
— Ja, Hiram — odezwał się starzec — pozdrawiam pana, panie Dagon, życzę panu
dużego ma ątku i powoǳenia w interesach.
— Ja, Dagon, pozdrawiam pana, panie Hiram, i życzę panu tego samego, co pan mnie
życzy…
— Już się pan chcesz kłócić?… — przerwał zirytowany Hiram.
— Gǳie a się kłócę?… Rabsun, ty powieǳ, czy a się kłócę?…
— Lepie niech wasze dosto ności mówią o interesach — odparł gospodarz.
Po chwili namysłu Hiram zaczął:
— Przy aciele pańscy z Tyru barǳo pozdrawia ą pana przeze mnie.
— Oni tylko to przysłali mi? — spytał drwiącym tonem Dagon.
— Co pan chcesz, żeby oni panu przysyłali?… — odparł Hiram, podnosząc głos.
— Cicho!… Zgoda!… — wtrącił gospodarz.
Hiram kilka razy głębie odetchnął i rzekł:
— To prawda, że nam potrzebna zgoda… Ciężkie czasy nadchoǳą dla Fenic i…
— Czy morze zatopiło wam Tyr albo Sydon?… — spytał z uśmiechem Dagon.
Hiram splunął i zapytał:
— Coś pan taki zły ǳisia ?…
— Ja zawsze estem zły, ak mnie nie nazywa ą — dosto nością…
— A dlaczego pan nie nazywasz mnie — miłością?… Ja przecie estem książę!…
— Może w Fenic i — odparł Dagon. — Ale uż w Asyrii u lada satrapy czekasz
pan w sieniach trzy dni na posłuchanie, a kiedy cię przy mą, leżysz na brzuchu ak każdy
handlarz fenicki.
— A pan co byś robił wobec ǳikiego człowieka, który może pana na pal wbić?… —
zakrzyczał Hiram.
— Co a bym robił, nie wiem — rzekł Dagon. — Ale w Egipcie a sobie sieǳę na
edne kanapie z następcą tronu, który ǳiś est namiestnikiem.
— Zgoda, wasza dosto ność!… Zgoda, wasza miłość!… — reﬂektował ich gospodarz.
— Zgoda!… zgoda, że ten pan est zwycza ny fenicki handlarz, a mnie nie chce oddać
szacunku… — zawołał Dagon.
— Ja mam sto okrętów!… — wrzasnął Hiram.
— A ego świątobliwość faraon ma dwaǳieścia tysięcy miast, miasteczek i osad…
— Wasze dosto ności utopicie ten interes i całą Fenic ę!… — odezwał się uż podniesionym głosem Rabsun.
Hiram zacisnął pięści, lecz umilkł i odpoczął.
— Musisz ednak przyznać, wasza dosto ność — rzekł po chwili do Dagona — że
z tych dwuǳiestu tysięcy miast ego świątobliwość niewiele ma naprawdę.
— Chcesz powieǳieć, wasza miłość — odparł Dagon — że siedm¹⁷⁹ tysięcy miast
należy do świątyń i siedm tysięcy do wielkich panów?… Zawsze ednak ego świątobliwości zosta e siedm tysięcy na czysto…
— Nie barǳo! Bo ak z tego wasza dosto ność ode miesz ze trzy tysiące, które są
w zastawie u kapłanów, i ze dwa tysiące w ǳierżawie u naszych Fenic an…
— Mówi prawdę wasza miłość — rzekł Dagon. — Zawsze ednak ego świątobliwości
zosta e ze dwa tysiące miast barǳo bogatych…
— Czy was Tyfon opętał?… — wrzasnął z kolei Rabsun. — Bęǳiecie teraz wyliczali
miasta faraona, boda by go…
— Psyt!… — szepnął Dagon, zrywa ąc się z krzesła.
— Kiedy nad Fenic ą wisi nieszczęście!… — dokończył Rabsun.
— Niechże a się raz dowiem, akie nieszczęście?… — przerwał Dagon.
— Więc da mówić Hiramowi, to się dowiesz — odparł gospodarz.
— Niech gada…
— Czy wasza dosto ność wiesz, co się stało w za eźǳie „Pod Okrętem”, u brata naszego, Asarhadona?… — zaczął Hiram.
— Nie mam braci pomięǳy szynkarzami!… — wtrącił szyderczo Dagon.
¹⁷⁹siedm — ǳiś popr.: siedem. [przypis edytorski]
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Kłótnia

— Milcz!… — wrzasnął rozgniewany Rabsun i schwycił za ręko eść sztyletu. — Jesteś
głupi ak pies, który szczeka przez sen…
— Czego on się gniewa, ten… ten handlu ący kośćmi?… — odparł Dagon i również
sięgnął do noża.
— Cicho!… Zgoda!… — uspaka ał ich sęǳiwy książę i także opuścił suchą rękę do
pasa.
Przez chwilę wszystkim trzem drżały nozdrza i błyszczały oczy. Wreszcie Hiram, który
uspokoił się na pierwe , zaczął znowu, akby nigdy nic nie zaszło.
— Parę miesięcy temu stanął w za eźǳie Asarhadona nie aki Phut, z miasta Harranu…
— Miał odebrać pięć talentów od akiegoś kapłana — wtrącił Dagon.
— Cóż dale ? — spytał Hiram.
— Nic. Znalazł łaskę u edne kapłanki i za e radą po echał szukać swego wierzyciela
do Tebów.
— Masz rozum ǳiecka, a gadatliwość kobiety — rzekł Hiram. — Ten harrańczyk
nie est harrańczykiem, ale Chalde czykiem, i nie nazywa się Phut, ale Beroes…
— Beroes?… Beroes?… — powtórzył przypomina ąc sobie Dagon. — Gǳieś słyszałem to nazwisko…
— Słyszałeś!… — mówił z pogardą Hiram. — Beroes to na mędrszy kapłan w Babilonie, doradca książąt asyry skich i samego króla…
— Niech on bęǳie doradcą, byle nie faraona, co mnie to obchoǳi?… — rzekł bankier.
Rabsun podniósł się z krzesła i grożąc Dagonowi pięścią pod nosem, zawołał:
— Ty wieprzu, wypasiony na faraońskich pomy ach… Ciebie Fenic a tyle obchoǳi
co mnie Egipt… Gdybyś mógł, za drachmę sprzedałbyś o czyznę… Psie trędowaty!
Dagon zbladł i odparł spoko nym głosem:
— Co gada ten kramarz?… W Tyrze są moi synowie i uczą się żeglarstwa; w Sydonie
sieǳi mo a córka z mężem… Połowę mego mienia pożyczyłem raǳie na wyższe , choć
nie mam za to nawet ǳiesięciu procent. A ten kramarz mówi, że mnie nie obchoǳi
Fenic a!…
Rabsun, posłucha mnie — dodał po chwili. — Ja życzę two e żonie i ǳieciom,
i cieniom twoich o ców, ażebyś ty o nich tyle dbał, ile a o każdy okręt fenicki, o każdy
kamień Tyru, Sydonu, a nawet Zarpath¹⁸⁰ i Achsibu¹⁸¹…
— Dagon mówi prawdę — wtrącił Hiram.
— Ja nie dbam o Fenic ę!… — ciągnął bankier, zapala ąc się. — A ilu a sprowaǳiłem
tu Fenic an, ażeby robili ma ątki, i — co mam z tego?… Ja nie dbam!… Hiram zepsuł
mi dwa okręty i pozbawił mnie wielkich zarobków, a przecie, kiedy choǳi o Fenic ę, a
usiadłem z nim w ednym poko u…
— Bo myślałeś, że bęǳiecie gadali o tym, ażeby kogo oszukać — rzekł Rabsun.
— Żebyś ty tak myślał o skonaniu, głupi!… — odparł Dagon. — Niby a estem
ǳiecko i niby nie rozumiem, że ak Hiram przy eżdża do Memﬁsu, to przecie on nie dla
handlu przy eżdża. O , ty Rabsun!… Tyś powinien ze dwa lata być u mnie chłopcem do
zamiatania sta ni…
— Dosyć!… — zawołał Hiram, uderza ąc pięścią w stolik.
— My nigdy nie skończymy z tym kapłanem chalde skim — mruknął Rabsun z takim
spoko em, akby przed chwilą nie ego zwymyślano.
Hiram odchrząknął i zaczął.
— Ten człowiek ma naprawdę dom i grunta w Harranie i tam nazywa się Phut.
Dostał listy od kupców chety skich do kupców sydońskich, więc w podróż zabrała go
nasza karawana. Sam dobrze mówi po fenicku, płaci rzetelnie, nic osobliwego nie żąda,
więc nasi luǳie nawet barǳo go polubili.
Ale — mówił Hiram podrapawszy się w brodę — gdy lew nakry e się skórą wołu,
zawsze mu choćby kawałek ogona wylezie. Ten Phut był strasznie mądry i pewny siebie;
¹⁸⁰Zarpath (hebr.) — Sarepta, miasto fenickie na wybrzeżu Morza Śróǳiemnego, w połowie drogi pomięǳy
Sydonem i Tyrem, ǳiś Sarafand w Libanie. [przypis edytorski]
¹⁸¹Achsib — bibl. Akzib, miasto fenickie pomięǳy Tyrem a Akką, ǳiś w północnym Izraelu. [przypis edytorski]
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więc naczelnik karawany po cichu zrewidował ego rzeczy. I nic nie znalazł, tylko medal bogini Astoreth. Dowódcę karawany medal ten kolnął w serce. Skąd Chety czyk ma
fenicki medal?…
Więc gdy przy echali do Sydonu, zaraz zameldował starszym, i od te pory nasza ta na
polic a miała tego Phuta na oku.
Tymczasem est to taki mędrzec, że gdy kilka dni posieǳiał w Sydonie, wszyscy go
pokochali. Modlił się on i składał oﬁary bogini Astoreth, płacił złotem, nie pożyczał
pienięǳy, wdawał się tylko z Fenic anami. I tak wszystkich otumanił, że dozór nad nim
osłabł, a on spoko nie do echał do Memﬁsu.
Tu znowu nasza starszyzna zaczęła czuwać nad nim, ale nic nie odkryła; domyślała się
tylko, że musi to być wielki pan, nie zaś prosty mieszczanin harrański. Dopiero Asarhadon
przypadkiem wyśleǳił, a nawet nie wyśleǳił, tylko wpadł na poszlaki, że ten niby Phut
całą edną noc przepęǳił w stare świątyni Seta, która tu wiele znaczy…
— Wchoǳą do nie tylko arcykapłani na ważne narady — wtrącił Dagon.
— Jeszcze i to nic by nie znaczyło — prawił Hiram. — Ale eden z naszych kupców
wrócił miesiąc temu z Babilonu z ǳiwnymi wiadomościami. Za wielki prezent pewien
dworzanin babilońskiego satrapy powieǳiał mu, że nad Fenic ą — wisi bieda!…
„Was zabiorą Asyry czycy — mówił ten dworzanin do naszego kupca — a Izraelitów wezmą Egipc anie. W tym interesie nawet po echał do tebańskich kapłanów wielki
chalde ski kapłan Beroes i zawrze z nimi traktat.”
Musicie wieǳieć — ciągnął Hiram — że kapłani chalde scy uważa ą egipskich za
swoich braci. A że Beroes ma wielkie znaczenie na dworze króla Assara, więc wieść o tym
traktacie może być barǳo prawǳiwa.
— Na co Asyry czykom Fenic a?… — zapytał Dagon, gryząc paznogcie¹⁸².
— A na co złoǳie owi cuǳy spichlerz?… — odparł Hiram.
— Co może znaczyć traktat Beroesa z egipskimi kapłanami?… — wtrącił zamyślony
Rabsun.
— Głupi ty!… — odparł Dagon. — Faraon robi tylko to, co kapłani uraǳą.
— Bęǳie i traktat z faraonem, nie bó cie się! — przerwał Hiram. — W Tyrze wiemy
na pewno, że eǳie do Egiptu z wielką świtą i darami poseł asyry ski — Sargon… On
niby to chce zobaczyć Egipt i ułożyć się z ministrami, ażeby w egipskich aktach nie pisano
ako — Asyria płaci daninę faraonom. Ale naprawdę to on eǳie zawrzeć traktat o poǳiał
kra ów leżących mięǳy naszym morzem a rzeką Euatem.
— Oby ich ziemia pochłonęła! — zaklął Rabsun.
— Cóż ty o tym myślisz, Dagonie?… — spytał Hiram.
— A co byście wy zrobili, gdyby was naprawdę napadł Assar?…
Hiram zatrząsł się z gniewu.
— Co?… Wsiąǳiemy na okręty z roǳinami i skarbami, a tym psom zostawimy gruzy
miast i gnĳące trupy niewolników… Alboż nie znamy krain większych i pięknie szych od
Fenic i, gǳie można założyć nową o czyznę, bogatszą aniżeli ta?…
— Niech was bogowie bronią od takie ostateczności — rzekł Dagon.
— Właśnie o to iǳie, ażeby ratować ǳisie szą Fenic ę od zagłady — mówił Hiram.
— A ty, Dagonie, wiele możesz w tym interesie…
— Co a mogę?…
— Możesz dowieǳieć się od kapłanów: czy był u nich Beroes i czy zawarł z nimi taką
umowę?‥
— Strasznie trudna rzecz! — szepnął Dagon. — Ale może a zna dę takiego kapłana,
który mnie ob aśni.
— Możesz — ciągnął Hiram — na dworze faraona nie dopuścić traktatu z Sargonem?…
— Barǳo trudno… Ja sam temu nie wydołam…
— Ja będę z tobą, a złota dostarczy Fenic a. Już ǳiś zbiera się podatek.
— Sam dałem dwa talenty! — szepnął Rabsun.
— Dam ǳiesięć — rzekł Dagon. — Ale co dostanę za mo ą pracę?…
— Co?… No, ǳiesięć okrętów — odparł Hiram.
¹⁸²paznogcie — ǳiś popr.: paznokcie. [przypis edytorski]

   Faraon



— A ty ile zarobisz? — spytał Dagon.
— Mało ci?… Więc dostaniesz piętnaście…
— Ja się pytam: co ty zarobisz? — nalegał Dagon.
— Damy ci… dwaǳieścia. Dosyć?…
— Niech bęǳie. Ale pokażecie mi drogę do kra u srebra?
— Pokażemy.
— I tam, skąd bierzecie cynę?
— No…
— I tam, gǳie roǳi się bursztyn — zakończył Dagon.
— Żebyś ty raz zdechł!… — odparł miłościwy książę Hiram, wyciąga ąc do niego
rękę. — Ale uż nie bęǳiesz chował złego serca dla mnie za tamte dwie krypy?…
Dagon westchnął.
— Będę pracował, ażeby zapomnieć. Ale… aki a miałbym ma ątek, gdybyście mnie
nie odpęǳili wtedy!…
— Dosyć! — wtrącił Rabsun. — Gada cie o Fenic i.
— Przez kogo ty się dowiesz o Beroesie i traktacie? — spytał Dagona Hiram.
— Da spokó . Niebezpiecznie mówić, bo do tego będą należeli kapłani.
— A przez kogo mógłbyś zepsuć traktat?
— Ja myślę… Ja myślę, że chyba przez następcę tronu. Mam dużo ego kwitów.
Hiram podniósł do góry rękę i odparł:
— Następca — barǳo dobrze, bo on zostanie faraonem, może nawet niedługo…
— Psyt!… — przerwał Dagon, uderza ąc pięścią w stół. — Żeby tobie mowę od ęło
za takie gadanie!…
— Oto wieprz! — zawołał Rabsun, wygraża ąc bankierowi pod nosem.
— A to głupi kramarz! — odpowieǳiał Dagon z szyderczym uśmiechem. — Ty,
Rabsun, powinieneś sprzedawać suszone ryby i wodę na ulicach, ale nie mieszać się do
interesów mięǳy państwami. Wołowe kopyto umazane w egipskim błocie ma więce
rozumu aniżeli ty, który pięć lat mieszkasz w stolicy Egiptu!… Oby cię świnie z adły…
— Cicho!… cicho!… — wtrącił Hiram. — Nie dacie mi dokończyć…
— Mów, boś ty mądry i ciebie rozumie mo e serce — rzekł Rabsun.
— Jeżeli ty, Dagon, masz wpływ na następcę, to barǳo dobrze — ciągnął Hiram. —
Bo eżeli następca zechce mieć traktat z Asyrią, to bęǳie traktat, i w dodatku napisany
naszą krwią, na naszych skórach. Ale eżeli następca zechce wo ny z Asyrią, to on zrobi
wo nę, choćby kapłani przeciw niemu wezwali do pomocy wszystkich bogów.
— Psyt! — wtrącił Dagon — eżeli kapłani barǳo zechcą, to bęǳie traktat… Ale
może oni nie zechcą…
— Dlatego, Dagonie — mówił Hiram — my musimy mieć za sobą wszystkich woǳów…
— To można.
— I nomarchów…
— Także można.
— I następcę — prawił Hiram. — Ale, eżeli tylko ty sam bęǳiesz pchał go do wo ny
z Asyrią, to na nic. Człowiek, ak arfa, ma dużo strun i grać na nich trzeba ǳiesięcioma
palcami, a ty, Dagonie, esteś tylko ednym palcem.
— Przecież nie rozedrę się na ǳiesięć części…
— Ale ty możesz być ak edna ręka, przy które est pięć palców. Ty powinieneś zrobić
to, ażeby nikt nie wieǳiał, że ty chcesz wo ny, ale — ażeby każdy kucharz następcy chciał
wo ny, każdy yz er następcy chciał wo ny, ażeby wszyscy łaziebnicy, lektykarze, pisarze,
oﬁcerowie, woźnice, ażeby oni wszyscy chcieli wo ny z Asyrią i ażeby następca słyszał o tym
od rana do nocy, a nawet, kiedy śpi…
— To się zrobi.
— A znasz ty ego kochanki? — spytał Hiram.
Dagon machnął ręką.
— Głupie ǳiewczęta — odparł. — One tylko myślą, ażeby ustroić się, wymalować
i pachnidłami namaścić… Ale skąd się biorą te pachnidła i kto e przywozi do Egiptu,
o tym uż nie wieǳą.
— Trzeba mu podsunąć taką kochankę, ażeby o tym wieǳiała — rzekł Hiram.
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— Skąd ą wziąć?… — spytał Dagon. — A… mam!… — zawołał, uderza ąc się w czoło. — Znasz ty Kamę, kapłankę Astoreth?…
— Co?… — przerwał Rabsun. — Kapłanka święte bogini Astoreth bęǳie kochanką
Egipc anina?…
— Ty byś wolał, ażeby ona była two ą?… — szyǳił Dagon. — Ona nawet zostanie
arcykapłanką, gdy bęǳie trzeba zbliżyć ą do dworu…
— Prawdę mówisz — rzekł Hiram.
— Ależ to świętokraǳtwo!… — oburzał się Rabsun.
— Toteż kapłanka, która e popełni, może umrzeć — wtrącił sęǳiwy Hiram.
— Żeby nam tylko nie przeszkoǳiła ta Sara, Żydówka — odezwał się po chwili milczenia Dagon. — Ona spoǳiewa się ǳiecka, do którego książę uż ǳiś est przywiązany.
Gdyby zaś uroǳił e się syn, poszłyby w kąt wszystkie.
— Bęǳiemy mieli pieniąǳe i dla Sary — rzekł Hiram.
— Ona nic nie weźmie!… — wybuchnął Dagon. — Ta nęǳna odrzuciła złoty, kosztowny puchar, który e sam zaniosłem…
— Bo myślała, że ą chcesz okpić — wtrącił Rabsun.
Hiram pokiwał głową.
— Nie ma się czym kłopotać — rzekł. — Gǳie nie traﬁ złoto, tam traﬁ o ciec, matka
albo kochanka. A gǳie nie traﬁ kochanka, eszcze dostanie się…
— Nóż… — syknął Rabsun.
— Trucizna… — szepnął Dagon.
— Nóż to rzecz barǳo grubiańska… — zakonkludował Hiram.
Pogłaǳił brodę, zamyślił się, w końcu powstał i wydobył z zanadrza purpurową wstęgę, na którą były nanizane trzy złote amulety z wizerunkiem bogini Astoreth. Wy ął zza
pasa nóż, przeciął wstęgę na trzy części i dwa kawałki z amuletami wręczył Dagonowi
i Rabsunowi.
Potem wszyscy trze ze środka poko u poszli w kąt, gǳie stał skrzydlaty posąg bogini;
złożyli ręce na piersiach, a Hiram zaczął mówić zniżonym głosem, lecz wyraźnie:
— Tobie, matko życia, przysięgamy wiernie dochować umów naszych i dopóty nie
spocząć, dopóki święte miasta nie będą zabezpieczone od wrogów, których oby wytępił
głód, zaraza i ogień…
Gdyby zaś który z nas nie dotrzymał zobowiązania albo zdraǳił ta emnicę, niech
spadną na niego wszystkie klęski i sromoty… Niech głód skręca ego wnętrzności, a sen
ucieka od krwią nabiegłych oczu… Niech ręka uschnie temu, kto by mu pośpieszył z ratunkiem, litu ąc się ego nęǳy… Niech na stole ego chleb zamieni się w zgniliznę, a wino
w cuchnącą posokę… Niech ǳieci ego wymrą, a dom niech mu zapełnią bękarty, które
oplwa ą go i wypęǳą… Niech skona, ęcząc przez wiele dni samotny, i niech spodlonego
trupa nie przy mie ziemia ani woda, niech go ogień nie spali ani pożrą ǳikie bestie…
Tak niech się stanie!…
Po straszne przysięǳe, którą zaczął Hiram, a od połowy wykrzykiwali wszyscy głosami drżącymi wściekłością, trze Fenic anie odpoczęli zadyszani. Po czym Rabsun zaprosił
ich na ucztę, gǳie przy winie, muzyce i tancerkach na chwilę zapomnieli o czeka ące ich
pracy.
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TOM II
 
Niedaleko miasta Pi-Bast¹⁸³ zna dowała się wielka świątynia bogini Hator¹⁸⁴.
W miesiącu Paoni (marzec-kwiecień), w dniu porównania wiosennego, około ǳiewiąte wieczór, gdy gwiazda Syriusz miała się ku zachodowi, pod bramą świątyni stanęli
dwa podróżni kapłani i eden pokutnik. Szedł on boso, miał popiół na głowie i był
przykryty grubą płachtą, którą twarz zasłaniał.
Pomimo widne nocy ﬁz ognomii¹⁸⁵ podróżnych nie można było poznać, stali bowiem w cieniu dwu olbrzymich posągów bóstwa z krowią głową, które pilnowały we ścia
do świątnicy i łaskawymi oczyma strzegły nomesu Habu od pomoru, złego wylewu i południowych wiatrów.
Odpocząwszy nieco, pokutnik upadł piersiami na ziemię i długo modlił się. Potem
podniósł się, u ął mieǳianą kołatkę i uderzył. Potężny dźwięk metalowy obiegł wszystkie
ǳieǳińce, odbił się od grubych murów świątyni i poleciał ponad łany pszenicy, nad
gliniane chaty chłopów, nad srebrzyste wody Nilu, gǳie słabym okrzykiem odpowieǳiało
mu zbuǳone ptactwo.
Po długie chwili za bramą rozległ się szmer i pytanie:
— Kto nas buǳi?
— Niewolnik boży, Ramzes — rzekł pokutnik.
— Po co przyszedłeś?
— Po światło mądrości.
— Jakie masz prawa?
— Otrzymałem niższe święcenie i na wielkich proces ach wewnątrz świątyni noszę
pochodnię.
Brama szeroko otworzyła się. Na środku stał kapłan w białe szacie, który wyciągnąwszy rękę, rzekł powoli i wyraźnie:
— We dź. Niech razem z przestąpieniem tego progu spokó boży zamieszka w two e
duszy i niech spełnią się życzenia, o które w pokorne modlitwie błagasz bogów.
A gdy pokutnik upadł mu do nóg, kapłan, czyniąc akieś znaki nad ego głową, szeptał:
— W imię Tego, który est, był i bęǳie… Który wszystko stworzył… Którego tchnienie napełnia świat wiǳialny i niewiǳialny i est życiem wiecznym…
A gdy brama zamknęła się, kapłan wziął Ramzesa za rękę i wśród zmroku, pomięǳy
ogromnymi kolumnami przysionka, zaprowaǳił go do przeznaczonego mieszkania. Była
to mała celka oświetlona kagankiem. Na kamienne posaǳce leżała wiązka suche trawy,
w kącie stał ǳban wody, a obok — ęczmienny placek.
— Wiǳę, że tuta naprawdę odpocznę po przy ęciach u nomarchów!… — wesoło
zawołał Ramzes.
— Myśl o wieczności — odparł kapłan i oddalił się.
Księcia niemile dotknęła ta odpowiedź. Pomimo że był głodny, nie chciał eść placka
ani pić wody. Usiadł na trawie i, patrząc na swo e pokaleczone w podróży nogi, pytał się:
po co on tu przyszedł?… po co dobrowolnie wyzuł się ze swe dosto ności?…
Wiǳąc ściany celi i e ubóstwo, przypomniał sobie chłopięce lata spęǳone w kapłańskie szkole. Ile on tam dostał kĳów!… ile nocy przepęǳił na kamienne posaǳce
za karę!… Ramzes i teraz uczuł tą nienawiść i trwogę, akie wówczas doświadczał wobec surowych kapłanów, którzy na wszystkie ego pytania i prośby odpowiadali zawsze
ednym: „Myśl o wieczności!…”
Po kilkumiesięcznym zgiełku wpaść w taką ciszę, zamienić dwór książęcy na ciemność
i samotność, a zamiast uczt, kobiet, muzyki czuć dokoła siebie i nad sobą ciężar murów…
„Oszalałem!… oszalałem!… — mówił do siebie Ramzes.
¹⁸³Pi-Bast — Per-Bast, gr. Bubastis, miasto we wschodnie Delcie, w pobliżu ǳisie szego Az-Zakazik, ok.
 km na północ od Memﬁs. Centrum kultu bogini miłości i płodności Bastet. Stolica Am-Chent, . nomu
Dolnego Egiptu. [przypis edytorski]
¹⁸⁴Hator a. Hathor — bogini nieba, miłości i radości. Utożsamiana z Izydą. Przedstawiana ako krowa lub
kobieta z krowimi rogami. [przypis edytorski]
¹⁸⁵ﬁzjognomia (daw.) — ﬁz onomia, twarz. [przypis edytorski]
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Asceta

Była chwila, że chciał opuścić świątynię natychmiast, a potem przyszła mu myśl, że
mogą nie otworzyć bramy. Widok brudnych nóg, popiołu, który sypał mu się z włosów,
szorstkość pokutnicze płachty — wszystko to napełniało go obrzyǳeniem. Gdyby choć
miał swó miecz!… Ale czy w tym oǳieniu i tym mie scu ośmieliłby się go użyć?…
Uczuł niepokonany strach i to go otrzeźwiło. Przypomniał sobie, że bogowie w świątyniach zsyła ą na luǳi trwogę i że ona ma być wstępem do mądrości.
„Jestem przecie namiestnikiem i następcą faraona — pomyślał — cóż mi tu kto zrobi?…”
Podniósł się i wyszedł ze swe celi. Zna dował się w wielkim ǳieǳińcu otoczonym
kolumnami. Gwiazdy asno świeciły, więc zobaczył — na ednym końcu podwórza olbrzymie pylony, na drugim otwarte we ście do świątyni.
Poszedł tam. Ode drzwi panował mrok, a gǳieś barǳo daleko płonęło kilka lamp,
akby unoszących się w powietrzu. Wpatrzywszy się, do rzał mięǳy we ściem i światłami
cały las gęsto ustawionych, grubych kolumn, których wierzchołki rozpływały się w ciemności. W głębi, może o paręset kroków od niego, niewyraźnie widać było olbrzymie nogi
sieǳące bogini i e ręce oparte na kolanach, od których słabo odbĳał się blask lamp.
Nagle usłyszał szmer. Z daleka, z boczne nawy, wysunął się szereg białych ﬁgurek
idących parami. Była to nocna proces a kapłanów, którzy oddawali hołd posągowi bogini
śpiewa ąc na dwa chóry:
Chór I. „Ja estem Tym, który niebo i ziemię stworzył i wszystkie na nich stworzenia
zrobił.
Chór II. Ja estem Tym, który wody zrobił i wielką powódź stworzył, Tym, co wołu
ego matce zrobił, który roǳicem est.
Chór I. Ja estem Tym, który niebo stworzył i ta emnice widnokręgów ego i dusze
bogów w nie włożyłem.
Chór II. Ja estem Tym, który gdy oczy otwiera, asno się robi, a gdy e zamyka,
ciemność się sta e.
Chór I. Wody Nilu płyną, gdy rozkazu ę…
Chór II. Ale bogowie nie zna ą ego imienia.”¹⁸⁶
Głosy, z początku niewyraźne, potężniały tak, że słychać było każde słowo; a gdy
zniknął orszak, zaczęły rozpraszać się mięǳy kolumnami, słabnąć… Wreszcie umilkły.
„A ednak ci luǳie — pomyślał Ramzes — nie tylko eǳą, pĳą i zbiera ą bogactwa… Oni naprawdę spełnia ą służbę, nawet w nocy… Chociaż — co z tego przy ǳie
posągowi!…”
Książę nieraz widywał posągi bóstw granicznych obrzucone błotem przez mieszkańców innego nomesu albo postrzelane z łuków i proc przez żołnierzy cuǳoziemskich pułków. Jeżeli bogowie nie obraża ą się o zniewagi, niewiele także muszą dbać o modlitwy
i proces e.
„Kto zresztą wiǳiał bogów!…” — rzekł do siebie książę.
Ogrom świątyni, e niezliczone kolumny, światła palące się przed posągiem, wszystko to pociągało Ramzesa. Chciał roze rzeć się w tym ta emniczym bezmiarze i poszedł
naprzód.
Wtem zdało mu się, że z tyłu głowy delikatnie dotknęła go akaś ręka… Obe rzał się,
nie było nikogo, więc szedł dale .
Tym razem akieś dwie ręce schwyciły go za głowę, a trzecia, duża, oparła się na plecach…
— Kto tu est?… — zawołał książę i rzucił się mięǳy kolumny.
Lecz potknął się i omal nie upadł: coś schwyciło go za nogi.
Ramzesa znowu opanował strach, większy niż w celi. Zaczął uciekać bez pamięci,
potrąca ąc się o kolumny, które zastępowały mu drogę, a ciemność ogarniała ze wszech
stron.
— O święta bogini, ratu !… — szepnął.

¹⁸⁶Ja jestem Tym, który niebo i ziemię stworzył […] Ale bogowie nie znają jego imienia. — autentyczne. [przypis
autorski]
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Pobożność

W te chwili zatrzymał się: o kilka kroków przed nim były wielkie drzwi świątyni,
przez które zaglądało gwiaźǳiste niebo. Odwrócił głowę — mięǳy lasem olbrzymich
kolumn płonęły lampy, a blask ich słabo odbĳał się od spiżowych kolan święte Hator.
Książę wrócił do swe celi wzburzony i skruszony; serce rzucało się w nim ak ptak
schwytany w sidła. Pierwszy raz od wielu lat upadł twarzą na ziemię i gorąco modlił się
o łaskę i przebaczenie.
— Bęǳiesz wysłuchany!… — odezwał się nad nim słodki głos.
Ramzes nagle podniósł głowę, lecz w celi nie było nikogo: drzwi zamknięte, mury
grube. Modlił się więc eszcze goręce i tak usnął, z twarzą na kamieniach i rozkrzyżowanymi rękoma.
Kiedy na drugi ǳień obuǳił się, był uż innym człowiekiem: poznał moc bogów
i otrzymał obietnicę łaski.
Od te pory, przez długi szereg dni, z ochotą i wiarą oddawał się ćwiczeniom pobożnym. W swo e celi długie goǳiny spęǳał na modlitwach, dał sobie ogolić włosy,
przywǳiał stró kapłański i cztery razy na dobę uczęszczał do chóru na młodszych kapłanów.
Jego życie przeszłe, wypełnione zabawami, buǳiło w nim odrazę, a niewiara, które
nabył wśród rozpustne młoǳieży i cuǳoziemców, napełniała go strachem. I gdyby mu
ǳiś dano do wyboru: tron czy kapłański urząd? zawahałby się.
Pewnego dnia wielki prorok świątyni wezwał go do siebie, przypomina ąc, że nie
wszedł tu wyłącznie dla modłów, ale dla poznania mądrości. Pochwalił ego pobożne
życie, powieǳiał, że est uż oczyszczony z brudów świata, i kazał mu zapoznać się ze
szkołami istnie ącymi przy świątyni.
Racze przez posłuszeństwo aniżeli ciekawość książę prosto od niego udał się na zewnętrzny ǳieǳiniec, gǳie mieścił się odǳiał czytania i pisania.
Była to wielka sala oświetlona przez otwór w dachu. Na matach sieǳiało kilkuǳiesięciu nagich uczniów z woskowanymi tabliczkami w rękach. Jedna ściana była z gładkiego
alabastru, przed nią stał nauczyciel i różnokolorowymi kredkami pisał znaki.
Gdy książę wszedł, uczniowie (prawie wszyscy ednego wieku z nim) upadli na twarz.
Nauczyciel zaś, skłoniwszy się, przerwał dotychczasowe za ęcie, aby wypowieǳieć chłopcom wykład o wielkim znaczeniu nauki.
— Moi kochani! — mówił. — „Człowiek, który nie ma serca do mądrości, musi
za mować się pracą ręczną i męczyć oczy. Ale ten, kto rozumie wartość nauk i kształci się w nich, może osiągnąć wszystkie właǳe, wszystkie dworskie urzędy. Pamięta cie
o tym.”¹⁸⁷
Przypatrzcie się nęǳnemu życiu luǳi, którzy nie zna ą pisma. „Kowal est czarny,
posmolony, ma palce pełne nagniotków, a pracu e ǳień i noc. Kamieniarz zrywa sobie
ramię, ażeby napełnić żołądek. Mularz¹⁸⁸ budu ący kapitele w formie lotosu bywa strącany
przez wicher ze szczytu dachu. Tkacz ma zgięte kolana, fabrykant broni ciągle podróżu e:
ledwo przy eǳie do domu wieczorem, uż musi go opuszczać. Malarzowi poko owemu
cuchną palce, a czas upływa mu na kra aniu gałganów. Zaś szybkobiegacz, ten, żegna ąc
się z roǳiną, powinien zostawić testament, bo naraża się na niebezpieczeństwo spotkania
ǳikich zwierząt lub Az atów.”
Pokazałem wam dolę różnych rzemiosł, bo chcę, ażebyście kochali sztukę pisania,
która est waszą matką, a teraz przedstawię wam e piękności. Ona nie est pustym słowem
na ziemi, ona est ważnie szą od wszelkich innych za ęć. Ten, który korzysta ze sztuki
pisania, est szanowanym od ǳieciństwa; on spełnia wielkie posłannictwa. Lecz ten, który
nie bierze w nie uǳiału, ży e w nęǳy.
Nauki szkolne są ciężkie ak góry; ale eden ich ǳień wystarczy wam na całą wieczność. Więc prędko, ak na pręǳe pozna cie się z nimi i pokocha cie… Stan pisarza est
książęcym stanem, ego kałamarz i księga da ą mu przy emności i bogactwa!…
Po szumne przemowie o dosto eństwie nauk, czego od trzech tysięcy lat bez zmiany
słuchali egipscy uczniowie, mistrz wziął kredkę i na alabastrowe ścianie zaczął pisać —
alfabet. Każda litera wyrażała się za pomocą kilku symbolów hierogliﬁcznych lub kilku
¹⁸⁷Człowiek, który nie ma serca do mądrości […] Pamiętajcie o tym. — autentyczne. [przypis autorski]
¹⁸⁸mularz (daw.) — murarz. [przypis edytorski]
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znaków demotycznych¹⁸⁹. Rysunek oka, ptaka lub pióra oznaczał — A. Owca albo doniczka — B, człowiek sto ący lub czółno — K, wąż — R, człowiek sieǳący albo gwiazda
— S. Obﬁtość znaków wyraża ących każdą literę sprawiała, że nauka czytania i pisania
była barǳo mozolnym za ęciem.
Toteż Ramzes zmęczył się samym słuchaniem, wśród którego edyną rozrywkę stanowiło to, gdy nauczyciel kazał któremu z uczniów wyrysować lub nazwać literę i walił
go kĳem, gdy się omylił.
Pożegnawszy nauczyciela i wychowańców, książę ze szkoły pisarzy przeszedł do szkoły
mierników. Tu uczono młoǳież zde mować plany pól, ma ących po na większe części
formę prostokątów, tuǳież niwelować grunta za pomocą dwu łat i węgielnicy. W tym
również odǳiale wykładano sztukę pisania liczb, nie mnie zawikłaną ak hierogli albo znaki demotyczne. Lecz na prostsze ǳiałania arytmetyczne stanowiły wyższy kurs
i wykonywały się przy pomocy kulek.
Ramzes miał tego dosyć i dopiero po kilku dniach zgoǳił się odwieǳić szkołę lekarską.
Był to zarazem szpital, a racze wielki ogród zasaǳony mnóstwem drzew i zasiany
wonnymi ziołami. Chorzy całe dnie przepęǳali w powietrzu i słońcu, na łóżkach, w których zamiast materacy było wyciągnięte płótno.
Gdy książę wszedł tuta , panowała na większa czynność. Kilku pac entów kąpało się
w saǳawce wody bieżące , ednego smarowano wonnymi maściami, ednego okaǳano.
Było kilku, których uśpiono za pomocą wzroku i pociągnięć rękami; eden ęczał po
nastawieniu zwichnięte nogi.
Pewne ciężko chore kobiecie kapłan podawał w kubku akąś miksturę, mówiąc:
„Chodź, leku, chodź, wypędź to z mego serca, z tych moich członków, silny w czary
przy tym leku.”¹⁹⁰
Następnie książę w towarzystwie wielkiego lekarza poszedł do apteki, gǳie eden
z kapłanów przygotowywał lekarstwa z ziół, miodu, oliwy, skórek wężowych i aszczurczych, kości i tłuszczów zwierzęcych. Na zapytanie Ramzesa laborant nie oderwał oczu
od swe pracy. Tylko wciąż ważył i rozcierał materiały, odmawia ąc przy tym modlitwę:
„Uzdrowiło Izydę, uzdrowiło Izydę, uzdrowiło Horusa… O Izydo, wielka czaroǳie ko,
uzdrów mnie, wyzwól ze wszystkich złych, szkodliwych, czerwonych rzeczy, od gorączki
boga i gorączki bogini…
O Schauagat’, eenagate’ synie! Erukate’! Kauaruschagate’!… Paparuka paparaka paparuka…”¹⁹¹
— Co on mówi? — spytał książę.
— Ta emnica… — odparł wielki lekarz, kładąc palec na ustach.
Gdy wyszli na pusty ǳieǳiniec, Ramzes rzekł do wielkiego lekarza:
— Powieǳ mi, święty o cze: co to est sztuka lekarska i na czym polega ą e sposoby?
Bo a słyszałem, że choroba est to zły duch, który osiedla się w człowieku i dręczy go
z głodu, dopóki nie dostanie właściwe sobie żywności. I że eden zły duch, czyli choroba,
karmi się miodem, inny oliwą, a inny — zwierzęcymi odchodami. Lekarz więc powinien
— naprzód wieǳieć; aki duch zamieszkał w chorym, a następnie — akich ten duch
potrzebu e pokarmów, ażeby nie trapił człowieka?…
Kapłan zamyślił się i odparł:
— Co to est choroba, akim sposobem spada na luǳkie ciało, o tym nie mogę
powieǳieć ci, Ramzesie. Ale ob aśnię ci, bo zostałeś oczyszczony, czym kieru emy się
przy wydawaniu lekarstw.

¹⁸⁹Każda litera wyrażała się za pomocą kilku symbolów hierogliﬁcznych lub kilku znaków demotycznych — w piśmie hierogliﬁcznym po edynczy symbol wyrażał całe po ęcie lub wyraz (znaki ideograﬁczne), uściślał, o aką
klasę po ęcia choǳi (determinatywy) lub reprezentował wartość fonetyczną (szczególnie przy zapisie obcych
imion i nazw). Pisma hierogliﬁcznego używano zarówno do inskrypc i rytych w kamieniu, ak i oﬁc alnych
tekstów na zwo ach i kartach papirusowych. Do odręcznych zapisków na papirusie lub glinianych skorupkach
stosowano uproszczone postacie znaków zwane pismem hieratycznym (gr.: kapłańskim), z którego z kolei w VII
w. p.n.e. powstało eszcze barǳie uproszczone pismo demotyczne (gr.: ludowe). [przypis edytorski]
¹⁹⁰Chodź, leku, chodź… — autentyczne. [przypis autorski]
¹⁹¹O Schauagat’… — autentyczne. [przypis autorski]
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Wyobraź sobie, że człowiek est chory na wątrobę. Otóż my, kapłani, wiemy, że wątroba zna du e się pod wpływem gwiazdy Peneter-Dewa¹⁹² i że leczenie musi zależyć od
te gwiazdy.
Lecz tu mędrcy ǳielą się na dwie szkoły. Jedni twierǳą, że potrzeba choremu na
wątrobę podawać wszystko to, nad czym Peneter-Dewa ma właǳę, a zatem: miedź, lapis-lazuli, wywary z kwiatów, przede wszystkim z werweny i waleriany, nareszcie różne części
ciała turkawki i kozła. Inni zaś lekarze sąǳą, że gdy wątroba est chora, to właśnie trzeba
ą leczyć środkami przeciwnymi. A ponieważ przeciwnikiem Peneter-Dewy est Sebeg¹⁹³,
więc lekarstwami będą: żywe srebro, szmaragd i agat, leszczyna i podbiał tuǳież części
ciała żaby i sowy utarte na proszek.
Lecz nie est to eszcze wszystko. Trzeba bowiem pamiętać o dniu, miesiącu i porze
dnia, każdy bowiem z tych przeciągów czasu zosta e pod wpływem gwiazdy, która może
wspierać lub osłabiać ǳiałanie lekarstwa. Trzeba nareszcie pamiętać: aka gwiazda i aki
znak Zodiaku panu e nad chorym. Dopiero gdy lekarz wszystkie te rzeczy weźmie pod
uwagę, może przepisać środek niezawodny.
— I czy wszystkim chorym pomagacie w świątyni?
Kapłan potrząsnął głową.
— Nie — rzekł. — Umysł luǳki, który musi ogarnąć tyle szczegółów, o akich
mówiłem, barǳo łatwo myli się. A co gorsza: duchy zawistne, geniusze innych świątyń, zazdrosne o swo ą sławę, nie ednokrotnie przeszkaǳa ą lekarzowi i psu ą skutek
lekarstw. Ostateczny więc wypadek może być rozmaitym: eden chory całkiem przychoǳi do zdrowia, inny tylko poprawia się, a trzeci pozosta e bez zmiany. Choć zdarza ą się
i tacy, którzy rozchorowu ą się eszcze gorze albo nawet umiera ą… Wola bogów!…
Książę słuchał z uwagą, w duchu ednak przyznał, że niewiele rozumie. Zarazem przypomniał sobie cel swo ego przybycia do świątyni i nagle zapytał wielkiego lekarza:
— Mieliście, święci o cowie, pokazać mi ta emnicę skarbu faraona. Czy ma ą być nią
te rzeczy, które wiǳiałem?
— Byna mnie — odpowieǳiał lekarz. — Ale my nie znamy się na rzeczach państwowych. Dopiero ma tu z echać święty kapłan Pentuer, wielki mędrzec, i on zde mie
z oczu twoich zasłonę.
Ramzes pożegnał lekarza eszcze więce zaciekawiony tym, co miano mu pokazać.

 
Świątynia Hator z wielką czcią przy ęła Pentuera, a niżsi e kapłani wyszli na pół goǳiny
drogi, aby powitać znakomitego gościa. Z echało się wielu proroków, o ców świętych
i synów bożych ze wszystkich cudownych mie sc Dolnego Egiptu w celu usłyszenia słów
mądrości. W parę dni po nich przybyli: arcykapłan Mees i prorok Mentezuﬁs.
Składano Pentuerowi hołdy, nie tylko że był doradcą ministra wo ny i, bez względu
na młody wiek, członkiem na wyższego kolegium, ale że kapłan ten miał sławę w całym
Egipcie. Bogowie dali mu nadluǳką pamięć, wymowę i nade wszystko cudny dar asnowiǳenia. W każde bowiem rzeczy i sprawie dostrzegał strony przed innymi ludźmi
ukryte i umiał przedstawić e w sposób zrozumiały dla wszystkich.
Nie eden nomarcha lub wysoki urzędnik faraona, dowieǳiawszy się, że Pentuer ma
celebrować uroczystość religĳną w świątyni Hator, zazdrościł na skromnie szemu kapłanowi, że usłyszy natchnionego przez bogów człowieka.
Duchowni, którzy na gościniec wyszli witać Pentuera, byli pewni, że dosto nik ten
ukaże im się na wozie dworskim albo w lektyce niesione przez ośmiu niewolników. Jakież
było ich zǳiwienie, gdy u rzeli chudego ascetę, z obnażoną głową, który oǳiawszy się
w grubą płachtę sam eden podróżował na oślicy i przywitał ich z wielką pokorą.
Gdy go wprowaǳono do świątyni, złożył oﬁarę bóstwu i natychmiast udał się na
obe rzenie placu, gǳie miała odbyć się uroczystość.
Od te pory nie wiǳiano go. Ale w świątyni i przyległych e podwórzach zapanował
ruch niezwykły. Zwożono rozmaite sprzęty kosztowne, ziarna, ubiory, spęǳono kilkuset

¹⁹²gwiazda Peneter-Dewa — planeta Wenus. [przypis autorski]
¹⁹³Sebeg — planeta Merkury. [przypis autorski]
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chłopów i robotników, z którymi Pentuer zamknął się na przeznaczonym mu ǳieǳińcu
i robił przygotowania.
Po ośmiu dniach pracy zawiadomił arcykapłana Hatory, że wszystko est gotowe.
Przez cały ten czas książę Ramzes, ukryty w swo e celi, oddawał się modlitwom
i postom. Nareszcie pewnego dnia, o trzecie po południu, przyszło po niego kilkunastu
kapłanów uszykowanych we dwa szeregi i wezwali go na uroczystość.
W przysionku świątyni powitali księcia arcykapłani i wraz z nim spalili kaǳidła przed
olbrzymim posągiem Hatory. Potem skręcili w boczny korytarz, ciasny i niski, na końcu którego płonął ogień. Powietrze korytarza było przesycone wonią smoły gotu ące się
w kotle.
W sąsieǳtwie kotła przez otwór w posaǳce wydobywał się okropny ęk luǳki i przekleństwa.
— Co to znaczy?… — spytał Ramzes ednego z idących przy nim kapłanów.
Zapytany nic nie odpowieǳiał; na twarzach wszystkich obecnych, o ile e można było
do rzyć, malowało się wzruszenie i przestrach.
W te chwili arcykapłan Mees wziął do ręki wielką łyżkę i zaczerpnąwszy z kotła
gorące smoły rzekł podniesionym głosem:
— Tak niech ginie każdy zdra ca świętych ta emnic!…
To powieǳiawszy wlał smołę w otwór posaǳki, a z poǳiemiów odezwał się ryk…
— Zabĳcie mnie… eżeli w sercach macie choć odrobinę miłosierǳia!… — ęczał
głos.
— Niech ciało twe stoczą robaki!… — rzekł Mentezuﬁs, wlewa ąc roztopioną smołę
w otwór.
— Psy!… szakale!… — ęczał głos.
— Niech serce two e bęǳie spalone, a proch wyrzucony na pustynię… — mówił
następny kapłan, powtarza ąc ceremonię.
— O bogowie!… czyliż można tyle cierpieć — odpowieǳiano z poǳiemi.
— Niech dusza two a, z wizerunkiem swe hańby i występku, błąka się po mie scach,
gǳie ży ą luǳie szczęśliwi… — rzekł inny kapłan i znowu wlał łyżkę smoły.
— Oby was ziemia pożarła… Miłosierǳia!… da cie mi odetchnąć…
Nim przyszła kole na Ramzesa, głos w poǳiemiu uż umilkł.
— Tak bogowie karzą zdra ców!… — rzekł do księcia arcykapłan świątyni.
Ramzes zatrzymał się i wpił w niego pełne gniewu spo rzenie. Zdawało się, że wybuchnie i porzuci tą gromadę katów; ale uczuł strach boży i w milczeniu poszedł za
innymi.
Teraz dumny następca zrozumiał, że est właǳa, przed którą ugina ą się faraonowie.
Ogarnęła go prawie rozpacz, chciał uciec stąd, wyrzec się tronu… Ale milczał i szedł dale ,
otoczony kapłanami śpiewa ącymi modlitwy.
„Oto uż wiem — myślał — gǳie poǳiewa ą się luǳie niemili sługom bożym!…”
Reﬂeks a ta nie zmnie szyła ego zgrozy.
Opuściwszy wąski korytarz, pełen dymu, proces a znowu znalazła się pod otwartym
niebem, na wzniesieniu. Poniże leżał ogromny ǳieǳiniec, z trzech stron zamiast muru
otoczony parterowym budynkiem. Od tego mie sca, gǳie stali kapłani, spuszczał się roǳa amﬁteatru o pięciu szerokich kondygnac ach, po których można było przechaǳać
się wzdłuż ǳieǳińca lub ze ść na dół.
Na placu nie było nikogo, ale z budynków wyglądali acyś luǳie.
Arcykapłan Mees, ako na dosto nie szy w tym gronie, przedstawił księciu Pentuera.
Łagodna twarz ascety tak nie goǳiła się z okropnościami, akie miały mie sce w korytarzu,
że książę zǳiwił się. Ażeby cośkolwiek powieǳieć, rzekł do Pentuera:
— Wyda e mi się, że uż kiedyś spotkałem was, pobożny o cze?
— W roku zeszłym na manewrach pod Pi-Bailos. Byłem tam przy ego dosto ności
Herhorze — odparł kapłan.
Dźwięczny i spoko ny głos Pentuera zastanowił księcia. On uż gǳieś słyszał i ten
głos, w akichś niezwykłych warunkach. Ale kiedy i gǳie?…
W każdym razie kapłan zrobił na nim przy emne wrażenie. Gdybyż mógł zapomnieć
krzyków człowieka, którego oblewano wrzącą smołą!…
— Możemy zaczynać — odezwał się arcykapłan Mees.
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Pentuer wysunął się na przód amﬁteatru i klasnął w ręce. Z parterowych budynków
wybiegła gromada tancerek i wyszli kapłani z muzyką tuǳież niewielkim posągiem bogini
Hator. Muzyka szła naprzód, za nią tancerki wykonywa ące święty taniec, wreszcie posąg
otoczony dymem kaǳideł. W ten sposób obeszli dokoła ǳieǳiniec i zatrzymu ąc się co
kilka kroków, prosili bóstwa o błogosławieństwo, a złych duchów o opuszczenie mie sca,
gǳie ma odbyć się pełna ta emnic uroczystość religĳna.
Gdy proces a wróciła do budynków, wystąpił Pentuer. Obecni dosto nicy, w liczbie
dwuǳiestu lub trzyǳiestu osób, skupili się dokoła niego.
— Z woli ego świątobliwości faraona — zaczął Pentuer — i za zgodą na wyższych
właǳ kapłańskich mamy wta emniczyć następcę tronu, Ramzesa, w niektóre szczegóły
życia państwa egipskiego, znane tylko bóstwom, rządcom kra u i świątyniom. Wiem,
dosto ni o cowie, że każdy z was lepie ob aśniłby młodego księcia o tych rzeczach, albowiem napełnia was mądrość, a bogini Mut przemawia przez wasze usta. Że ednak na
mnie, który wobec was estem tylko uczniem i prochem, spadł ten obowiązek, pozwólcie,
abym go spełnił pod waszym czcigodnym kierunkiem i dozorem.
Szmer zadowolenia rozległ się mięǳy uczczonymi w taki sposób kapłanami. Pentuer
zwrócił się do księcia:
— Od kilku miesięcy, sługo boży, Ramzesie, ak zbłąkany podróżny szuka drogi
w pustyni, tak ty szukasz odpowieǳi na pytanie: dlaczego zmnie szyły się i zmnie szaą dochody świątobliwego faraona? Zapytywałeś nomarchów, a choć ob aśnili cię wedle
swo e możności, nie zadowolniłeś¹⁹⁴ się, pomimo że na wyższa mądrość luǳka est uǳiałem tych dosto ników. Zwracałeś się do wielkich pisarzy, lecz pomimo usiłowań, luǳie
ci, ak ptaki z sieci, sami nie mogli wyplątać się z trudności, gdyż rozum człowieka, nawet
ukształconego w szkole pisarzy, ogromu tych rzeczy ogarnąć nie est w stanie. W końcu, zmęczony ałowymi ob aśnieniami, zacząłeś przyglądać się gruntom nomesów, ich
luǳiom i ǳiełom ich rąk, ale nic nie do rzałeś. Są bowiem rzeczy, o których luǳie milczą ak kamienie, ale o których opowie ci nawet kamień, eżeli padnie na niego światło
bogów.
Gdy tym sposobem zawiodły cię wszystkie ziemskie rozumy i potęgi, zwróciłeś się
do bogów. Boso, z głową posypaną popiołem, przyszedłeś ako pokutnik do te wielkie
świątyni, gǳie za pomocą modlitw i umartwień oczyściłeś ciało swo e, a wzmocniłeś ducha. Bogowie, a w szczególności potężna Hator wysłuchała twych próśb i przez niegodne
mo e usta da ci odpowiedź, którą obyś głęboko zapisał w sercu!…
„Skąd on wie — myślał tymczasem książę — że a wypytywałem pisarzy i nomarchów?… Aha, powieǳiał mu o tym Mees i Mentezuﬁs… Zresztą oni wszystko wieǳą!…”
— Posłucha — mówił Pentuer — a odsłonię ci, za pozwoleniem obecnych tu dosto ników, czym był Egipt czterysta lat temu, za panowania na sławnie sze i na pobożnie sze
dynastii ǳiewiętnaste , tebeńskie , a czym est ǳiś…
Kiedy pierwszy faraon tamte dynastii, Ramen-pehuti-Ramessu, ob ął właǳę nad
kra em, dochody skarbu państwa w zbożu, bydle, piwie, skórach, kruszcach i rozmaitych
wyrobach wynosiły sto trzyǳieści tysięcy talentów. Gdyby istniał naród, który wszystkie
te towary mógłby nami wymienić na złoto, faraon miałby rocznie sto trzyǳieści trzy
tysiące min¹⁹⁵ złota. A że eden żołnierz może dźwigać na plecach dwaǳieścia sześć min
ciężaru, więc dla przeniesienia tego złota trzeba by użyć około pięciu tysięcy żołnierzy.
Kapłani zaczęli szeptać mięǳy sobą, nie ukrywa ąc zǳiwienia. Nawet książę zapomniał o człowieku zamęczonym w poǳiemiach.
— ǲiś — mówił Pentuer — roczny dochód ego świątobliwości, we wszystkich
produktach te ziemi, wart est tylko ǳiewięćǳiesiąt osiem tysięcy talentów. Za co można
by dostać tyle złota, że do przeniesienia go potrzeba by tylko czterech tysięcy żołnierzy.
— O tym, że dochody państwa barǳo zmnie szyły się, wiem — wtrącił Ramzes —
ale dlaczego?
— Bądź cierpliwym, sługo boży — odparł Pentuer. — Nie tylko dochód ego świątobliwości uległ zmnie szeniu…
¹⁹⁴zadowolnić (daw.) — zadowolić. [przypis edytorski]
¹⁹⁵mina — , kilograma [ ednostka wagi równa w zależności od czasu i mie sca / lub / talentu, czyli
od ok. , kg do ok. , kg. Red. WL.]. [przypis autorski]
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Za ǳiewiętnaste dynastii Egipt miał pod bronią sto osiemǳiesiąt tysięcy luǳi. Gdyby za sprawą bogów każdy ówczesny żołnierz zamienił się w kamyk wielkości winnego
grona…
— To być nie może — szepnął Ramzes.
— Bogowie wszystko mogą — surowo rzekł arcykapłan Mees.
— Albo lepie — mówił Pentuer — gdyby każdy żołnierz położył na ziemi eden
kamyk, byłoby sto osiemǳiesiąt tysięcy kamyków i spo rzy cie, dosto ni o cowie, kamyki
te za ęłyby tyle mie sca…
Wskazał ręką czerwonawe barwy prostokąt, który leżał na ǳieǳińcu.
— W te ﬁgurze mieściłyby się kamyki rzucone przez każdego żołnierza z czasów
Ramzesa I. Figura ta ma ǳiewięć kroków długości i około pięciu szerokości. Figura ta
est czerwona, ma barwę ciała Egipc an, gdyż w owych czasach wszyscy nasi żołnierze
składali się tylko z Egipc an…
Kapłani znowu zaczęli szeptać. Książę sposępniał, zdawało mu się bowiem, że est to
przymówka do niego, który lubił cuǳoziemskich żołnierzy.
— ǲiś — ciągnął Pentuer — z wielkim trudem zebrałoby się sto dwaǳieścia tysięcy
wo owników. Gdyby zaś każdy z nich rzucił na ziemię swó kamyk, można by utworzyć
taką oto ﬁgurę… Patrzcie, dosto ni…
Obok pierwszego leżał drugi prostokąt, ma ący tę samą wysokość, ale znacznie krótszą
podstawę. Nie miał też barwy ednolite , lecz składał się z kilku pasów różnego koloru.
— Ta ﬁgura ma około pięciu kroków szerokości, lecz długa est tylko na sześć kroków.
Ubyła więc państwu ogromna ilość żołnierzy, trzecia część te , aką posiadaliśmy.
— Państwu więce przyda się mądrość takich ak ty, proroku, aniżeli wo sko —
wtrącił arcykapłan Mees.
Pentuer skłonił się przed nim i mówił dale :
— W te nowe ﬁgurze, przedstawia ące ǳisie szą armię faraonów, wiǳicie, dosto ni,
obok barwy czerwone , która oznacza rodowitych Egipc an, eszcze trzy inne pasy: czarny, żółty i biały. Przedstawia ą one wo ska na emnicze: Etiopów, Az atów i Libĳczyków
tuǳież Greków. Jest ich razem ze trzyǳieści tysięcy, ale kosztu ą tyle, co pięćǳiesiąt
tysięcy Egipc an…
— Należy czym pręǳe znieść obce pułki!… — rzekł Mees. — Drogie są, nieprzydatne, a uczą nasz lud bezbożności i zuchwalstwa. ǲiś uż wielu Egipc an nie pada na
twarz przed kapłanami, ba! nie eden posunął się do kraǳieży w świątyniach i grobach…
Zatem precz z na emnikami… — mówił zapalczywie Mees. — Kra ma z nich same
szkody, a sąsieǳi pode rzewa ą nas o nieprzy acielskie zamysły…
— Precz z na emnikami!… Rozpęǳić buntowniczych pogan!… — odezwali się kapłani.
— Gdy po latach, Ramzesie, wstąpisz na tron — mówił Mees — spełnisz ten święty
obowiązek względem państwa i bogów…
— Tak, spełnĳ!… Uwolnĳ twó lud od niewiernych!… — wołali kapłani.
Ramzes pochylił głowę i milczał. Krew uciekła mu do serca, czuł, że ziemia chwie e
mu się pod nogami.
On ma rozpęǳić na lepszą część wo ska!… On, który chciałby mieć dwa razy większą
armię i ze cztery razy tyle walecznych pułków na emnych!…
„Bez miłosierǳia są nade mną!…” — pomyślał.
— Mów, z nieba zesłany Pentuerze — odezwał się Mees.
— Tak więc, święci mężowie — ciągnął Pentuer — poznaliśmy dwa nieszczęścia
Egiptu: zmnie szyły się dochody faraona i ego armia…
— Co tam armia!… — mruknął arcykapłan, pogardliwie wstrząsa ąc ręką.
— A teraz, za łaską bogów i waszym zezwoleniem, okażę wam: dlaczego tak się stało
i z akich powodów skarb i wo ska będą zmnie szały się w przyszłości.
Książę podniósł głowę i patrzył na mówiącego. Już nie myślał o człowieku mordowanym w poǳiemiach.
Pentuer przeszedł kilkanaście kroków wzdłuż amﬁteatru, za nim dosto nicy.
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— Czy wiǳicie u stóp waszych ten długi a wąski pas zieloności, zakończony szerokim
tró kątem? Po obu stronach pasa leżą wapienie, piaskowce i granity, a za nimi obszary
piasku. Środkiem płynie struga, która w tró kącie rozǳiela się na kilka odnóg…
— To Nil!… To Egipt!… — wołali kapłani.
— Uważa cie no — przerwał wzruszony Mees. — Obnażam rękę… Czy wiǳicie te
dwie niebieskie żyły, biegnące od łokcia do pięści?… Nie estże to Nil i ego kanał, który
poczyna się naprzeciw Gór Alabastrowych¹⁹⁶ i płynie aż do Fa um?… A spo rzy cie na
wierzch mo e pięści: est tu tyle żył, na ile odnóg ǳieli się święta rzeka za Memﬁsem.
A mo e palce czyliż nie przypomina ą liczby odnóg, którymi Nil wlewa się do morza?…
— Wielka prawda!… — wołali kapłani, ogląda ąc swo e ręce.
— Otóż mówię wam — ciągnął rozgorączkowany arcykapłan — że Egipt est… śladem ręki Ozyrysa… Tu na te ziemi wielki bóg oparł rękę: w Tebach leżał ego boski
łokieć, morza dosięgnęły palce, a Nil est ego żyłami… I ǳiwić się, że ten kra nazywamy
błogosławionym!
— Oczywiście — mówili kapłani — Egipt est wyraźnym odciskiem ręki Ozyrysa…
— Czyliż — wtrącił książę — Ozyrys ma siedem palców u ręki? Bo przecie Nil
siedmiu odnogami wpada do morza…
Nastało głuche milczenie.
— Młoǳieńcze — odparł Mees z dobrotliwą ironią — czy sąǳisz, że Ozyrys nie
mógłby mieć siedmiu palców, gdyby mu się tak podobało?…
— Naturalnie!… — potakiwali kapłani.
— Mów dale , znakomity Pentuerze — wtrącił Mentezuﬁs.
— Macie słuszność, dosto nicy — zaczął znowu Pentuer. — Ta struga, ze swymi
rozgałęzieniami, est obrazem Nilu; wąski pasek murawy, obsaǳony kamieniami i piaskiem, to Egipt Górny, a ten tró kąt, poprzecinany żyłkami wody, to wizerunek Egiptu
Dolnego, na obszernie sze i na bogatsze części państwa.
Otóż w początkach ǳiewiętnaste dynastii cały Egipt, od katarakt Nilowych do morza, obe mował pięćset tysięcy miar ziemi. Zaś na każde miarze¹⁹⁷ ziemi żyło szesnastu
luǳi: mężczyzn, kobiet i ǳieci. Lecz przez czterysta lat następnych prawie z każdym
pokoleniem ubywało Egiptowi po kawałku ziemi żyzne …
Mówca dał znak. Kilkunastu młodych kapłanów wybiegło z budynku i poczęli sypać
piasek na rozmaite punkta¹⁹⁸ murawy.
— Za każdym pokoleniem — ciągnął kapłan — ubywało ziemi żyzne , a wąski e
pasek zwężał się coraz barǳie . ǲiś — tu podniósł głos — o czyzna nasza, zamiast pięciuset tysięcy miar, posiada tylko czterysta tysięcy miar… Czyli że przez ciąg panowania
dwu dynastii Egipt stracił ziemię, która wykarmiała blisko dwa miliony luǳi!…
W zgromaǳeniu znowu podniósł się szmer zgrozy.
— A wiesz, sługo boży, Ramzesie, gǳie poǳiały się te pola, na których niegdyś rosła pszenica i ęczmień albo pasły się stada bydła?… O tym wiesz, że — zasypał e piasek
pustyni. Ale czy mówiono ci: dlaczego tak się stało?… Bo — zabrakło chłopów, którzy
za pomocą wiadra i pługa od świtu do nocy walczyli z pustynią. Nareszcie, czy wiesz,
dlaczego zabrakło tych robotników bożych?… Gǳie oni się poǳieli? co ich wymiotło
z kra u?… Oto — wo ny zagraniczne. Nasi rycerze zwyciężali nieprzy aciół, nasi faraonowie uwieczniali swo e czcigodne nazwiska aż nad brzegami Euatu, a nasi chłopi, ak
pociągowe bydło, nosili za nimi żywność, wodę i inne ciężary i po droǳe marli tysiącami.
Toteż za te kości, rozrzucone po pustyniach wschodnich, piaski zachodnie pożarły
nasze grunta, i ǳiś trzeba niezmierne pracy i wielu pokoleń, ażeby powtórnie wydobyć
czarną ziemię egipską spod mogiły piasków…
— Słucha cie!… słucha cie!… — wołał Mees — akiś bóg mówi przez usta tego
człowieka. Tak, nasze triumfalne wo ny były grobem Egiptu…

¹⁹⁶Góry Alabastrowe — w środkowe części Egiptu, na wschodnim brzegu Nilu w pobliżu Amarna, ok. 
km na południe od Memﬁs,  km na południe od ǳisie szego al-Miǌa, zna dowały się eksploatowane przez
Egipc an od czasów Starego Państwa złoża trawertynu, asnego kamienia zwanego egipskim alabastrem. [przypis
edytorski]
¹⁹⁷miarze — ǳiś popr. forma Msc. lp: mierze. [przypis edytorski]
¹⁹⁸punkta — ǳiś popr.: punkty. [przypis edytorski]
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Ramzes nie mógł zebrać myśli. Zdawało mu się, że te góry piasku sypią się ǳiś na
ego głowę.
— Powieǳiałem — mówił Pentuer — że potrzeba wielkie pracy, ażeby odkopać
Egipt i wrócić mu dawne bogactwa, które pożarła wo na. Ale czy my posiadamy siły do
wykonania tego zamiaru?…
Znowu posunął się kilkanaście kroków wzdłuż amﬁteatru, a za nim wzruszeni słuchacze. Jak Egipt Egiptem, eszcze nikt tak dosadnie nie odmalował klęsk kra u, choć
wszyscy wieǳieli o nich.
— Za czasów ǳiewiętnaste dynastii Egipt posiadał osiem milionów ludności. Gdyby
każdy ówczesny człowiek, kobieta, starzec i ǳiecko, rzuciło na ten oto plac po ziarnie
fasoli, ziarna utworzyłyby taką ﬁgurę…
Wskazał ręką na ǳieǳiniec, gǳie w dwu rzędach, eden przy drugim, leżało osiem
wielkich kwadratów ułożonych z czerwone fasoli.
— Figura ta ma sześćǳiesiąt kroków długości, trzyǳieści szerokości i ak wiǳicie,
pobożni o cowie, składa się z ednakowych ziarn¹⁹⁹; niby ówczesna ludność, kiedy wszyscy
byli z ǳiada-praǳiada Egipc anami.
A ǳiś, spo rzy cie!…
Poszedł dale i wskazał na inną grupę kwadratów rozmaite barwy.
— Wiǳicie ﬁgurę, która ma także trzyǳieści kroków szerokości, ale tylko czterǳieści pięć długości. Dlaczego? Bo est w nie tylko sześć kwadratów, bo ǳisie szy Egipt nie
ma uż ośmiu, lecz tylko sześć milionów mieszkańców…
Zważcie przy tym, że gdy poprzednia ﬁgura składała się wyłącznie z czerwone fasoli
egipskie , w te obecne są ogromne pasy z ziarn czarnych, żółtych i białych. Bo ak w armii
nasze , tak i w naroǳie zna du e się ǳiś barǳo wielu cuǳoziemców: czarni Etiopowie,
żółci Syry czycy i Fenic anie, biali Grecy i Libĳczycy…
Przerwano mu. Kapłani słucha ący zaczęli go ściskać, Mees płakał.
— Nie było eszcze podobnego proroka!… — wołano.
— W głowie nie mieści się, kiedy on mógł porobić takie rachunki!… — mówił na lepszy matematyk świątyni Hator.
— O cowie! — rzekł Pentuer — nie przecenia cie moich zasług. W naszych świątyniach dawnymi laty zawsze w ten sposób przedstawiano gospodarkę państwową… Ja
tylko odgrzebałem to, o czym trochę zapomniały następne pokolenia…
— Ale rachunki?… — spytał matematyk.
— Rachunki nieustannie prowaǳą się we wszystkich nomesach i świątyniach —
odparł Pentuer. — Ogólne sumy zna du ą się w pałacu ego świątobliwości…
— A ﬁgury?… ﬁgury!… — wołał matematyk.
— Przecież na takie ﬁgury ǳielą się nasze pola, a eometrowie²⁰⁰ państwowi uczą się
o nich w szkołach.
— Nie wiadomo, co więce poǳiwiać w tym człowieku: ego mądrość czy pokorę!…
— rzekł Mees. — O, nie zapomnieli o nas bogowie, eżeli mamy takiego…
W te chwili strażnik czuwa ący na wieży świątyni wezwał obecnych na modlitwę.
— Wieczorem dokończę ob aśnień — mówił Pentuer — teraz powiem eszcze niedużo słów.
Spytacie, czcigodni, dlaczego do tych obrazów użyłem ziarn? Bo ak ziarno rzucone
w ziemię co roku przynosi plon swemu gospodarzowi, tak człowiek składa co roku podatki
skarbowi.
Gdyby w którym nomesie zasiano o dwa miliony mnie ziarn fasoli niż w latach dawnych, następny e zbiór byłby znakomicie mnie szy i gospodarze mieliby złe dochody.
Podobnież w państwie: gdy ubędą dwa miliony ludności, musi zmnie szyć się wpływ
podatków.
Ramzes słuchał z uwagą i odszedł milczący.

¹⁹⁹ziarn — ǳiś popr.: ziaren. [przypis edytorski]
²⁰⁰jeometrowie (daw.) — ǳiś popr.: geometrzy; tu: spec aliści od pomiarów gruntu (geodeci). [przypis edytorski]
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Kiedy wieczorem kapłani i następca wrócili na ǳieǳiniec, zapalono kilkaset pochodni
tak asnych, że było widno ak w ǳień.
Na znak Meesa znowu wystąpiła proces a muzykantów, tancerek i młodszych kapłanów z posągiem bogini Hator z krowią głową. A gdy odpęǳono złe duchy, Pentuer
znowu zaczął kazanie.
— Wiǳieliście, dosto nicy, że od czasów ǳiewiętnaste dynastii ubyło nam sto tysięcy miar ziemi i dwa miliony ludności. To wy aśnia, dlaczego dochód państwa zmnie szył
się o trzyǳieści dwa tysiące talentów, i o tym wiemy wszyscy. Jest to przecie dopiero
początek klęsk Egiptu i skarbu. Na pozór bowiem zostało ego świątobliwości eszcze
ǳiewięćǳiesiąt osiem tysięcy talentów dochodu. Czy ednak sąǳicie, że faraon otrzymu e cały ten dochód?
Za przykład opowiem wam, co ego dosto ność Herhor odkrył w powiecie Za ęczym²⁰¹.
Za ǳiewiętnaste dynastii mieszkało tam dwaǳieścia tysięcy luǳi, którzy płacili podatku trzysta pięćǳiesiąt talentów rocznie. ǲiś mieszka zaledwie piętnaście tysięcy, i ci,
naturalnie, płacą na rzecz skarbu tylko dwieście siedemǳiesiąt talentów. Tymczasem faraon, zamiast dwustu siedemǳiesięciu, otrzymu e sto siedemǳiesiąt talentów!…
— Dlaczego?… — spytał dosto ny Herhor — a oto, co pokazało śleǳtwo.
Za ǳiewiętnaste dynastii było w powiecie około stu urzędników i ci brali po tysiąc drachm roczne pens i. ǲiś na tym samym terytorium, pomimo ubytku ludności,
zna du e się przeszło dwustu urzędników, którzy biorą po dwa tysiące pięćset drachm na
rok.
Jego dosto ności Herhorowi nie wiadomo, czy tak est w każdym powiecie. To przecież
pewne, że skarb faraona, zamiast ǳiewięćǳiesięciu ośmiu, ma tylko siedemǳiesiąt cztery
tysiące talentów rocznie…
— Powieǳ, o cze święty: pięćǳiesiąt tysięcy… — wtrącił Ramzes.
— I to ob aśnię — odparł kapłan. — W każdym razie zapamięta , książę, iż skarb
faraona odda e ǳiś dwaǳieścia cztery tysiące talentów urzędnikom, gdy za dynastii ǳiewiętnaste wydawał tylko ǳiesięć tysięcy.
Wielkie milczenie panowało wśród dosto ników: nie eden bowiem miał krewnego na
urzęǳie, w dodatku dobrze płatnym.
Ale Pentuer był nieustraszony.
— Teraz — mówił — pokażę ci, następco, byt urzędników i dolę ludu za dawnych
lat i ǳisia .
— Czy nie szkoda czasu?… To przecie każdy sam może zobaczyć… — zaszemrali
kapłani.
— Ja chcę to wieǳieć — rzekł stanowczo następca.
Szmer ucichł. Pentuer po stopniach amﬁteatru zeszedł na ǳieǳiniec, a za nim książę,
arcykapłan Mees i reszta kapłanów.
Zatrzymali się przed długą zasłoną z mat, która tworzyła akby parkan. Na znak Pentuera przybiegło kilkunastu młodych kapłanów z arzącymi pochodniami. Drugi znak —
i część zasłony spadła.
Z ust obecnych wyrwał się okrzyk zǳiwienia. Mieli przed sobą asno oświetlony żywy
obraz, do którego wchoǳiło około stu ﬁgurantów.
Obraz ǳielił się na trzy kondygnac e: dolną, gǳie stali rolnicy, wyższą — urzędnicy,
i na wyższą, gǳie zna dował się złoty tron faraona oparty na dwu lwach, których głowy
były poręczami.
— Tak było — mówił Pentuer — za dynastii ǳiewiętnaste . Spo rzy cie na rolników. Przy ich pługach wiǳicie woły lub osły, ich motyki i łopaty są brązowe, a więc
mocne. Patrzcie, acy to tęǳy luǳie! ǲiś podobnych można spotkać tylko w gwardii
ego świątobliwości. Potężne ręce i nogi, piersi wypukłe, twarze uśmiechnięte. Wszyscy są namaszczeni oliwą, wykąpani. Ich żony za mu ą się przygotowywaniem pokarmu
i oǳieży lub myciem sprzętów dla roǳiny; ǳieci — bawią się lub choǳą do szkoły.
²⁰¹powiat Zajęczy — . nom Górnego Egiptu o nazwie Un (za ąc), ze stolicą w Hermopolis (gr.); ok. 
km na południe od Memﬁs, ok.  km na południe od Al-Miǌa. [przypis edytorski]
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Ówczesny chłop, ak wiǳicie, adał chleb pszenny, bób, mięso, ryby i owoce, a pĳał
piwo i wino. Spo rzy cie, ak piękne były ǳbany i misy! Przypatrzcie się czepkom, fartuszkom i pelerynom mężczyzn: wszystko ozdobione różnokolorowym haem. Jeszcze
pięknie haowano koszule kobiet… A czy uważacie, ak one starannie czesały się, akie
nosiły szpilki, zausznice, pierścienie i bransolety? Ozdoby te są robione z brązu i kolorowe emalii; traﬁa się ednak mięǳy nimi i złoto, choćby w postaci drucika.
Podnieście teraz oczy wyże , na urzędników. Choǳą oni w pelerynach, ale każdy
chłop w dniu świątecznym przywǳiewał taką samą. Żywią się zupełnie tak samo ak
chłopi, to est dostatnio, ale skromnie. Sprzęty ma ą trochę ozdobnie sze od chłopskich
i częście traﬁa ą się w ich skrzyniach złote pierścienie. Podróże odbywa ą na osłach lub
wozach ciągnionych przez woły.
Pentuer klasnął i w żywym obrazie zapanował ruch. Chłopi zaczęli podawać urzędnikom kosze winogron, wory ęczmienia, grochu i pszenicy, ǳbany wina, piwa, mleka
i miodu, mnóstwo zwierzyny i liczne sztuki białych lub kolorowych tkanin. Urzędnicy
odebrali te produkta²⁰², część ich zostawiali sobie, ale przedmioty na pięknie sze i na kosztownie sze odsunęli wyże , dla tronu. Platforma, gǳie zna dował się symbol właǳy
faraona, była zasypana produktami tworzącymi akby pagórek.
— Wiǳicie, dosto ni — rzekł Pentuer — że w owych czasach, kiedy chłopi byli
syci i zamożni, skarb ego świątobliwości ledwo mógł pomieścić dary poddanych. A teraz
zobaczcie: co est ǳisia …
Nowe hasło, spadła druga część zasłony i ukazał się drugi obraz, w ogólnych zarysach
podobny do poprzedniego.
— Oto są teraźnie si chłopi — mówił Pentuer, a w głosie ego czuć było wzburzenie.
— Ciało ich składa się ze skóry i kości, wygląda ą ak chorzy, są brudni i uż zapomnieli
namaszczać się oliwą. Za to grzbiety ich są poranione kĳami.
Nie widać przy nich wołów ani osłów, bo i na co, eżeli pług ich ciągnie żona i ǳieci?…
Ich motyki i łopaty są drewniane, co łatwo psu e się i powiększa pracę. Oǳieży nie ma ą
żadne , tylko kobiety choǳą w grubych koszulach i nawet we śnie nie widu ą tych haów,
akimi stroili się ich ǳiadowie i babki.
Spo rzy cie, co ada chłop. Czasem ęczmień i suszone ryby, zawsze ziarna lotosu,
rzadko pszenny placek, nigdy mięsa, piwa lub wina. Spytacie: gǳie poǳiały się ego
naczynia i sprzęty? Nie ma żadnych prócz ǳbanka na wodę, bo też i nic więce nie zmieściłoby się w norze, którą zamieszku e…
Przebaczcie mi to, na co teraz zwrócę waszą uwagę. Tam kilkoro ǳieci leżą na ziemi:
oznacza to, że pomarły… ǲiwna rzecz, ak często teraz umiera ą chłopskie ǳieci —
z głodu i pracy! I te są eszcze na szczęśliwsze: inne bowiem, które zostały przy życiu, idą
pod kĳ dozorcy albo sprzeda ą się Fenic anom niby agnięta…
Wzruszenie zatamowało mu głos. Lecz chwilę odpoczął i ciągnął dale , wśród gniewnego milczenia kapłanów:
— A teraz spo rzy cie na urzędników: acy oni czerstwi, uróżowani, ak pięknie ubrani!… Żony ich noszą złote bransolety i zausznice, i tak cienkie szaty, że książęta mogliby
im pozazdrościć. Wśród chłopów nie widać wołu ani osła; za to urzędnicy podróżu ą na
koniach albo w lektykach… Pĳą zaś tylko wino, i to — dobre wino!…
Klasnął w ręce i znowu zrobił się ruch. Chłopi zaczęli podawać urzędnikom: wory
zboża, kosze owoców, wino, zwierzęta… Przedmioty te urzędnicy ak pierwe ²⁰³ ustawiali
obok tronu, ale — w ilości znacznie mnie sze . Na kondygnac i królewskie uż nie było
pagórka produktów. Za to kondygnac a urzędników była zasypana.
— Oto est Egipt ǳisie szy — mówił Pentuer. — Nęǳni chłopi, bogaci pisarze,
skarb nie tak pełny ak dawnie . A teraz…
Dał znak i stała się rzecz nieoczekiwana. Jakieś ręce poczęły zabierać: zboże, owoce,
tkaniny z platformy faraona i urzędników. A gdy ilość towarów barǳo zmnie szyła się,
te same ręce zaczęły chwytać i uprowaǳać chłopów, ich żony i ǳieci…
Wiǳowie ze zdumieniem patrzyli na szczególne zabiegi ta emniczych osób. Nagle
ktoś zawołał:
²⁰²produkta — ǳiś popr.: produkty. [przypis edytorski]
²⁰³pierwej (daw.) — na pierw, na początku; wcześnie . [przypis edytorski]
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— To Fenic anie!… Oni nas tak obǳiera ą!…
— Tak est, święci o cowie — rzekł Pentuer. — To są ręce ukrytych mięǳy nami
Fenic an. Obǳiera ą oni króla i pisarzy, a chłopów zabiera ą w niewolę, gdyż im uż nic
wydrzeć nie można…
— Tak!… To szakale!… Przekleństwo im!… Wygnać nęǳników!… — wołali kapłani.
— Oni to na więce szkód wyrząǳa ą państwu…
Nie wszyscy ednak wołali w ten sposób.
Gdy ucichło, Pentuer kazał zanieść pochodnie w inną stronę ǳieǳińca i tam zaprowaǳił swoich słuchaczy. Nie było tu żywych obrazów, ale akby wystawa przemysłowa.
— Raczcie spo rzeć, dosto ni — mówił. — Za ǳiewiętnaste dynastii te rzeczy przysyłali nam cuǳoziemcy: z kra u Punt mieliśmy wonności, z Syrii złoto, żelazną broń
i wozy wo enne. Oto wszystko.
Lecz wówczas Egipt wyrabiał… Spo rzy cie na te olbrzymie ǳbany: ile tu kształtów,
a akie rozmaite kolory!…
Albo sprzęty: to krzesełko wyłożone est ǳiesięcioma tysiącami kawałków złota, perłowe masy i kolorowych drzew… Zobaczcie ówczesne szaty: aki ha, aka delikatność
tkanin, ile kolorów… A miecze brązowe, a szpilki, bransolety, zausznice, a narzęǳia
rolnicze i rzemieślnicze… Wszystko to robione u nas, za ǳiewiętnaste dynastii.
Przeszedł do następne grupy przedmiotów.
— A ǳiś — patrzcie. ǲbany są małe i prawie bez ozdób, sprzęty proste, tkaniny grube i ednosta ne. Ani eden z tegoczesnych wyrobów nie może równać się pod
względem rozmiarów, trwałości czy piękności z dawnymi. Dlaczego?…
Posunął się znowu kilka kroków i otoczony pochodniami mówił:
— Oto est wielka liczba towarów, które nam przywożą Fenic anie z rozmaitych okolic
świata. Kilkaǳiesiąt pachnideł, kolorowe szkła, sprzęty, naczynia, tkaniny, wozy, ozdoby,
wszystko to przychoǳi do nas z Az i i est przez nas kupowane.
Czy rozumiecie teraz, dosto nicy: za co Fenic anie wyǳierali zboże, owoce i bydło pisarzom i faraonowi?… Za te właśnie obce wyroby, które zniszczyły naszych rzemieślników
ak szarańcza trawę.
Kapłan odpoczął i ciągnął dale :
— Pomięǳy towarami dostarczanymi przez Fenic an ego świątobliwości, nomarchom i pisarzom pierwsze mie sce za mu e złoto. Ten roǳa handlu est na dokładnie szym obrazem klęsk, akie ci Az aci wyrząǳa ą Egiptowi.
Gdy kto bierze od nich złota za talent, obowiązany est po trzech latach zwrócić dwa
talenty. Na częście ednak Fenic anie, pod pozorem umnie szenia kłopotów dłużnikowi,
sami wyręcza ą go w wypłacie w ten sposób, że dłużnik, za każdy talent pożyczony, odda e
im w ǳierżawę, na trzy lata, trzyǳiestu dwu luǳi i dwie miary ziemi…
Spo rzy cie tam, dosto ni — mówił, wskazu ąc na lepie oświetloną część ǳieǳińca.
— Ten kwadrat ziemi, ma ący sto osiemǳiesiąt kroków długości i tyleż szerokości, znaczy dwie miary; ta zaś gromada mężczyzn, kobiet i ǳieci tworzy osiem roǳin. Wszystko
to zaś razem: luǳie i grunt, idą na trzy lata w okropną niewolę. Przez ten czas ich właściciel — faraon czy nomarcha, nie ma z nich żadnego pożytku; po upływie zaś terminu odbiera ziemię wy ałowioną, a luǳi… na wyże dwuǳiestu… Reszta bowiem zmarła
w męczarniach!…
Obecni szemrali ze zgrozy.
— Powieǳiałem, że dwie miary gruntu i trzyǳiestu dwu luǳi bierze Fenic anin na
trzy lat²⁰⁴ ǳierżawy, za pożyczenie ednego talentu złotem. Przypatrzcie się, aki to kawał
ziemi i aka gromada luǳi, a teraz — spo rzy cie na mo ą rękę…
Ten kawałek złota, który trzymam, ta bryłka mnie sza od kurzego a a to talent!…
Czy wy oceniacie, dosto ni, całą nikczemność Fenic an w podobnym handlu? Ten
mały kawałek złota naprawdę nie posiada żadnych cennych zalet: est żółty, ciężki, nie
śnieǳie e i — na tym koniec. Ale człowiek nie oǳie e się złotem i nie zaspokoi nim
głodu ani pragnienia… Gdybym posiadał bryłę złota wielkości piramidy, będę obok nie
takim nęǳarzem ak Libĳczyk błąka ący się po zachodnie pustyni, gǳie nie ma daktyla
ani wody.
²⁰⁴na trzy lat — ǳiś: na trzy lata. [przypis edytorski]
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Bogactwo

I patrzcie, za bryłkę tego ałowego materiału Fenic anin bierze kawał ziemi, który
może wykarmić i oǳiać trzyǳiestu dwu luǳi, a nadto — bierze i tych luǳi!… Przez
lat trzy uzysku e właǳę nad istotami, które umie ą uprawiać i obsiewać grunta, zbierać
ziarno, robić mąkę i piwo, tkać oǳież, budować domy i sprzęty…
Jednocześnie faraon czy nomarcha est pozbawiony na trzy lata usług tych luǳi. Nie
płacą mu oni podatku, nie noszą ciężarów za wo skiem, lecz pracu ą na dochody łakomego
Fenic anina.
Wiecie, dosto nicy, że obecnie nie ma roku, ażeby w tym czy owym nomesie nie
wybuchnął bunt chłopów, wyniszczonych głodem, przeciążonych pracą, bitych kĳami.
I otóż część tych luǳi ginie, inni dosta ą się do kopalń, a kra wyludnia się coraz barǳie ,
dlatego tylko że Fenic anin dał komuś bryłkę złota!… Czy można wyobrazić sobie większe
nieszczęście?… I czy w podobnych warunkach Egipt nie bęǳie co roku tracił ziemi i luǳi?
Szczęśliwe wo ny podkopały nasz kra , ale dobĳa go fenicki handel złotem.
Na twarzach kapłanów malowało się zadowolenie: chętnie słuchali o przewrotności
Fenic an aniżeli o zbytkach pisarzy.
Pentuer chwilę odpoczął, potem zwrócił się do księcia.
— Od kilku miesięcy — mówił — z niepoko em zapytu esz, sługo boży, Ramzesie:
dlaczego zmnie szyły się dochody ego świątobliwości? Mądrość bogów pokazała ci, że
zmnie szył się nie tylko skarb, ale i wo sko, i że oba te źródła królewskie potęgi zmnie szać
się będą ciągle. I albo skończy się to na zupełne ruinie państwa, albo — niebiosa ześlą
Egiptowi władcę, który zatrzyma powódź klęsk od kilkuset lat zalewa ących o czyznę.
Skarb faraonów był wówczas pełny, gdy mieliśmy dużo ziemi i ludności. Trzeba zatem
wydrzeć pustyni te grunta uroǳa ne, akie nam pożarła, a z ludu zd ąć te ciężary, które
go osłabia ą i zmnie sza ą liczbę mieszkańców.
Kapłani znowu zaczęli się niepokoić z obawy, aby Pentuer po raz drugi nie wspomniał
o klasie pisarzy.
— Wiǳiałeś, książę, na własne oczy i przy świadkach, że w te epoce, gdy lud był
syty, dorodny i zadowolony, skarb królewski był pełen. Gdy zaś lud zaczął wyglądać nęǳnie, gdy ego żony i ǳieci musiały zaprzęgnąć się do pługa, gdy ziarna lotosu zastąpiły
pszenicę i mięso, skarb — zubożał. Jeżeli więc chcesz doprowaǳić państwo do te potęgi,
aką posiadało przed wo nami ǳiewiętnaste dynastii, eżeli pragniesz, aby faraon, ego
pisarze i wo sko opływali w dostatki, zapewnĳ kra owi długoletnią spoko ność, a ludowi dobrobyt. Niech znowu dorośli eǳą mięso i ubiera ą się w haowane szaty, i niech
ǳieci, zamiast ęczeć pod plagami i umierać z pracy, bawią się lub choǳą do szkoły.
Pamięta wreszcie, że Egipt na piersiach swoich nosi adowitego węża…
Obecni słuchali z ciekawością i obawą.
— Tym wężem, który wysysa krew ludu, ma ątki nomarchów, potęgę faraona, są
Fenic anie!…
— Precz z nimi!… — zawołali obecni. — Przekreślić wszystkie długi… Nie dopuszczać ich kupców i okrętów…
Uciszył ich arcykapłan Mees, który ze łzami w oczach zwrócił się do Pentuera.
— Nie mam wątpliwości — mówił — że przez usta two e oǳywała się do nas święta
Hator. Nie tylko dlatego, że człowiek nie potraﬁłby być tak mądrym i wszystkowieǳącym
ak ty, ale eszcze, że spostrzegłem nad głową two ą płomyki w formie rogów.
ǲięku ę ci za wielkie słowa, którymi rozproszyłeś naszą niewiadomość… Błogosławię cię i proszę bogów, aby — gdy mnie powoła ą na swó sąd, ciebie mianowali moim
następcą…
Przeciągły okrzyk reszty słuchaczów²⁰⁵ poparł błogosławieństwo na wyższego dosto nika. Kapłani tym więce byli zadowoleni, że nieustannie wisiała nad nimi trwoga, aby
Pentuer po raz drugi nie zaczepił o kwestię pisarzy. Ale mędrzec umiał być powściągliwym: wskazał wewnętrzną ranę państwa, lecz nie zaognił e i dlatego odniósł zupełny
triumf.
Książę Ramzes nie ǳiękował Pentuerowi, tylko przytulił ego głowę do swe piersi.
Nikt ednak nie wątpił, że kazanie wielkiego proroka wstrząsnęło duszę następcy i est
ziarnem, z którego może wyrosnąć chwała i pomyślność Egiptu.
²⁰⁵słuchaczów — ǳiś racze : słuchaczy. [przypis edytorski]
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Naza utrz Pentuer, nie żegna ąc się, o wschoǳie słońca opuścił świątynię i od echał
do Memﬁs.
Ramzes przez kilka dni z nikim nie rozmawiał: sieǳiał w celi albo przechaǳał się po
cienistych korytarzach i rozmyślał. W ego duszy odbywała się praca.
W gruncie rzeczy Pentuer nie powieǳiał nic nowego: wszyscy narzekali na ubytek
ziemi i ludności w Egipcie, na nęǳę chłopów, nadużycia pisarzów²⁰⁶ i wyzysk Fenic an.
Ale kazanie proroka uporządkowało w nim dotychczasowe bezładne wiadomości, nadało
dotykalne formy i lepie oświetliło pewne fakta²⁰⁷.
Fenic anie przerazili go: książę nie oceniał dotychczas ogromu nieszczęść wyrząǳonych przez ten naród ego państwu. Zgroza była tym silnie szą, że przecie on sam własnych poddanych wypuścił w ǳierżawę Dagonowi i — był świadkiem, w aki sposób
bankier wybierał od nich należności!…
Lecz to splątanie księcia z wyzyskiem Fenic an wywołało ǳiwny skutek: Ramzes —
nie chciał myśleć o Fenic anach, a ile razy zapalił się w nim gniew na tych luǳi, tyle razy
gasiło go uczucie wstydu. W pewne części był on ich wspólnikiem.
Natomiast książę doskonale zrozumiał ważność ubytku ziemi i ludności i na te punkta²⁰⁸ położył główny nacisk w swych samotnych medytac ach.
„Gdybyśmy posiadali — mówił w sobie — te dwa miliony luǳi, których Egipt utracił, można by za ich pomocą oǳyskać od pustyni uroǳa ne grunta, nawet powiększyć
obszary… A wówczas, pomimo Fenic an, nasi chłopi mieliby się lepie , a dochody państwa wzrosłyby…”
Ale skąd wziąć luǳi?
Wypadek nasunął mu odpowiedź. Pewnego wieczora książę przechaǳa ąc się po
ogrodach świątyni spotkał gromadę niewolników, których enerał²⁰⁹ Nitager pochwycił na granicy wschodnie i przysłał bogini Hator. Luǳie ci byli doskonale zbudowani,
pracowali więce niż Egipc anie, a ponieważ ich karmiono dobrze, więc byli nawet zadowoleni ze swego losu.
Na ich widok błyskawica oświeciła umysł następcy: prawie utracił przytomność ze
wzruszenia. Egipt potrzebu e luǳi, dużo luǳi, setki tysięcy, a nawet milion i dwa miliony
luǳi… I otóż luǳie są!… Trzeba tylko wkroczyć do Az i, zabierać wszystko, co się spotka
na droǳe i — odsyłać do Egiptu… Dopóty zaś nie kończyć wo ny, dopóki nie zbierze się
tylu, ażeby każdy chłop egipski miał swego niewolnika…
Tak uroǳił się plan prosty i kolosalny, ǳięki któremu państwo miało pozyskać ludność, chłopi pomocników w pracy, a skarb faraona niewyczerpane źródło dochodu.
Książę był zachwycony, choć następnego dnia zbuǳiła się w nim nowa wątpliwość.
Pentuer z wielkim naciskiem głosił, a eszcze dawnie Herhor twierǳił to samo, że
źródłem nieszczęść Egiptu były — zwycięskie wo ny.
Z czego wypadłoby, że za pomocą nowe wo ny nie można podźwignąć Egiptu.
„Pentuer est wielki mędrzec i Herhor wielki mędrzec — myślał książę. — Jeżeli oni
uważa ą wo nę za szkodliwą, eżeli tak samo sąǳi arcykapłan Mees i inni kapłani, to
może naprawdę wo na est rzeczą niebezpieczną?…
I musi nią być, skoro tak utrzymu e tylu luǳi mądrych i świętych?”
Książę był głęboko strapiony. Wymyślił prosty sposób podźwignięcia Egiptu, a tymczasem kapłani utrzymywali, że właśnie to mogłoby do reszty zru nować Egipt.
Kapłani, luǳie na mędrsi i na świętsi!
Lecz traﬁł się wypadek, który nieco ochłoǳił wiarę księcia w prawdomówność kapłanów, a racze — rozbuǳił w nim dawnie szą do nich nieufność.
Raz szedł z ednym lekarzem do biblioteki. Droga wypadała przez ciasny i ciemny
korytarz, z którego następca cofnął się ze wstrętem.
— Nie pó dę tędy!… — rzekł.
— Dlaczego?… — spytał zǳiwiony lekarz.
— Czyliż nie pamiętacie, o cze święty, że na końcu tego korytarza est loch, w którym
okrutnie zamęczyliście akiegoś zdra cę?…
²⁰⁶pisarzów — ǳiś racze : pisarzy. [przypis edytorski]
²⁰⁷fakta — ǳiś popr.: fakty. [przypis edytorski]
²⁰⁸punkta — ǳiś popr.: punkty. [przypis edytorski]
²⁰⁹jenerał — ǳiś popr.: generał. [przypis edytorski]
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— Aha!… — odparł lekarz. — Jest tu loch, do którego przed kazaniem Pentuera
wlewaliśmy roztopioną smołę…
— I zabiliście człowieka…
Lekarz uśmiechnął się. Był to człowiek dobry i wesoły. Toteż wiǳąc oburzenie księcia,
rzekł po pewnym namyśle:
— Tak, nie wolno nikomu zdraǳać świętych ta emnic… Rozumie się… Przed każdą
większą uroczystością przypominamy to młodym kandydatom na kapłanów…
Ton ego był tak szczególny, że Ramzes zażądał ob aśnień.
— Nie mogę zdraǳać ta emnic — odparł lekarz — ale… Ale eżeli wasza dosto ność
przyrzekniesz zachować to przy sobie, opowiem ci historię…
Ramzes przyrzekł, lekarz opowieǳiał:
— Pewien kapłan egipski, zwieǳa ąc świątynie pogańskiego kra u Aram²¹⁰, przy edne z nich spotkał człowieka, który wydał mu się barǳo tłustym i zadowolonym, choć
nosił nęǳne szaty.
„Wytłumacz mi — spytał kapłan wesołego biedaka — czym się to ǳie e, że choć
esteś ubogi, ednak ciało two e wygląda, akbyś był przełożonym świątyni?”
Zaś ów człowiek obe rzawszy się, czy go kto nie podsłuchu e, odparł:
„Bo a mam wielce żałosny głos, więc estem przy te świątyni męczennikiem. Gdy
lud ze ǳie się na nabożeństwo, a włażę do lochu i ęczę, o ile mi sił starczy; za co da ą
mi wcale obﬁte eǳenie przez cały rok, a ǳban piwa za każdy ǳień męczeństwa.”
Tak bywa w pogańskim kra u Aram — zakończył lekarz, kładąc palec na usta. —
Pamięta , książę, coś mi obiecał i myśl o nasze smole roztopione , co ci się podoba…
Opowiadanie to znowu poruszyło księcia. Czuł pewną ulgę, że w świątyni nie zamordowano człowieka, lecz i ocknęły się w nim wszystkie dawne pode rzenia do kapłanów.
Że oni łuǳą prostaków, o tym wieǳiał. Pamiętał przecie, będąc w kapłańskie szkole,
proces ę świętego wołu Apisa. Lud był pewny, że Apis prowaǳi kapłanów; tymczasem
każdy uczeń wieǳiał, że boskie zwierzę iǳie tam, gǳie chcą kapłani.
Któż wie zatem, czy kazanie Pentuera nie było ową proces ą Apisa, przeznaczoną dla
niego? Tak przecie łatwo nasypać na ziemię fasoli czerwone i różnokolorowe i również
nietrudno ustawić żywe obrazy. O ileż wspanialsze widywał on przedstawienia, choćby
walkę Seta z Ozyrysem, do które wchoǳiło kilkaset osób… A czyliż i w tym wypadku
nie oszukiwali kapłani? Miała to być walka bogów, tymczasem prowaǳili ą poprzebierani
luǳie. Ginął w nie Ozyrys, a tymczasem kapłan uda ący Ozyrysa był zdrów ak nosorożec.
Jakich tam nie pokazywano cudów!… Woda wznosiła się, biły pioruny, ziemia drżała
i wyrzucała ogień. I to wszystko było oszukaństwem. Dlaczegóż by więc przedstawienie
Pentuera miało być prawdą?
Zresztą książę miał silne poszlaki, że chciano go oszukać. Już był oszustwem człowiek
ęczący w poǳiemiach, niby to oblewany smołą przez kapłanów. Ale mnie sza o niego. Ważnym było to, o czym książę przekonał się nie ednokrotnie, że Herhor nie chciał
wo ny. Mees także nie chciał wo ny, a Pentuer był ednego pomocnikiem, drugiego
ulubieńcem.
Taka walka toczyła się w księciu: to zdawało mu się, że wszystko rozumie, to znowu
ogarniała go ciemność; raz był pełen naǳiei, drugi raz wątpił o wszystkim. Z goǳiny na
goǳinę, z dnia na ǳień dusza ego przybierała i opadała ak wody Nilu przez ciąg całego
roku.
Powoli ednak Ramzes oǳyskał równowagę, a gdy nadszedł czas opuszczenia świątyni,
miał uż sformułowane pewne poglądy.
Przede wszystkim asno po mował, czego potrzeba Egiptowi: więce gruntów i więce
luǳi.
Po wtóre wierzył, że na prostszym sposobem zdobycia luǳi est — wo na z Az ą.
Pentuer ednak dowoǳił mu, że wo na może tylko powiększyć klęski państwa. Roǳi się
tedy nowa kwestia: czy Pentuer mówił prawdę, czy kłamał?
Jeżeli mówił prawdę, pogrążał księcia w rozpaczy: Ramzes bowiem nie wiǳiał innego
sposobu podźwignięcia państwa, tylko wo nę. Bez wo ny Egipt z roku na rok bęǳie tracił
²¹⁰kraj Aram — wzmiankowany w Biblii kra Aram w środkowe Syrii lub Paddan-Aram nad górnym Euatem w północne Mezopotamii. [przypis edytorski]
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ludność, a skarb faraona bęǳie powiększał swo e długi. Aż cały ten proces skończy się
akąś okropną katastrofą, może nawet za przyszłego panowania.
A eżeli Pentuer kłamał? Dlaczego by to robił? Oczywiście namówiony przez Herhora,
Meesa i całe ciało kapłańskie. Z akie ednak rac i kapłani nie chcieli wo ny, co mieli
w tym za interes? Przecie każda wo na im i faraonowi na większe przynosiła zyski.
Czy zresztą kapłani mogli go oszukiwać w sprawie tyle doniosłe ? Prawda, że robili
tak barǳo często, lecz w wypadkach drobnych, nie zaś kiedy choǳiło o przyszłość i byt
państwa. Nie można też twierǳić, że oszukiwali zawsze. Są oni przecie sługami bogów
i stróżami wielkich ta emnic. W ich świątyniach mieszka ą duchy, o czym Ramzes sam
się przekonał pierwsze nocy po osiedleniu się w tym mie scu.
A eżeli bóstwa nie pozwala ą profanom zbliżać się do swoich ołtarzy, eżeli tak pilnie
czuwa ą nad świątyniami, dlaczego nie mieliby czuwać nad Egiptem, który est na większą
ich świątynią?
Gdy w kilka dni późnie Ramzes po uroczystym nabożeństwie, wśród błogosławieństwa kapłanów, opuszczał świątynię Hator, nurtowały w nim dwa pytania:
Czy wo na z Az ą naprawdę mogłaby zaszkoǳić Egiptowi?
Czy kapłani w te sprawie mogliby oszukiwać ego, następcę faraona?

 
Konno, w towarzystwie paru oﬁcerów, echał książę do Pi-Bast, sławne stolicy nomesu
Habu²¹¹.
Minął miesiąc Paoni, zaczynał się Epiﬁ (kwiecień, ma ). Słońce stało wysoko, zapowiada ąc na gorszą dla Egiptu porę upałów. Już w tym czasie kilka razy zrywał się straszny
wiatr pustyni; luǳie i zwierzęta padali z gorąca, a na polach i drzewach zaczął osiadać
szary pył, pod którym umiera ą rośliny.
Zebrano róże i przerabiano e na ole ek; sprzątnięto zboża i drugi ukos²¹² koniczyny.
Żurawie z kubłami pracowały ze zdwo oną gorliwością, rozlewa ąc brudną wodę po ziemi,
aby ą przygotować do nowego siewu. Zaczynano też zrywać ﬁgi i winogrona.
Woda Nilu opadła, kanały były płytkie i cuchnące. Nad całym kra em unosił się delikatny pył, wśród potoków palącego słońca.
Mimo to książę echał zadowolony. Znuǳiło go pokutnicze życie w świątyni; zatęsknił
do uczt, kobiet i zgiełku.
Przy tym okolica, choć płaska i ednosta nie poprzerzynana siecią kanałów, była interesu ąca. W nomesie Habu mieszkała inna ludność; nie rodowici Egipc anie, ale potomkowie walecznych Hyksosów, którzy ongi zdobyli Egipt i rząǳili nim przez kilka
wieków.
Prawowici Egipc anie garǳili tą resztką wypęǳonych zdobywców; ale Ramzes patrzył na nich z przy emnością. Byli to luǳie rośli, silni, z dumną postawą i męską energią
w ﬁz ognomii²¹³. Wobec księcia i oﬁcerów nie padali na twarz ak Egipc anie; przypatrywali się dosto nikom bez niechęci, ale i bez trwogi. Nie mieli także pleców okrytych
bliznami po kĳach; pisarze bowiem szanowali ich, wieǳąc, że bity Hyksos odda e plagi,
a niekiedy mordu e swego ciemiężcę. Wreszcie posiadali Hyksosowie łaskę faraona, ich
bowiem ludność dostarczała na lepszych żołnierzy.
Im barǳie orszak następcy zbliżał się do Pi-Bast, którego świątynie i pałace ak
przez muślin widać było przez mgłę pyłu, tym okolica stawała się ruchliwszą. Szerokim
gościńcem i pobliskimi kanałami transportowano: bydło, pszenicę, owoce, wino, kwiaty, chleby i mnóstwo innych przedmiotów coǳiennego użytku. Potok luǳi i towarów
dążących w stronę miasta, hałaśliwy i gęsty ak pod Memﬁsem w dni świąteczne, w tym
mie scu był z awiskiem zwykłym. Dokoła Pi-Bastu przez cały rok panował zgiełk armarczny, który uspaka ał się tylko w nocy.

²¹¹Pi-Bast, sławnej stolicy nomesu Habu — Per-bast było stolicą Am-Chent, . nomu Dolnego Egiptu. A-bet
(Habu), . nom Dolnego Egiptu, to nom sąsiedni. [przypis edytorski]
²¹²ukos — tu: pokos. [przypis edytorski]
²¹³ﬁzjognomia (daw.) — ﬁz onomia, twarz. [przypis edytorski]
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Przyczyna tego była prosta: miasto cieszyło się posiadaniem stare i sławne świątyni Astarty²¹⁴, czczone przez całą Az ę zachodnią i ściąga ące tłumy pielgrzymów. Bez
przesady można powieǳieć, że pod Pi-Bast coǳiennie obozowało ze trzyǳieści tysięcy cuǳoziemców: Saschu²¹⁵, czyli Arabów, Fenic an, Żydów, Filistynów²¹⁶, Chetów²¹⁷,
Asyry czyków i innych. Rząd egipski życzliwie zachowywał się wobec pielgrzymów²¹⁸,
którzy przynosili mu znaczne dochody; kapłani tolerowali ich, a ludność kilku sąsiednich nomesów prowaǳiła z nimi żwawy handel.
Już na goǳinę drogi przed miastem widać było lepianki i namioty przybyszów rozbite
na nagie ziemi. W miarę zbliżania się do Pi-Bast liczba ich wzrastała i coraz gęście roili
się ich czasowi mieszkańcy. Jedni pod otwartym niebem przygotowywali pokarm, inni
kupowali wciąż napływa ące towary, inni szli proces ą do świątyni. Tu i ówǳie skupiały się wielkie gromady przed mie scami zabaw, gǳie popisywali się pogromcy zwierząt,
zaklinacze wężów, atleci, tancerki i kuglarze.
Ponad tym zgromaǳeniem luǳi unosił się upał i wrzawa.
Przy mie skie bramie powitali Ramzesa ego dworzanie tuǳież nomarcha Habu
z urzędnikami. Powitanie ednak było, mimo życzliwości, tak chłodne, że zǳiwiony namiestnik szepnął do Tutmozisa:
— Cóż to znaczy, że patrzycie na mnie, akbym przy echał kary wymierzać?
— Bo wasza dosto ność — odparł faworyt — masz oblicze człowieka, który przestawał
z bogami.
Mówił prawdę. Czy to skutkiem ascetycznego życia, czy towarzystwa uczonych kapłanów, czy może długich rozmyślań, książę zmienił się. Wychudł, cera mu pociemniała,
a z postawy i ﬁz ognomii biła wielka powaga. W ciągu kilku tygodni postarzał się o kilka
lat.
Na edne z głównych ulic miasta tłoczyła się tak gęsta ciżba ludu, że polic anci musieli
utorować drogę następcy i ego świcie. Ale ten lud nie witał księcia, tylko skupiał się
dokoła niewielkiego pałacyku, akby oczeku ąc na kogoś.
— Co to est? — spytał Ramzes nomarchy. Niemile bowiem dotknęła go obo ętność
tłumu.
— Tu mieszka Hiram — odparł nomarcha — książę tyry ski, człek wielkiego miłosierǳia. Co ǳień rozda e ho ną ałmużnę, więc zbiega się ubóstwo.
Książę odwrócił się na koniu, popatrzył i rzekł:
— Wiǳę tu robotników królewskich. Więc i oni przychoǳą po ałmużnę do fenickiego bogacza?
Nomarcha milczał. Na szczęście zbliżali się do pałacu rządowego i Ramzes zapomniał
o Hiramie.
Przez kilka dni ciągnęły się uczty na cześć namiestnika; ale książę nie był nimi zachwycony. Brakło na nich wesołości i zdarzały się nieprzy emne za ścia.
Raz edna z książęcych kochanek, tańcząc przed nim, rozpłakała się. Ramzes pochwycił ą w ob ęcia i zapytał: co e est?
Z początku wzdragała się z odpowieǳią, lecz ośmielona łaskawością pana odparła,
zalewa ąc się eszcze obﬁcie łzami:
— Jesteśmy, władco, two e kobiety, pochoǳimy z wielkich rodów i należy nam się
uszanowanie…
— Prawdę mówisz — wtrącił książę.

²¹⁴Astarte a. Asztarte (ǳiś nieodm.) — zachodniosemicka bogini miłości, płodności i wo ny, królowa niebios.
[przypis edytorski]
²¹⁵Saschu, właśc. Szasu — egipska nazwa semickich koczowników, pasterzy bydła prowaǳonych przez woǳów plemiennych, wędru ących na terenach półwyspu Syna , południowego Izraela i Trans ordanii. [przypis
edytorski]
²¹⁶Filistyni — edno z plemion tzw. Ludów Morza, które odparte w XII w. p.n.e od granic Egiptu zasiedliło
wybrzeże Palestyny na zachód od Judei. [przypis edytorski]
²¹⁷Chetów — ǳiś popr.: Hetytów. [przypis edytorski]
²¹⁸Rząd egipski życzliwie zachowywał się wobec pielgrzymów — w czasach Nowego Państwa, po podbo u przez
Egipt Palestyny i Syrii, kult bogów z tego re onu, w tym Astarte, czczone ako wo owniczka, oraz Baala,
ko arzonego z Setem, rozwinął się również wśród Egipc an. Oddawali im cześć nawet faraonowie. [przypis
edytorski]
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— Ale tymczasem twó skarbnik ogranicza nasze wydatki. Owszem, chciałby nawet
pozbawić nas ǳiewcząt służebnych, bez których przecie nie możemy umyć się ani uczesać.
Ramzes wezwał skarbnika i surowo zapowieǳiał mu, ażeby ego kobiety miały wszystko, co należy się ich uroǳeniu i wielkim stanowiskom.
Skarbnik upadł na twarz przed księciem i obiecał spełniać rozkazy kobiet. Zaś w parę
dni późnie wybuchnął bunt mięǳy dworskimi niewolnikami, którzy skarżyli się, że ich
pozbawia ą wina.
Następca kazał im wydawać wino. Lecz naza utrz, w czasie przeglądu wo sk, przyszły
do niego deputac e pułków z na pokornie szą skargą, że zmnie szono im porc e mięsa
i chleba.
Książę i tym razem polecił spełnić żądania proszących.
W parę dni późnie obuǳił go z rana wielki hałas pod pałacem. Ramzes spytał o przyczynę, a oﬁcer dyżurny, ob aśnił, że zebrali się robotnicy królewscy i woła ą o zaległy żołd.
Wezwano skarbnika, na którego książę wpadł z wielkim gniewem.
— Co się tu ǳie e?… — wołał. — Od chwili mego przy azdu nie ma dnia, aby
nie skarżono się na krzywdy. Jeżeli eszcze raz powtórzy się coś podobnego, ustanowię
śleǳtwo i położę kres waszym złoǳie stwom!…
Drżący skarbnik znowu upadł na twarz i ęknął:
— Zabĳ mnie, panie!… Ale cóż poraǳę, gdy twó skarbiec, stodoły i spiżarnie są
puste…
Pomimo gniewu książę zmiarkował, że skarbnik może być niewinnym. Kazał mu więc
ode ść, a wezwał Tutmozisa.
— Słucha no — rzekł Ramzes do ulubieńca — ǳie ą się tu rzeczy, których nie
rozumiem i do których nie przywykłem. Mo e kobiety, niewolnicy, wo sko i robotnicy
królewscy nie otrzymu ą należności lub są ograniczani w wydatkach. Gdym zaś spytał
skarbnika: co to znaczy? — odpowieǳiał, że nic uż nie mamy w skarbcu ani stodołach.
— Powieǳiał prawdę.
— Jak to?… — wybuchnął książę. — Na mo ą podróż ego świątobliwość przeznaczył
dwieście talentów w towarach i złocie. Miałożby to być zmarnowane?…
— Tak est — odparł Tutmozis.
— Jakim sposobem?… na co?… — wołał namiestnik. — Przecież na całe droǳe
pode mowali nas nomarchowie?…
— Ale myśmy im za to płacili.
— Więc to są ﬁluci i złoǳie e, eżeli niby przy mu ą nas ak gości, a potem obǳiera ą!…
— Nie gniewa się — rzekł Tutmozis — a wszystko ci wytłumaczę.
— Siada .
Tutmozis usiadł i mówił:
— Czy wiesz, że od miesiąca adam z twe kuchni, pĳam wino z twoich ǳbanów
i ubieram się z two e szatni…
— Masz prawo czynić tak.
— Alem nigdy tego nie robił: żyłem, ubierałem się i bawiłem na własny koszt, aby
nie obciążać twego skarbu. Prawda, że nieraz płaciłeś mo e długi. Była to ednak tylko
część moich wydatków.
— Mnie sza o długi.
— W podobnym położeniu — ciągnął Tutmozis — zna du e się kilkunastu szlachetne młoǳieży twego dworu. Utrzymywali się sami, aby podtrzymać blask władcy; lecz
ǳiś, podobnie ak a, ży ą na twó koszt, bo uż nie ma ą czego wydawać.
— Kiedyś wynagroǳę ich.
— Otóż — mówił Tutmozis — bierzemy z twego skarbu, bo nas gniecie niedostatek,
i — to samo robią nomarchowie. Gdyby mieli, wyprawialiby dla ciebie uczty i przy ęcia
na swó koszt; ale że nie ma ą, więc przy mu ą wynagroǳenie. Czy i teraz nazwiesz ich
ﬁlutami?…
Książę choǳił zamyślony.
— Za prędko potępiłem ich — odparł. — Gniew ak dym zasłonił mi oczy. Wstyǳę
się tego, com powieǳiał, niemnie ednak chcę, ażeby ani luǳie dworscy, ani żołnierze
i robotnicy nie doznawali krzywdy…
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A ponieważ mo e zasoby są wyczerpane, trzeba więc pożyczyć… Chyba sto talentów
wystarczy, ak myślisz?
— Ja myślę, że nam nikt nie pożyczy stu talentów — szepnął Tutmozis.
Namiestnik wyniośle spo rzał na niego.
— Także się to odpowiada synowi faraona? — spytał.
— Wypędź mnie od siebie — rzekł smutnym głosem Tutmozis — ale mówiłem
prawdę. ǲiś nikt nam nie pożyczy, bo i uż nie ma kto…
— Od czegóż est Dagon?… — zǳiwił się książę. — Nie ma go przy moim dworze,
czy umarł?
— Dagon mieszka w Pi-Bast, ale całe dnie wraz z innymi kupcami fenickimi przepęǳa w świątyni Astarty na pokucie i modłach…
— Skądże taka pobożność? Czy dlatego, że a byłem w świątyni, to i mó bankier
uważa za potrzebne naraǳać się z bogami?
Tutmozis kręcił się na taburecie.
— Fenic anie — rzekł — są zatrwożeni, nawet zgnębieni wieściami…
— O czym?
— Ktoś rozpuścił plotkę, że gdy wasza dosto ność wstąpisz na tron, Fenic anie zostaną
wygnani, a ich ma ątki zabrane na rzecz skarbu…
— No, to ma ą eszcze dosyć czasu — uśmiechnął się książę.
Tutmozis wciąż wahał się.
— Słychać — mówił zniżonym głosem — że zdrowie ego świątobliwości (oby żył
wiecznie!…) mocno zachwiało się w tych czasach…
— To fałsz! — przerwał zaniepoko ony książę. — Przecież wieǳiałbym o tym…
— A ednak kapłani odprawia ą w ta emnicy nabożeństwa za powrócenie zdrowia
faraonowi — szeptał Tutmozis. — Wiem o tym z pewnością…
Książę stanął zdumiony.
— Jak to — rzekł — więc o ciec mó est ciężko chory, kapłani modlą się za niego,
a mnie nic o tym nie mówią?…
— Słychać, że choroba ego świątobliwości może przeciągnąć się z rok…
Ramzes machnął ręką.
— Ech!… słuchasz ba ek i mnie niepokoisz. Powieǳ mi lepie o Fenic anach, bo to
ciekawsze.
— Słyszałem — ciągnął Tutmozis — tylko to, co i wszyscy, że wasza dosto ność,
przekonawszy się w świątyni o szkodliwości Fenic an, zobowiązałeś się wypęǳić ich.
— W świątyni?… — powtórzył następca. — A któż może wieǳieć, o czym a przekonałem się i co postanowiłem w świątyni?…
Tutmozis wzruszył ramionami i milczał.
— Czyliżby zdrada i tam?… — szepnął książę. — W każdym razie zawołasz do mnie
Dagona — rzekł głośno. — Muszę poznać źródło tych kłamstw i, przez bogi, położyć
im koniec!…
— Dobrze uczynisz, panie — odparł Tutmozis — gdyż cały Egipt est zaniepoko ony.
Już ǳiś nie ma u kogo pożyczać pienięǳy, a gdyby te pogłoski trwały dłuże , ustałby
handel. ǲiś uż nasza arystokrac a wpadła w biedę, z które nie widać wy ścia, a i twó
dwór, panie, odczuwa niedostatek. Za miesiąc może to samo zdarzyć się w pałacu ego
świątobliwości…
— Milcz — przerwał książę — i natychmiast zawoła mi Dagona.
Tutmozis wybiegł, ale bankier z awił się u namiestnika dopiero wieczorem. Miał na
sobie białą płachtę w czarne pasy.
— Poszaleliście?… — zawołał następca na ten widok. — Zaraz a cię tu rozchmurzę…
Potrzebu ę natychmiast stu talentów. Idź i nie pokazu mi się, dopóki tego nie załatwisz.
Ale bankier zasłonił swo e oblicze i zapłakał.
— Co to znaczy? — spytał niecierpliwie książę.
— Panie — odparł Dagon klęka ąc — weź mó ma ątek, sprzeda mnie i mo ą roǳinę… Wszystko weź, nawet życie nasze… Ale sto talentów… skąd bym a dostał ǳiś taki
ma ątek?… Już ani z Egiptu, ani z Fenic i… — mówił wśród łkań.
— Set opętał cię, Dagonie! — roześmiał się następca. — Czyliż i ty uwierzyłbyś, że
a myślę o wygnaniu was?…
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Bankier po raz drugi upadł mu do nóg.
— Ja nic nie wiem… a estem zwycza ny kupiec i twó niewolnik… Tyle dni, ile
est mięǳy nowiem i pełnią, wystarczyło, ażeby zrobić ze mnie proch i z mego ma ątku
ślinę…
— Ależ wytłumacz mi, co to znaczy? — pytał niecierpliwie następca.
— Ja nie potraﬁę nic powieǳieć, a choćbym nawet umiał, mam wielką pieczęć na
ustach… ǲiś modlę się tylko i płaczę…
„Czy i Fenic anie modlą się?” — pomyślał książę.
— Nie mogąc oddać ci żadne usługi, panie mó — ciągnął Dagon — dam ci przyna mnie dobrą radę… Jest tu w Pi-Bast sławny książę tyry ski, Hiram. Człowiek stary,
mądry i strasznie bogaty… Wezwĳ go, erpatre, i zażąda sto talentów, a może on potraﬁ
dogoǳić wasze dosto ności…
Ponieważ Ramzes żadnych ob aśnień nie mógł wydobyć z bankiera, uwolnił go więc
i obiecał, że wyśle poselstwo do Hirama.

 
Na drugi ǳień rano Tutmozis z wielką świtą oﬁcerów i dworzan złożył wizytę tyry skiemu
księciu i zaprosił go do namiestnika.
W południe przed pałacem z awił się Hiram w proste lektyce niesione przez ośmiu
ubogich Egipc an, którym uǳielał ałmużny. Otaczali go znakomitsi kupcy feniccy i ten
sam tłum ludu, który co ǳień wystawał przed ego domem.
Ramzes z nie akim zǳiwieniem przywitał starca, któremu z oczu patrzyła mądrość,
a z całe postaci powaga. Hiram miał na sobie biały płaszcz, na głowie złotą obrączkę.
Ukłonił się namiestnikowi z godnością i wzniósłszy ręce nad ego głową odmówił krótkie
błogosławieństwo. Obecni byli głęboko wzruszeni.
Gdy namiestnik wskazał mu fotel i kazał ode ść dworzanom, Hiram odezwał się:
— Wczora sługa wasze dosto ności, Dagon, powieǳiał mi, że książę potrzebu esz stu
talentów. Zaraz wysłałem moich kurierów do Sabne-Chetam²¹⁹, Sethroe²²⁰, Pi-Uto²²¹
i innych miast, gǳie sto ą fenickie okręty, ażeby wyładowały wszystek towar. I myślę, że
za parę dni wasza dosto ność otrzyma tę drobną sumkę.
— Drobna! — przerwał książę ze śmiechem. — Szczęśliwy esteś, wasza dosto ność,
eżeli sto talentów nazywasz drobną sumką.
Hiram pokiwał głową.
— ǲiad wasze dosto ności — rzekł po namyśle — wiecznie ży ący Ramesses-sa-Ptah²²² zaszczycał mnie swo ą przy aźnią; znam też ego świątobliwość waszego o ca (oby
żył wiecznie!) i nawet spróbu ę złożyć mu hołd, eżeli będę dopuszczony…
— Skądże ta wątpliwość?… — przerwał książę.
— Są tacy — odparł gość — którzy ednych dopuszcza ą, innych nie dopuszcza ą do
oblicza faraonowego, ale mnie sza o nich… Wasza dosto ność nie esteś temu winien, więc
ośmielę się zadać wam edno pytanie… Jak stary przy aciel waszego ǳiada i o ca.
— Słucham.
— Co to znaczy — mówił powoli Hiram — co to znaczy, że następca i namiestnik faraona musi pożyczać sto talentów, gdy ego państwu należy się przeszło sto tysięcy
talentów?…
— Skąd?… — zawołał Ramzes.
²¹⁹Sabne-Chetam — biblĳne Soan (egipskie chetem oznacza warowne miasto), gr. Tanis, miasto w północno-wschodnie części Delty, nad tanicką odnogą Nilu, w pobliżu eziora Manzala, ok.  km na północny wschód
od Memﬁs. Stolica . nomu Dolnego Egiptu. Za panowania XXI i XX dynastii było stolicą państwa. [przypis
edytorski]
²²⁰Sethroe — Herakleopolis Mikra, miasto w Dolnym Egipcie nad eziorem Manzala, w . nomie Dolnego
Egiptu, na dale wysuniętym na północny wschód. Około  km na północny wschód od Memﬁs, ok.  km
na południowy wschód od ǳisie szego Port Fuad. [przypis edytorski]
²²¹Pi-Uto — Buto, Per-Wadżet, miasto nad u ściem sebenickie odnogi Nilu do eziora Burullus, ok.  km
na północny zachód od Memﬁs, ok.  km na wschód od ǳisie sze Aleksandrii. Stolica . nomu Dolnego
Egiptu. Centrum kultu bogini Wadżet, protektorki Dolnego Egiptu. [przypis edytorski]
²²²Ramesses-sa-Ptah — Ramzes Siptah (– p.n.e.), zmarły stulecie wcześnie faraon XIX dynastii, ob ął
tron w wieku  lat. Rządy w ego imieniu sprawowała macocha, Tauseret, która została ego następczynią ako
ostatni władca te dynastii. W XIX w. uważano, że Siptah to imię władcy XX dynastii, Ramzesa XI. [przypis
edytorski]

   Faraon



— Jak to skąd?… Z danin od ludów az atyckich. Fenic a winna wam pięć tysięcy, no
i a ręczę, że odda, eżeli nie traﬁą się akieś wypadki… Ale oprócz nie Izrael winien trzy
tysiące, Filistyni i Moabici²²³ po dwa tysiące, Chetowie trzyǳieści tysięcy… Wreszcie nie
pamiętam pozyc i szczegółowych, ale wiem, że ogół wynosi sto trzy czy sto pięć tysięcy
talentów.
Ramzes gryzł wargi; na ego ruchliwe twarzy widać było bezsilny gniew. Spuścił oczy
i milczał.
— Więc to prawda!… — nagle westchnął Hiram, wpatru ąc się w namiestnika. —
Więc to prawda?… Biedna Fenic a, ale i Egipt…
— Co mówisz, wasza dosto ność? — zapytał książę, marszcząc brwi. — Nie rozumiem
twoich biadań…
— Książę wiesz, o czym mówię, skoro nie odpowiadasz na mo e pytanie — odparł
Hiram i powstał, akby z zamiarem ode ścia. — Mimo to… nie cofnę obietnicy… Bęǳiesz,
książę, miał sto talentów.
Nisko ukłonił się, lecz namiestnik zmusił go do za ęcia mie sca.
— Wasza dosto ność ukrywasz coś przede mną — rzekł głosem, w którym czuć było
obrazę. — Chcę, ażebyś mi wytłumaczył: aka to bieda grozi Fenic i czy Egiptowi…
— Nie wieǳiałżebyś o tym, wasza dosto ność? — pytał Hiram z wahaniem.
— Nic nie wiem. Spęǳiłem przeszło miesiąc w świątyni.
— Właśnie tam można było dowieǳieć się o wszystkim…
— Wasza dosto ność mi powiesz! — zawołał namiestnik, uderza ąc pięścią w stół. —
Nie lubię, ażeby bawiono się moim kosztem…
— Powiem, eżeli wasza dosto ność dasz mi wielkie przyrzeczenie, że nie zdraǳisz
się przed nikim. Chociaż… nie mogę uwierzyć, aby księcia następcy nie zawiadomiono
o tym!…
— Nie ufasz mi? — zapytał zdumiony książę.
— W te sprawie żądałbym przyrzeczenia od samego faraona — odparł Hiram stanowczo.
— A więc… przysięgam na mó miecz i sztandary naszych wo sk, że nikomu nie
powiem o tym, co mi wasza dosto ność odkry esz.
— Dosyć — rzekł Hiram.
— Słucham.
— Książę wie, co w te chwili ǳie e się w Fenic i?
— Nawet i o tym nie wiem! — przerwał zirytowany namiestnik.
— Nasze okręty — szepnął Hiram — ze wszystkich krańców świata ściąga ą do
o czyzny, ażeby na pierwsze hasło przewieźć ludność i skarby gǳieś… za morze… na
zachód…
— Dlaczego? — zǳiwił się namiestnik.
— Bo Asyria ma nas wziąć pod swo e panowanie.
Książę wybuchnął śmiechem.
— Oszalałeś, czcigodny mężu?… — zawołał. — Asyria ma zabrać Fenic ę!… A cóż
my na to, my Egipt?
— Egipt uż się zgoǳił.
Namiestnikowi krew uderzyła do głowy.
— Upał plącze ci myśli, stary człowieku — rzekł do Hirama spoko nym głosem. —
Zapominasz nawet, że podobna sprawa nie mogłaby mieć mie sca bez pozwolenia faraona
i… mego!
— I to nastąpi. Tymczasem zawarli układ kapłani.
— Z kim?… Jacy kapłani?…
— Z arcykapłanem chalde skim, Beroesem, umocowanym przez króla Assara — odparł Hiram. — A kto z wasze strony?… Nie twierǳę na pewno, ale zda e się, że ego
dosto ność Herhor, ego dosto ność Mees i święty prorok Pentuer.
Książę zbladł.

²²³Moabici — lud semicki zamieszku ący położoną na wschód od Morza Martwego krainę Moab. [przypis
edytorski]
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— Uważa , tyry czyku — rzekł — że oskarżasz o zdradę na wyższych dosto ników
państwa.
— Mylisz się, książę, to wcale nie est zdrada: na starszy arcykapłan Egiptu i minister
ego świątobliwości ma ą prawo prowaǳić układy z sąsiednimi mocarzami. Wreszcie, skąd
wie wasza dosto ność, że wszystko to nie ǳie e się z woli faraona?
Ramzes musiał przyznać w duszy, że układ podobny nie byłby zdradą państwa, tylko
— lekceważeniem ego, następcy tronu. Więc to w taki sposób traktu ą go kapłani, ego,
który za rok może być faraonem?… Więc dlatego Pentuer ganił wo ny, a Mees popierał
go!…
— Kiedyż to się miało stać, gǳie?… — spytał książę.
— Podobno zawarli układ w nocy, w świątyni Seta za Memﬁsem — odpowieǳiał
Hiram. — A kiedy?… Dobrze nie wiem, lecz zda e się, że tego dnia, kiedy wasza dosto ność wy eżdżałeś z Memﬁsu.
„A, nęǳnicy!… — myślał namiestnik. — To oni tak szanu ą mo e stanowisko… Więc
oni mnie oszukiwali i opisem stanu państwa?… Jakiś dobry bóg buǳił mo e wątpliwości
w świątyni Hator…”
Po chwili wewnętrzne walki rzekł głośno:
— Niepodobna!… I dopóty nie uwierzę temu, co mówisz, wasza dosto ność, dopóki
nie dasz mi dowodu.
— Dowód bęǳie — odparł Hiram. — Lada ǳień przy eżdża do Pi-Bast wielki
pan asyry ski, Sargon, przy aciel króla Assara. Przy eżdża tu pod pozorem pielgrzymki
do świątyni Astoreth, złoży dary wam, książę, i ego świątobliwości, potem — zawrzecie
układ… Naprawdę zaś przypieczętu ecie to, co postanowili kapłani na zgubę Fenic an,
a może i własne nieszczęście.
— Nigdy! — rzekł książę. — Jakież to wynagroǳenie musiałaby Asyria dać Egiptowi…
— Oto est mowa godna króla: akie wynagroǳenie dostałby Egipt? Bo dla państwa
każdy układ est dobry, byle coś na nim zyskało… I to właśnie ǳiwi mnie — ciągnął
Hiram — że Egipt zrobi zły interes: Asyria bowiem zagarnia, oprócz Fenic i, prawie całą
Az ę; a wam akby z łaski zostawią: Izraelitów, Filistynów i półwysep Syna … Rozumie
się, że w takim razie przepadną należne Egiptowi daniny i faraon nigdy nie odbierze tych
stu pięciu tysięcy talentów.
Namiestnik potrząsnął głową.
— Nie znasz — odparł — wasza dosto ność, kapłanów egipskich: żaden z nich nie
przy ąłby takiego układu.
— Dlaczego? Fenickie przysłowie mówi: lepszy ęczmień w stodole niż złoto w pustyni. Mogłoby się więc zdarzyć, że Egipt, gdyby czuł się barǳo słabym, wolałby darmo
Syna i Palestynę aniżeli wo nę z Asyrią. Ale otóż to mnie zastanawia… Bo nie Egipt, lecz
Asyria ǳiś est łatwa do pokonania: ma zatarg na północnym wschoǳie, posiada mało
wo sk, a i te są liche. Gdyby napadł ą Egipt, zniszczyłby państwo, zabrałby niezmierne
skarby z Niniwy i Babelu i raz na zawsze utrwaliłby swo ą właǳę w Az i.
— Więc wiǳisz, że taki układ nie może istnieć — wtrącał Ramzes.
— W ednym tylko wypadku rozumiałbym podobne umowy, gdyby kapłani chcieli
znieść właǳę królewską w Egipcie… Do czego wreszcie dążą od czasów waszego ǳiada,
książę…
— Znowu mówisz od rzeczy — wtrącił namiestnik. Ale w sercu uczuł niepokó .
— Może mylę się — odparł Hiram, bystro patrząc mu w oczy. — Ale posłucha ,
wasza dosto ność…
Przysunął swó fotel do księcia i mówił zniżonym głosem:
— Gdyby faraon wydał wo nę Asyrii i wygrał ą, miałby:
Wielką armię przywiązaną do ego osoby.
Sto tysięcy talentów zaległych danin. Ze dwieście tysięcy talentów z Niniwy i Babelu.
Nareszcie — ze sto tysięcy talentów rocznie z kra ów zdobytych.
Tak ogromny ma ątek pozwoliłby mu wykupić dobra zastawione u kapłanów i raz na
zawsze położyć koniec ich mieszaniu się do właǳy.
Ramzesowi błyszczały oczy. Hiram mówił dale :
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— ǲisia zaś armia zależy od Herhora, a więc od kapłanów, i z wy ątkiem pułków
cuǳoziemskich faraon, w razie walki, liczyć na nią nie może.
Nadto zaś, skarb faraona est pusty, a większa część ego dóbr należy do świątyń.
Król choćby na utrzymanie dworu musi co roku zaciągać nowe długi; a że Fenic an uż
u was nie bęǳie, więc musicie brać od kapłanów… Tym sposobem za ǳiesięć lat ego
świątobliwość (oby żył wiecznie!…) straci resztę swoich dóbr, a co późnie ?…
Na czoło Ramzesa wystąpił pot kroplisty.
— Wiǳisz więc, dosto ny panie — mówił Hiram — że w ednym wypadku kapłani
mogliby, a nawet musieliby przy ąć na sromotnie szy układ z Asyrią: eżeli choǳiłoby im
o poniżenie i zniesienie właǳy faraona… No — może istnieć i drugi wypadek: gdyby
Egipt był tak słaby, że za wszelką cenę potrzebowałby spoko u…
Książę zerwał się.
— Milcz! — zawołał. — Wolałbym zdradę na wiernie szych sług aniżeli podobną
niemoc kra u!… Egipt musiałby Asyrii oddać Az ę… Ależ w rok późnie sam wpadłby
pod e arzmo, bo podpisu ąc hańbę, przyznałby się do bezsilności…
Choǳił wzburzony, a Hiram patrzył na niego z litością czy współczuciem.
Nagle Ramzes zatrzymał się przed Fenic aninem i rzekł:
— To fałsz!… Jakiś zręczny hulta oszukał cię, Hiramie, pozorami prawdy i ty mu
uwierzyłeś. Gdyby istniał taki traktat, układano by go w na większe ta emnicy. A w takim
razie, eden z czterech kapłanów, których wymieniłeś, byłby zdra cą nie tylko króla, lecz
nawet swoich współspiskowców…
— Mógł przecie być ktoś piąty, który ich podsłuchiwał — wtrącił Hiram.
— I tobie sprzedał ta emnicę?…
Hiram uśmiechnął się.
— ǲiwno mi — rzekł — że książę eszcze nie poznałeś potęgi złota.
— Ależ zastanów się, wasza dosto ność, że nasi kapłani ma ą więce złota aniżeli ty,
choć esteś bogacz nad bogacze!…
— Ja ednak nie gniewam się, gdy mi przybęǳie choćby drachma. Dlaczego inni
mieliby odrzucać talenty?…
— Bo oni są sługami bogów — mówił rozgorączkowany książę — bo oni lękaliby się
ich kary…
Fenic anin uśmiechnął się.
— Wiǳiałem — odparł — wiele świątyń różnych narodów, a w świątyniach duże
i małe posągi: drewniane, kamienne, nawet złote. Ale bogów nie spotykałem nigdy…
— Bluźnierco!… — zawołał Ramzes. — Jam wiǳiał bóstwo, czułem na sobie ego
rękę i słyszałem głos…
— Gǳie to było?
— W świątyni Hator: w e przysionku i w mo e celi.
— W ǳień?… — pytał Hiram.
— W nocy… — odparł książę i zastanowił się.
— W nocy — książę słyszał mowę bogów i — czuł — ich rękę — powtarzał Fenic anin wybĳa ąc po edyncze wyrazy. — W nocy wiele rzeczy można wiǳieć. Jak to
było?…
— Byłem chwytany za głowę, ramiona i nogi, a przysięgam…
— Psyt!… — przerwał Hiram z uśmiechem. — Nie należy przysięgać nadaremnie.
Uporczywie wpatrywał się w Ramzesa swymi bystrymi i mądrymi oczyma, a wiǳąc,
że w młoǳieńcu buǳą się wątpliwości, rzekł:
— Ja ci coś powiem, panie. Jesteś niedoświadczony, otoczony siecią intryg, a zaś
byłem przy acielem twego ǳiada i o ca. Otóż oddam ci edną usługę. Przy dź kiedy w nocy
do świątyni Astoreth, ale… zobowiązawszy się do zachowania ta emnicy… Przy dź sam,
a przekonasz się, acy to bogowie oǳywa ą się i dotyka ą mas w świątyniach.
— Przy dę — rzekł Ramzes po namyśle.
— Uprzedź mnie, książę, którego dnia z rana, a a powiem ci hasło wieczorne świątyni
i bęǳiesz tam dopuszczony. Tylko nie zdradź mnie ani siebie — mówił z dobrodusznym
uśmiechem Fenic anin. — Bogowie niekiedy przebacza ą zdradę swoich ta emnic, luǳie
nigdy…
Ukłonił się, a potem wzniósłszy oczy i ręce do góry zaczął szeptać błogosławieństwo.
   Faraon



Polityka

Pobożność, Wierzenia

— Obłudniku!… — zawołał książę. — Modlisz się do bogów, w których nie wierzysz?…
Hiram dokończył błogosławieństwa i rzekł:
— Tak est: nie wierzę w bogów egipskich, asyry skich, nawet fenickich, lecz wierzę
w Jedynego, który nie mieszka w świątyniach i nie est znane ego imię.
— Nasi kapłani wierzą także w Jedynego — wtrącił Ramzes.
— I chalde scy także, a ednak i ci, i tamci sprzysięgli się przeciw nam… Nie ma
prawdy na świecie, mó książę!…
Po ode ściu Hirama książę zamknął się w na odlegle szym poko u pod pozorem odczytywania świętych papirusów.
Prawie w oka mgnieniu w ego ogniste wyobraźni uporządkowały się nowo otrzymane
wiadomości i utworzył się plan.
Przede wszystkim zrozumiał, że mięǳy Fenic anami i kapłanami toczy się cicha walka na życie i śmierć. O co?… Naturalnie o wpływy i skarby. Prawdę rzekł Hiram, że
gdyby Fenic an zabrakło w Egipcie, wszystkie ma ątki faraona, nawet nomarchów i całe
arystokrac i, przeszłyby pod panowanie świątyń.
Ramzes nigdy nie lubił kapłanów i od dawna wieǳiał i wiǳiał, że większa część
Egiptu uż należy do kapłanów, że ich miasta są na bogatsze, pola na lepie uprawiane,
ludność zadowolona. Rozumiał też, że połowa skarbów należących do świątyń wydobyłaby
faraona z nieustannych kłopotów i podźwignęłaby ego właǳę.
Książę wieǳiał o tym i nie ednokrotnie wypowiadał to z goryczą. Lecz gdy za sprawą Herhora został namiestnikiem i otrzymał dowóǳtwo korpusu Menﬁ, pogoǳił się
z kapłanami i we własnym sercu tłumił stare niechęci do nich.
ǲiś wszystko to odżyło.
Więc kapłani nie tylko nie powieǳieli mu o swoich układach z Asyrią, ale nawet nie
uprzeǳili go o poselstwie akiegoś Sargona?
Może wreszcie być, że ta kwestia stanowiła na wyższą ta emnicę świątyń i państwa.
Lecz dlaczego ukrywali przed nim cyę danin zalega ących u rozmaitych az atyckich
narodów?… Sto tysięcy talentów, ależ to suma, która mogła od razu poprawić ma ątkowy
stan faraona… Dlaczegóż oni to ukrywali, o czym nawet wieǳiał tyry ski książę, eden
z członków rady tego miasta?…
Co za wstyd dla niego, następcy tronu i namiestnika, że dopiero obcy luǳie otwiera ą
mu oczy!
Lecz była rzecz eszcze gorsza: Pentuer i Mees na wszelki sposób dowoǳili mu, że
Egipt musi unikać wo ny.
Już w świątyni Hator nacisk ten wydawał mu się pode rzanym: wo na bowiem mogła
dostarczyć państwu krocie tysięcy niewolników i podźwignąć ogólny dobrobyt kra u.
ǲisia zaś wyda e się tym koniecznie szą, że przecież Egipt ma do odebrania sumy zaległe
i do zdobycia nowe.
Książę podparł się rękoma na stole i rachował:
„Mamy — myślał — do odebrania sto tysięcy talentów danin… Hiram liczy, że
złupienie Babilonu i Niniwy przyniosłoby ze dwieście tysięcy — razem trzysta tysięcy
ednorazowo…
Taką sumą można pokryć koszta na większe wo ny, a zostanie ako zysk — kilkakroć
sto tysięcy niewolników i sto tysięcy roczne daniny z kra ów na nowo podbitych.
Potem zaś — dokończył książę — obrachowalibyśmy się z kapłanami…”
Ramzes był rozgorączkowany. Mimo to przyszła mu reﬂeks a:
„A gdyby Egipt nie mógł przeprowaǳić zwycięskie wo ny z Asyrią?…”
Lecz przy tym pytaniu zagotowała się w nim krew. Jak to Egipt, ak Egipt może nie
zdeptać Asyrii, gdy na czele wo sk stanie on, Ramzes, on, potomek Ramzesa Wielkiego,
który sam eden rzucił się na chety skie²²⁴ wozy wo enne i rozbił e!…
Książę wszystko mógł po ąć wy ąwszy tego, ażeby on mógł być pokonanym, mógł nie
wydrzeć zwycięstwa na większym mocarzom. Czuł w sobie bezmiar odwagi i zǳiwiłby się,
gdyby akikolwiek nieprzy aciel nie uciekł na widok ego rozpuszczonych koni. Przecież

²²⁴chetyjski — ǳiś: hetycki. [przypis edytorski]
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Wo na, Przywódca

na wo ennym wozie faraona sta ą sami bogowie, ażeby go zasłaniać tarczą, a nieprzy aciół
razić niebieskimi pociskami.
„Tylko… co ten Hiram mówił mi o bogach?… — pomyślał książę. — I co on ma mi
pokazać w świątyni Astoreth?… Zobaczymy.”

 
Hiram dotrzymał obietnicy. Co ǳień do książęcego pałacu w Pi-Bast przychoǳiły tłumy niewolników i długie szeregi osłów dźwiga ących: pszenicę, ęczmień, suszone mięso,
tkaniny i wino. Złoto zaś i drogie kamienie przynosili kupcy feniccy pod dozorem urzędników domu Hirama.
Tym sposobem namiestnik w ciągu pięciu dni otrzymał przyrzeczone mu sto talentów.
Hiram policzył sobie niewielki procent: eden talent od czterech na rok i nie żądał zastawu,
lecz poprzestał na kwicie księcia poświadczonym przez sąd.
Potrzeby dworu były ho nie zaopatrzone. Trzy kochanki namiestnika otrzymały nowe
szaty, mnóstwo osobliwych pachnideł i po kilka niewolnic rozmaite barwy. Służba miała
obﬁtość eǳenia i wina, robotnicy królewscy odebrali zaległy żołd, wo sku wydawano
naǳwycza ne porc e.
Dwór był zachwycony tym więce , że Tutmozis i inni szlachetni młoǳieńcy, na rozkaz
Hirama, otrzymali od Fenic an dość wysokie pożyczki, a nomarcha prowinc i Habu i ego
wyżsi urzędnicy dostali kosztowne prezenta²²⁵.
Toteż uczta następowała po uczcie, zabawa po zabawie, mimo ciągle wzrasta ącego
upału. Namiestnik, wiǳąc powszechną radość, sam był zadowolony. Trapiła go tylko
edna rzecz: zachowanie się Meesa i innych kapłanów. Książę myślał, iż dosto nicy ci
będą mu robili wymówki za to, że zaciągnął tak wielki dług u Hirama wbrew naukom,
akie odebrał w świątyni. Tymczasem święci o cowie milczeli i nawet nie pokazywali się
u dworu.
— Co to znaczy — rzekł pewnego dnia Ramzes do Tutmozisa — że kapłani nie
uǳiela ą nam upomnień?… Przecież takich zbytków ak obecnie nie dopuszczaliśmy się
nigdy. Muzyka gra od rana do nocy, a my pĳemy od wschodu słońca i zasypiamy z kobietami w ob ęciach albo ze ǳbanami²²⁶ pod głową…
— Za co mieliby nas upominać? — odparł oburzony Tutmozis. — Czyliż nie przebywamy w mieście Astarty, dla które na milszym nabożeństwem est zabawa, a na pożądańszą oﬁarą — miłość? Zresztą kapłani rozumie ą, że po tak długich umartwieniach
i postach należy ci się odpoczynek.
— Mówili ci to? — spytał z niepoko em książę.
— I nie raz. Wczora , nie dawnie , święty Mees rzekł do mnie, śmie ąc się, że tak
młodego człowieka, ak ty, więce pociąga zabawa aniżeli nabożeństwo albo kłopoty rząǳenia państwem.
Ramzes zamyślił się. Więc kapłani uważa ą go za lekkomyślnego młoǳieniaszka, pomimo że on, ǳięki Sarze, ǳiś — utro zostanie o cem?… Ale tym lepie : będą mieli
niespoǳiankę, gdy przemówi do nich swoim własnym ęzykiem…
Co prawda książę samemu sobie robił lekkie wyrzuty: od chwili gdy opuścił świątynię
Hatory, ani przez eden ǳień nie za mował się sprawami nomesu Habu. Kapłani mogą
przypuszczać, że albo est zupełnie zadowolony ob aśnieniami Pentuera, albo że — znuǳił
się uż mieszaniem do rządów.
— Tym lepie !… — szeptał. — Tym lepie !…
W ego młode duszy, pod wpływem ciągłych intryg otoczenia albo pode rzeń o intrygi, zaczynał buǳić się instynkt obłudy. Ramzes czuł, że kapłani nie domyśla ą się,
o czym on rozmawiał z Hiramem i akie plany rozsnuwał w swe głowie. Tym zaślepionym wystarczało, że on bawi się, z czego wnosili, że rządy państwem pozostaną w ich
rękach.
„Bogowie tak zamącili ich rozum — mówił do siebie Ramzes — że nawet nie pyta ą
się: dlaczego Hiram uǳielił mi tak wielkie pożyczki?… A może ten chytry tyry czyk
potraﬁł uśpić ich pode rzliwe serca?… Tym lepie !… tym lepie !…”
²²⁵prezenta — ǳiś popr.: prezenty. [przypis edytorski]
²²⁶ze ǳbanami — ǳiś popr.: z ǳbanami. [przypis edytorski]
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Robiło mu to ǳiwną przy emność, gdy myślał, że kapłani oszukali się na ego rachunek. Postanowił i nadal utrzymywać ich w błęǳie, więc bawił się ak szalony.
Istotnie kapłani, a przede wszystkim Mees i Mentezuﬁs, oszukali się i na Ramzesie,
i na Hiramie. Przebiegły tyry czyk udawał wobec nich człowieka barǳo dumnego ze
swoich stosunków z następcą tronu, a książę z nie mnie szym powoǳeniem grał rolę
rozhulanego młoǳika.
Mees był nawet pewny, że książę poważnie myśli o wypęǳeniu Fenic an z Egiptu,
a tymczasem i on sam, i ego dworzanie zaciąga ą długi, aby ich nigdy nie spłacić.
Przez ten czas świątynia Astarty, e liczne ogrody i ǳieǳińce roiły się od tłumu pobożnych. Co ǳień, eżeli nie co goǳina, z głębi Az i, mimo strasznego upału, nadciągała
do wielkie bogini akaś kompania pielgrzymów.
ǲiwni to byli pielgrzymowie²²⁷. Zmęczeni, zlani potem, okryci kurzem szli z muzyką,
tańcząc i śpiewa ąc niekiedy barǳo wszeteczne piosenki. ǲień upływał im na pĳatyce,
noc na wyuzdane rozpuście ku czci bogini Astoreth. Każdą taką kompanię można było
nie tylko poznać, ale wyczuć z daleka: nieśli bowiem ogromne bukiety ciągle świeżych
kwiatów w rękach, a — zdechłe w ciągu roku koty w węzełkach.
Koty te oddawali pobożni do balsamowania lub wypychania paraszytom mieszka ącym
pod Pi-Bast, a następnie odnosili e z powrotem do domów, ako szanowne relikwie.
W początkach miesiąca Misori (ma — czerwiec) książę Hiram zawiadomił Ramzesa,
że tego dnia wieczorem może przy ść do fenickie świątyni Astoreth. Gdy po zachoǳie
słońca ściemniło się na ulicach, namiestnik, przypiąwszy krótki miecz do boku, włożył płaszcz z kapturem i nie dostrzeżony przez nikogo ze służby wymknął się do domu
Hirama.
Stary magnat czekał na niego.
— Cóż — rzekł z uśmiechem — nie boisz się, wasza dosto ność, wchoǳić do fenickie
świątyni, gǳie na ołtarzu zasiada okrucieństwo, a służy mu przewrotność?
— Bać się?… — spytał Ramzes, patrząc na niego prawie z pogardą. — Astoreth nie
est Baalem ani a ǳieckiem, które można rzucić w rozpalony brzuch waszego boga.
— I książę wierzysz temu?
Ramzes wzruszył ramionami.
— Naoczny i wiarogodny świadek — odparł — opowiadał mi o waszych oﬁarach
z ǳieci. Pewnego czasu burza rozbiła wam kilkanaście statków. Natychmiast kapłani
tyry scy ogłosili nabożeństwo, na które zebrał się tłum ludu…
Książę mówił z widocznym wzburzeniem.
— Przed świątynią Baala, na wzniesieniu, sieǳiał ogromny spiżowy posąg z głową
wołu. Jego brzuch był rozpalony do czerwoności. Wtedy, na rozkaz waszych kapłanów,
głupie matki fenickie zaczęły składać na pięknie sze ǳieci u stóp okrutnego boga…
— Samych chłopców — wtrącił Hiram.
— Tak, samych chłopców — powtórzył książę. — Kapłani skrapiali każde ǳiecko
wonnościami, ubierali w kwiaty, a wówczas posąg chwytał e spiżowymi rękoma, otwierał
paszczę i pożerał krzyczącego wniebogłosy… Za każdym razem z ust boga wybuchały
płomienie…
Hiram śmiał się cicho.
— I wasza dosto ność wierzysz temu?
— Opowiadał mi to, powtarzam, człowiek, który nigdy nie kłamie.
— Mówił to, co istotnie wiǳiał — odparł Hiram. — Czy ednak nie zastanowiło go,
że żadna z matek, którym palono ǳieci, nie płakała?
— Istotnie zaǳiwiła go ta obo ętność kobiet, zawsze gotowych do wylewania łez,
nawet nad zdechłą kurą. Dowoǳi to ednak wielkiego okrucieństwa w waszym naroǳie.
Stary Fenic anin kiwał głową.
— Dawnoż to było? — spytał.
— Przed kilkoma laty.
— No — powoli mówił Hiram — eżeli wasza dosto ność zechcesz kiedy odwieǳić
Tyr, będę miał zaszczyt pokazać wam taką uroczystość…
— Nie chcę e wiǳieć!…
²²⁷pielgrzymowie — ǳiś popr.: pielgrzymi. [przypis edytorski]
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— Następnie zaś pó ǳiemy na inne podwórze świątyni, gǳie książę zobaczy barǳo
piękną szkołę, a w nie — zdrowych i wesołych tych samych chłopców, których przed
kilkoma laty spalono…
— Jak to?… — zawołał Ramzes — więc oni nie zginęli?…
— Ży ą i rosną na tęgich marynarzy. Gdy wasza dosto ność zostaniesz świątobliwością
— obyś żył wiecznie! — może nie eden z nich bęǳie prowaǳił two e okręty.
— Więc oszuku ecie wasz lud?… — roześmiał się książę.
— My nikogo nie oszuku emy — odparł z powagą tyry czyk. — Oszuku e każdy sam
siebie, gdy nie pyta o ob aśnienie uroczystości, które nie rozumie.
— Ciekawym… — rzekł Ramzes.
— Istotnie — mówił Hiram — est u nas zwycza , że ubogie matki, chcące zapewnić
dobry los swoim synom, oﬁarowu ą e na usługi państwu. Rzeczywiście ǳieci te są porywane przez posąg Baala, w którym mieści się piec rozpalony. Obrządek ten nie znaczy,
że ǳieci są naprawdę palone, lecz — że stały się własnością świątyni i tak zginęły dla
swoich matek, ak gdyby wpadły w ogień.
Naprawdę ednak nie idą one do pieca, ale do mamek i nianiek, które e przez kilka
lat wychowu ą. Gdy zaś podrosną, zabiera e szkoła kapłanów Baala i kształci. Na zdolnie si z tych wychowańców zosta ą kapłanami lub urzędnikami, mnie obdarzeni idą do
marynarki i nieraz zdobywa ą wielkie bogactwa.
Teraz chyba książę nie bęǳiesz ǳiwił się, że matki tyry skie nie opłaku ą swoich
ǳieci. Więce powiem: teraz, panie, zrozumiesz, dlaczego w naszych prawach nie ma kar
na roǳiców zabĳa ących swo e potomstwo, ak się to zdarza w Egipcie…
— Nikczemnicy zna du ą się wszęǳie — wtrącił namiestnik.
— Ale u nas nie ma ǳieciobó ców — mówił dale Hiram — bo u nas ǳiećmi,
których nie mogą wykarmić ich matki, za mu e się państwo i świątynia.
Książę zamyślił się. Nagle uścisnął Hirama i zawołał wzruszony:
— Jesteście o wiele lepsi aniżeli ci, którzy opowiada ą o was tak straszne historie…
Barǳo cieszę się z tego…
— U nas est niemało złego — odparł Hiram — ale wszyscy bęǳiemy wiernymi
sługami twoimi, panie, gdy nas zawołasz…
— Czy tak?… — spytał książę, bystro patrząc mu w oczy.
Starzec położył rękę na sercu.
— Przysięgam ci, następco egipskiego tronu i przyszły faraonie, że kiedykolwiek rozpoczniesz walkę z naszymi wspólnymi nieprzy aciółmi, cała Fenic a, ak eden mąż, pośpieszy ci z pomocą…
A oto — weź na pamiątkę nasze ǳisie sze rozmowy.
Wy ął spod szat złoty medal pokryty ta emnymi znakami i, szepcąc modlitwy, zawiesił
go na szyi Ramzesa.
— Z tym amuletem — mówił Hiram — możesz ob echać cały świat… A gǳiekolwiek
spotkasz Fenic anina, bęǳie ci służył radą, złotem, nawet mieczem… A teraz idźmy.
Upłynęło uż kilka goǳin po zachoǳie słońca, ale noc była widna, gdyż wszedł księżyc. Straszliwy upał ǳienny ustąpił mie sca chłodowi; w czystym powietrzu nie było
szarego pyłu, który zatruwał oddech i gryzł w oczy. Na błękitnym niebie tu i ówǳie
świeciły gwiazdy rozpływa ące się w powoǳi księżycowych blasków.
Na ulicach ustał ruch, ale dachy wszystkich domów były napełnione bawiącymi się
ludźmi. Zdawało się, że Pi-Bast est edną salą od brzegu do brzegu wypełnioną muzyką,
śpiewem, śmiechem i dźwiękami pucharów.
Książę i Fenic anin szli prędko za miasto, wybiera ąc mnie oświetlone strony ulic.
Mimo to luǳie ucztu ący na tarasach niekiedy spostrzegali ich, a spostrzegłszy, zapraszali
do siebie lub sypali im kwiaty na głowy.
— He , wy tam, nocne włóczęgi! — wołano z dachów. — Jeżeli nie esteście złoǳie ami, których noc wywabiła na zarobek, przy dźcie tu do nas… Mamy dobre wino
i wesołe kobiety…
Dwa wędrowcy nie odpowiadali na te uprze me wezwania, śpiesząc swo ą drogą.
Nareszcie wyszli w stronę miasta, gǳie było mnie domów, a więce ogrodów, których
drzewa, ǳięki wilgotnym podmuchom morskim, rozrastały się wyże i bu nie aniżeli
w południowych prowinc ach Egiptu.
   Faraon



Kle not

— Już niedaleko — rzekł Hiram.
Książę podniósł oczy i ponad zbitą zielonością drzew zobaczył kwadratową wieżę barwy niebieskawe , na nie — szczuple szą, białą. Była to świątynia Astoreth.
Niebawem weszli w głąb ogrodu, skąd można było ogarnąć wzrokiem całą budowlę.
Składała się ona z kilku kondygnac i. Pierwszą — tworzył taras kwadratowy o bokach
ma ących po czterysta kroków długości; spoczywał on na murze wysokości kilku metrów,
pomalowanym na czarno. Przy boku wschodnim zna dował się występ, na który z dwu
stron prowaǳiły szerokie schody. Wzdłuż innych boków stały wieżyczki, po ǳiesięć przy
każdym; mięǳy każdą parą wieżyczek zna dowało się po pięć okien.
Mnie więce na środku tarasu wznosił się również kwadratowy budynek z bokami po
dwieście kroków. Ten miał po edyncze schody, wieże na rogach i był barwy purpurowe .
Na płaskim dachu te budowli stał znowu kwadratowy taras, wysoki na parę metrów,
barwy złote , a na nim edna na drugie dwie wieże: niebieska i biała.
Całość wyglądała tak, akby na ziemi postawił kto ogromną kostkę czarną, na nie
mnie szą purpurową, na nie złotą, wyże niebieską, a na wyże srebrną. Na każde zaś
z tych wzniesień prowaǳiły schody albo podwó ne boczne, albo po edyncze ontowe,
zawsze od strony wschodnie .
Przy schodach i przy drzwiach stały na przemian wielkie sﬁnksy egipskie albo skrzydlate asyry skie byki z luǳkimi głowami.
Namiestnik z przy emnością patrzył na ten gmach, który przy blasku księżyca, na tle
bu ne roślinności wyglądał prześlicznie. Był on wzniesiony w stylu chalde skim i stanowczo różnił się od świątyń egipskich, naprzód — systemem kondygnac i, po wtóre
— pionowymi ścianami. U Egipc an każda poważna budowla miała ściany — pochyłe,
akby zbiega ące się ku górze.
Ogród nie był pusty. W różnych punktach widać było domki i pałacyki, płonęły
światła, rozlegał się śpiew i muzyka. Mięǳy drzewami od czasu do czasu mignął cień
zakochane pary.
Nagle zbliżył się do nich stary kapłan: zamienił kilka słów z Hiramem i, złożywszy
niski ukłon księciu, rzekł:
— Racz, panie, udać się ze mną.
— I niech bogowie czuwa ą nad waszą dosto nością — dorzucił Hiram, zostawia ąc
ich.
Ramzes poszedł za kapłanem. Nieco z boku świątyni, mięǳy na większym gąszczem,
stała kamienna ławka, a może o sto kroków od nie niewielki pałacyk, pod którym rozlegały się śpiewy.
— Tam modlą się? — zapytał książę.
— Nie!… — odparł kapłan, nie ukrywa ąc niechęci. — To zbiera ą się wielbiciele
Kamy, nasze kapłanki, pilnu ące ognia przed ołtarzem Astoreth.
— Któregoż ona ǳiś przy mie?
— Żadnego, nigdy!… — odparł zgorszony przewodnik. — Gdyby kapłanka od ognia
nie dotrzymała ślubu czystości, musiałaby umrzeć.
— Okrutne prawo! — rzekł książę.
— Racz, panie, zaczekać na te ławce — odezwał się zimno kapłan fenicki. — A gdy
usłyszysz trzy uderzenia w spiżowe blachy, idź do świątyni, we dź na taras, a stamtąd do
purpurowego gmachu.
— Sam?…
— Tak.
Książę usiadł na ławce, w cieniu oliwki, i słuchał śmiechów kobiecych rozlega ących
się w pałacyku.
„Kama? — myślał. — Ładne imię!… Musi być młoda, a może est piękna, i ci głupi
Fenic anie grożą e śmiercią, gdyby… Czy w ten sposób pragną zapewnić sobie posiadanie
choćby kilkunastu ǳiewic na cały kra ?…”
Śmiał się, ale było mu smutno. Nie wiadomo dlaczego żałował te nieznane kobiety,
dla które miłość była we ściem do grobu.
„Wyobrażam sobie Tutmozisa, gdyby go mianowano kapłanką Astoreth!… Musiałby
biedak umrzeć, zanim przed boginią wypaliłaby się edna lampa…”
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W te chwili pod pałacykiem rozległ się dźwięk ﬂetu i odegrał akąś tęskną melodię,
które towarzyszyły głosy kobiet śpiewa ących:
— Aha-a!… aha-a! — akby przy kołysaniu ǳieci.
Ucichł ﬂet, umilkły kobiety, a odezwał się piękny głos męski greckim ęzykiem:
— Kiedy na ganku błyśnie two a szata, bledną gwiazdy i milkną słowiki, a w moim
sercu buǳi się taka cisza ak na ziemi, gdy ą powita biały świt…
— Aha-a!… aha-a!… aha-a! — nuciły kobiety i ﬂet znowu odegrał zwrotkę.
— A gdy rozmodlona uda esz się do świątyni, ﬁołki otacza ą cię wonnym obłokiem,
motyle krążą około twoich ust, palmy przed two ą pięknością schyla ą głowy…
— Aha-a!… aha-a!… aha-a!…
— Gdy cię nie wiǳę, patrzę na niebo, ażeby przypomnieć sobie słodki spokó two ego
oblicza. Daremna praca! Niebo nie posiada two e pogody, a ego żar est zimnem wobec
płomieni, które spopieliły mo e serce.
— Aha-a!… aha-a!…
— Jednego dnia stanąłem mięǳy różami, które blask twoich spo rzeń obleka w białość, szkarłaty i złoto. Każdy ich listek przypomniał mi edną goǳinę, każdy kwiat —
eden miesiąc przepęǳony u twoich stóp. A krople rosy to mo e łzy, którymi poi się
okrutny wiatr pustyni.
Da znak, a porwę cię i uniosę do mo e miłe o czyzny. Morze odǳieli nas od prześladowców, mirtowe ga e ukry ą nasze pieszczoty i czuwać będą nad naszym szczęściem
litościwsi dla zakochanych bogowie.
— Aha-a!… aha-a!…
Ramzes przymknął oczy i marzył. Przez zapuszczone rzęsy uż nie wiǳiał ogrodu,
tylko powódź księżycowego światła, wśród które rozpływały się czarne cienie i śpiew
nieznanego człowieka do nieznane kobiety. Chwilami ten śpiew tak go ogarniał, tak
głęboko wǳierał mu się w duszę, że Ramzes miał chęć zapytać się: czy to nie on śpiewa,
a nawet czy — on sam nie est tą pieśnią miłosną?…
W tym momencie ego tytuł, właǳa i ciężkie zagadnienia państwowe, wszystko wydawało mu się nęǳnym drobiazgiem wobec te nocy księżycowe i tych okrzyków zakochanego serca. Gdyby mu dano do wyboru: całą potęgę faraona czy ten duchowy nastró ,
w akim zna dował się obecnie, wolałby swo e rozmarzenie, w którym zniknął cały świat,
on sam, nawet czas, a została tęsknota lecąca w wieczność na skrzydłach pieśni.
Wtem książę ocknął się, śpiew umilkł, w pałacyku pogasły światła, a na tle ego białych
ścian ostro odbĳały czarne, puste okna. Można było myśleć, że tu nikt nigdy nie mieszkał.
Nawet ogród opustoszał i ucichł, nawet lekki wiatr przestał poruszać listkami.
Raz!… dwa!… trzy!… Ze świątyni odezwały się trzy potężne odgłosy spiżu.
„Aha! muszę tam iść…” — pomyślał książę, dobrze nie wieǳąc, gǳie ma iść i po co.
Skierował się ednak w stronę świątyni, które srebrzysta wieża górowała nad drzewami, akby wzywa ąc go do siebie.
Szedł odurzony, pełen ǳiwacznych zachceń. Mięǳy drzewami było mu ciasno: pragnął we ść na szczyt te wieży i odetchnąć, ogarnąć wzrokiem akiś szerszy horyzont. To
znowu przypomniawszy sobie, że est miesiąc Misori, że uż rok upłynął od manewrów
w pustyni, uczuł tęsknotę za pustynią. Jakżeby chętnie siadł na swó lekki wóz zaprzęgnięty w parę koni i leciał gǳieś naprzód, gǳie nie byłoby tak duszno, a drzewa nie
zasłaniały widnokręgu.
Był uż u stóp świątyni, więc wszedł na taras. Cicho i pusto, akby wszyscy wymarli;
tylko z daleka szemrała woda fontanny. Na drugich schodach rzucił swó burnus i miecz,
eszcze raz spo rzał na ogród, akby mu żal było księżyca, i wszedł do świątyni. Ponad nim
wznosiły się eszcze trzy kondygnac e.
Spiżowe drzwi były otwarte, z obu stron we ścia stały skrzydlate ﬁgury byków z luǳkimi głowami, na których twarzach panował dumny spokó .
„To królowie asyry scy” — pomyślał książę, przypatru ąc się ich brodom, splecionym
w drobne warkoczyki.
Wnętrze świątyni było czarne ak na czarnie sza noc; ciemność tę potęgowały eszcze
białe smugi księżycowego światła wpada ące przez wąskie a wysokie okna.
W głębi paliło się dwie lampy przed posągiem bogini Astoreth. Jakieś ǳiwne oświe-
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tlenie z góry sprawiało, że posąg był doskonale wiǳialny. Ramzes patrzył. Była to olbrzymia kobieta ze strusimi skrzydłami. Miała na sobie długą, fałǳistą szatę, na głowie
spiczastą czapkę, w prawe ręce parę gołębi. Je piękna twarz i spuszczone oczy miały
wyraz takie słodyczy, takie niewinności, że księcia ogarnęło zdumienie: była to bowiem
patronka zemsty i na barǳie wyuzdane rozpusty.
Fenic a ukazała mu eszcze edną ze swych ta emnic.
„Osobliwy naród! — pomyślał. — Ich ludożerczy bogowie nie z ada ą, a ich wszeteczeństwem opieku ą się ǳiewicze kapłanki i bogini z ǳiecięcą twarzą…”
Wtem uczuł, że po nogach prędko przesunęło mu się coś akby wielki wąż. Ramzes
cofnął się i stanął w smuǳe księżycowego światła.
„Przywiǳenie!…” — rzekł do siebie.
Prawie w te chwili usłyszał szept:
— Ramzesie!… Ramzesie!…
Niepodobna było poznać: czy to głos — męski czy kobiecy i skąd pochoǳi.
— Ramzesie!… Ramzesie!… — rozległ się szept, akby od podłogi.
Książę wszedł w mie sce nieoświetlone i nasłuchu ąc pochylił się. Nagle poczuł na
swe głowie dwie delikatne ręce.
Zerwał się, aby e złapać, ale schwycił tylko powietrze.
— Ramzesie!… — szepnięto z góry.
Podniósł głowę i uczuł na ustach kwiat lotosu, a gdy wyciągnął ku niemu ręce, ktoś
lekko oparł się na ego ramionach.
— Ramzesie!… — zawołano od ołtarza.
Książę odwrócił się i osłupiał. W smuǳe światła, o parę kroków stał prześliczny
człowiek, zupełnie podobny do niego. Ta sama twarz, oczy, młoǳieńczy zarost, ta sama
postawa, ruchy i oǳienie.
Książę przez chwilę myślał, że stoi przed wielkim lustrem, akiego nawet faraon nie
posiadał. Wnet ednak przekonał się, że ego sobowtór nie est wizerunkiem, ale żywym
człowiekiem.
W te chwili uczuł pocałunek na szyi. Znowu odwrócił się, lecz nie było nikogo,
a tymczasem i ego sobowtór zniknął.
— Kto tu est?… Chcę wieǳieć!… — zawołał rozgniewany książę.
— To a… Kama… — odpowieǳiał słodki głos.
I w świetlne smuǳe ukazała się prześliczna kobieta, naga, w złote przepasce około
bioder.
Ramzes pobiegł i schwycił ą za rękę. Nie uciekła.
— Ty esteś Kama?… Nie, ty esteś… Tak, ciebie kiedyś przysłał do mnie Dagon, ale
wówczas nazywałaś się Pieszczotą…
— Bo a estem i Pieszczota — odpowieǳiała naiwnie.
— Ty mnie dotykałaś rękoma?…
— Ja.
— Jakim sposobem?…
— A o, takim… — odpowieǳiała, zarzuca ąc mu ręce na szy ę i cału ąc go.
Ramzes pochwycił ą w ob ęcia, ale wydarła mu się z siłą, które nie można było
pode rzewać w tak drobne postaci.
— Więc to ty esteś kapłanka Kama?… Więc to do ciebie śpiewał ǳisia ten Grek…
— mówił książę, namiętnie ściska ąc e ręce. — Co za eden ten śpiewak?…
Kama pogardliwie wzruszyła ramionami.
— On est przy nasze świątyni — rzekła.
Ramzesowi płonęły oczy, rozszerzały się nozdrza, szumiało mu w głowie. Ta sama
kobieta przed kilkoma miesiącami zrobiła na nim małe wrażenie, ale ǳiś gotów był dla
nie popełnić szaleństwo. Zazdrościł Grekowi, a ednocześnie czuł nieopisany żal na myśl,
że gdyby ona została ego kochanką, musiałaby umrzeć.
— Jakaś ty piękna — mówił. — Gǳie mieszkasz?… Ach, wiem, w tamtym pałacyku… Czy można cię odwieǳić?… Naturalnie, eżeli przy mu esz wizyty śpiewaków,
musisz i mnie przy ąć… Czy naprawdę esteś kapłanką pilnu ącą ognia?…
— Tak.
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— I wasze prawa są tak okrutne, że nie pozwala ą ci kochać?… Ech, to są pogróżki!…
Dla mnie zrobisz wy ątek…
— Przeklęłaby mnie cała Fenic a, zemściliby się bogowie… — odparła ze śmiechem.
Ramzes znowu przyciągnął ą do siebie, ona znowu wydarła się.
— Strzeż się, książę — mówiła z wyzywa ącym spo rzeniem. — Fenic a est potężna,
a e bogowie…
— Co mnie obchoǳą twoi bogowie albo Fenic a… Gdyby ci włos spadł, zdeptałbym
Fenic ę ak złą gaǳinę…
— Kama!… Kama!… — odezwał się od posągu głos.
Przeraziła się.
— O wiǳisz, woła ą mnie… Może nawet słyszeli two e bluźnierstwa…
— Boda by nie usłyszeli mego gniewu!… — wybuchnął książę.
— Gniew bogów est strasznie szy…
Szarpnęła się i znikła w cieniach świątyni. Ramzes rzucił się za nią, lecz nagle cofnął się. Całą świątynię, mięǳy ołtarzem i nim, zalał ogromny, krwawy płomień, wśród
którego zaczęły ukazywać się potworne ﬁgury: wielkie niedoperze²²⁸, gady z luǳkimi
twarzami, cienie…
Płomień szedł prosto na niego całą szerokością gmachu, a oszołomiony nie znanym
sobie widokiem książę cofał się wstecz. Nagle owionęło go świeże powietrze. Odwrócił
głowę — był uż na zewnątrz świątyni, a ednocześnie spiżowe drzwi z łoskotem zatrzasnęły
się przed nim.
Przetarł oczy, roze rzał się. Księżyc z na wyższego punktu na niebie zniżał się uż ku
zachodowi. Obok kolumny Ramzes znalazł swó miecz i burnus. Podniósł e i zeszedł²²⁹
ze schodów ak pĳany.
Kiedy późno wrócił do pałacu, Tutmozis, wiǳąc ego pobladłą twarz i mętne spo rzenie, zawołał z trwogą:
— Przez bogi! gǳieżeś to był, erpatre?… Cały twó dwór nie śpi zaniepoko ony…
— Oglądałem miasto. Ładna noc…
— Wiesz — dodał spiesznie Tutmozis, akby lęka ąc się, aby go kto inny nie uprzeǳił.
— Wiesz, Sara powiła ci syna…
— Doprawdy?… Chcę, ażeby nikt z orszaku nie niepokoił się o mnie, ile razy wy dę
na przechaǳkę.
— Sam?…
— Gdybym nie mógł wychoǳić sam, gǳie mi się podoba, byłbym na nieszczęśliwszym niewolnikiem w tym państwie — odparł cierpko namiestnik.
Oddał miecz i burnus Tutmozisowi i poszedł do swo e sypialni, nie wzywa ąc nikogo. Jeszcze wczora wiadomość o uroǳeniu się syna napełniłaby go radością. Lecz w te
chwili przy ął ą obo ętnie. Całą duszę wypełniły mu wspomnienia ǳisie szego wieczoru,
na ǳiwnie szego, aki dotychczas poznał w życiu.
Jeszcze wiǳiał światło księżyca, w uszach rozlegała się pieśń Greka. A ta świątynia
Astarty!…
Nie mógł zasnąć do rana.

 
Na drugi ǳień książę wstał późno, sam wykąpał się i ubrał, i kazał przy ść do siebie
Tutmozisowi.
Wystro ony, namaszczony wonnościami elegant ukazał się natychmiast, pilnie przypatru ąc się księciu, aby poznać, w akim est humorze, i odpowiednio do tego ułożyć
swo ą ﬁz ognomię.
Ale na twarzy Ramzesa malowało się tylko znużenie.
— Cóż — spytał Tutmozisa, ziewa ąc — czy esteś pewny, że uroǳił mi się syn?
— Mam tę wiadomość od świętego Meesa.
— Oho!… Od akże to dawna prorocy za mu ą się moim domem?
— Od czasu kiedy wasza dosto ność okazu esz im swo ą łaskę.
²²⁸niedoperz — ǳiś popr.: nietoperz. [przypis edytorski]
²²⁹zeszedł — ǳiś popr.: zszedł. [przypis edytorski]
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— Tak?… — spytał książę i zamyślił się. Przypomniał sobie wczora szą scenę w świątyni Astoreth i porównywał ą z podobnymi z awiskami w świątyni Hator.
„Wołano na mnie — mówił do siebie — i tu, i tam. Ale tam mo a cela była barǳo
ciasna i grube mury, tu zaś woła ący, a właściwie Kama mogła schować się za kolumnę
i szeptać… Wreszcie tu było strasznie ciemno, a w mo e celi widno…”
Nagle rzekł do Tutmozisa:
— Kiedyż się to stało?
— Kiedy uroǳił się dosto ny syn twó ?… Podobno uż z ǳiesięć dni temu… Matka
i ǳiecko zdrowe, doskonale wygląda ą… Przy uroǳeniu był sam Menes, lekarz two e
czcigodne matki i dosto nego Herhora…
— No, no… — odparł książę i znowu myślał:
„Dotykano mnie tu i tam ednakowo zręcznie… Czy była aka różnica?… Zda e się, że
była, może dlatego, że tu byłem, a tam nie byłem przygotowany na zobaczenie cudu… Ale
tu pokazano mi drugiego mnie, czego tam nie potraﬁli zrobić… Barǳo mądrzy są kapłani!… Ciekawym, kto mnie tak dobrze udawał, bożek czy człowiek?… O, barǳo mądrzy
są kapłani i nawet nie wiem, którym z nich lepie wierzyć: naszym czy fenickim?…”
— Słucha , Tutmozis — rzekł głośno — słucha , Tutmozis… Trzeba, ażeby tu przyechali… Muszę przecie zobaczyć mego syna… Nareszcie uż nikt nie bęǳie miał prawa
uważać się za lepszego ode mnie…
— Czy zaraz ma ą przy echać dosto na Sara z synem?…
— A niech przy adą ak na pręǳe , eżeli tylko zdrowie im pozwoli. W granicach pałacu est dużo wygodnych budowli. Trzeba wybrać mie sce wśród drzew, zaciszne i chłodne, gdyż nadchoǳi czas upałów… Niechże i a pokażę światu mego syna!…
I znowu wpadł w zadumę, która nawet zaczęła niepokoić Tutmozisa.
„Tak, mądrzy są! — myślał Ramzes. — Że lud oszuku ą, nawet grubymi sposobami, o tym wieǳiałem. Biedny święty Apis! ile on ukłuć dosta e w czasie proces i, kiedy
chłopi leżą przed nim na brzuchach… Ale ażeby oszukiwali mnie, temu bym nie uwierzył… Głosy bogów, niewiǳialne ręce, człowiek oblewany smołą, to były przegrywki!…
Po czym nastąpiła pieśń Pentuera: o ubytku ziemi i ludności, o urzędnikach, Fenic anach,
a wszystko — ażeby obmierzić mi wo nę…”
— Tutmozisie — rzekł nagle.
— Padam przed tobą na twarz…
— Trzeba powoli ściągnąć pułki z nadmorskich miast — tuta … Chcę zrobić przegląd
i wynagroǳić ich wierność.
— A my, szlachta, nie esteśmyż ci wierni? — spytał zmieszany Tutmozis.
— Szlachta i wo sko to edno.
— A nomarchowie, urzędnicy?…
— Wiesz, Tutmozis, że nawet i urzędnicy są wierni — mówił książę. — Co mówię,
nawet Fenic anie!… Chociaż na wielu innych stanowiskach są zdra cy…
— Przez bogi, cisze !… — szepnął Tutmozis i lękliwie wy rzał do drugie komnaty.
— Oho!… — śmiał się książę — skądże ta trwoga? Więc i dla ciebie nie est ta emnicą,
że mamy zdra ców…
— Wiem, o kim wasza dosto ność mówisz — odparł Tutmozis — bo zawsze byłeś
źle uprzeǳony…
— Do kogo?…
— Do kogo!… Domyślam się. Ale sąǳiłem, że po ugoǳie z Herhorem, po długim
pobycie w świątyni…
— Cóż świątynia?… I tam, i w całym zresztą kra u przekonywałem się zawsze o ednym, że na lepsze ziemie, na ǳielnie sza ludność i niezmierne bogactwa nie są własnością
faraona…
— Cisze !… cisze !… — szeptał Tutmozis.
— Ależ ciągle milczę, ciągle mam twarz pogodną, więc pozwól mi się wygadać choć
ty… Zresztą nawet w na wyższe raǳie miałbym prawo powieǳieć, że w tym Egipcie,
który niepoǳielnie należy do mego o ca, a, ego następca i namiestnik, musiałem pożyczyć sto talentów od akiegoś tyry skiego książątka… Nie estże to hańba!…
— Ale skądże ci to ǳiś przyszło?… — szeptał Tutmozis, pragnąc ak na rychle zakończyć niebezpieczną rozmowę.
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— Skąd?… — powtórzył książę i umilkł, aby znowu pogrążyć się w zadumie.
„Niewiele eszcze znaczyłoby — myślał — gdyby tylko mnie oszukiwali: estem dopiero następcą faraona i nie do wszystkich ta emnic mogę być dopuszczany. Ale kto mi
powie, że oni w taki sam sposób nie postępowali z moim czcigodnym o cem?… Trzyǳieści kilka lat ufał im nieograniczenie, korzył się przed cudami, składał ho ne oﬁary bogom,
po to… ażeby ego ma ątek i właǳa przeszła w ręce ambitnych ﬁlutów… I nikt mu oczu
nie otworzył… Boć faraon nie może, ak a, wchoǳić w nocy do świątyń fenickich, bo
w końcu do ego świątobliwości nikt nie ma przystępu…
A kto mnie ǳiś zapewni, że kapłaństwo nie dąży do obalenia tronu, ak to powieǳiał
Hiram?… Wszakże o ciec ostrzegł mnie, że Fenic anie są na prawdomównie si, gdy ma ą
w tym interes. I z pewnością, że ma ą interes, ażeby nie być wypęǳonymi z Egiptu i nie
dostać się pod właǳę Asyrii… Asyria, stado wściekłych lwów!… Kędy oni prze dą, nic nie
zostanie oprócz zwalisk i trupów, ak po pożarze!…”
Nagle Ramzes podniósł głowę: z daleka doleciał go odgłos ﬂetów i rogów.
— Co to znaczy? — zapytał Tutmozisa.
— Wielka nowina!… — odparł dworak z uśmiechem. — Az aci wita ą znakomitego
pielgrzyma, aż z Babilonu…
— Z Babilonu?… Kto on?…
— Nazywa się Sargon…
— Sargon?… — przerwał książę. — Sargon!… acha! cha!… — zaczął się śmiać. —
Czymże on est?…
— Ma być wielkim dosto nikiem na dworze króla Assara. Prowaǳi ze sobą ǳiesięć
słoni, stada na pięknie szych rumaków pustynnych, tłumy niewolników i sług.
— A po co on tu przy eżdża?
— Pokłonić się cudowne bogini Astoreth, którą czci cała Az a — odparł Tutmozis.
— Cha!… cha!… cha!… — śmiał się książę, przypomniawszy sobie zapowiedź Hirama
o przy eźǳie asyry skiego posła. — Sargon… cha!… cha!… Sargon, powinowaty króla
Assara, zrobił się nagle tak pobożnym, że na całe miesiące puszcza się w niewygodną
podróż, byle uczcić boginią Astoreth w Pi-Bast… Ależ w Niniwie znalazłby większych
bogów i uczeńszych kapłanów… Cha!… cha!… cha!…
Tutmozis ze zdumieniem patrzył na księcia.
— Co tobie, Ramzesie?…
— Oto cud! — mówił książę — akiego chyba nie zapisały kroniki żadne świątyni…
Tylko pomyśl, Tutmozisie… W chwili gdy na barǳie zastanawiasz się nad pytaniem:
w aki sposób złapać złoǳie a, który cię wciąż okrada? — w takie chwili — ów złoǳie
znowu paku e ręce do two e skrzyni, w twoich oczach, przy tysiącu świadków… Cha!
cha! cha!… Sargon — pobożny pielgrzym!…
— Nic nie rozumiem… — szeptał zakłopotany Tutmozis.
— I nie potrzebu esz rozumieć — odparł namiestnik. — Zapamięta tylko, że Sargon
przy echał tu na pobożne praktyki, do święte Astoreth…
— Zda e mi się, że wszystko, o czym mówisz — rzekł zniża ąc głos Tutmozis — że
wszystko to są rzeczy barǳo niebezpieczne…
— Toteż nie wspomina o nich nikomu.
— Że a nie wspomnę, tego chyba esteś pewny, ale czy ty, książę, sam się nie zdraǳisz… Jesteś prędki ak błyskawica…
Następca położył mu rękę na ramieniu.
— Bądź spoko ny — rzekł, patrząc mu w oczy. — Obyście mi tylko dochowali wierności, wy, szlachta i wo sko, a zobaczycie ǳiwne wypadki i… skończą się dla was ciężkie
czasy!…
— Wiesz, że zginiemy na twó rozkaz — odparł Tutmozis, kładąc rękę na piersiach.
Na ego obliczu była tak niezwykła powaga, iż książę zrozumiał, wreszcie nie po raz
pierwszy, że w tym rozhukanym elegancie kry e się ǳielny mąż, na którego mieczu i rozumie można polegać.
Od te pory książę nigdy uż nie prowaǳił z Tutmozisem tak ǳiwne rozmowy. Ale
wierny przy aciel i sługa odgadł, że poza przy azdem Sargona kry ą się akieś wielkie interesa państwowe, samowolnie rozstrzygane przez kapłanów.
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Zresztą od pewnego czasu cała egipska arystokrac a, nomarchowie, wyżsi urzędnicy
i dowódcy, barǳo cicho, ale to barǳo cicho, szeptali mięǳy sobą, że nadchoǳą ważne
wypadki. Fenic anie bowiem pod przysięgą dochowania ta emnicy opowiadali im o akowychś traktatach z Asyrią, przy których Fenic a zginie, a Egipt okry e się hańbą i boda
że kiedyś stanie się lennikiem Asyrii.
Wzburzenie mięǳy arystokrac ą było ogromne, lecz nikt się nie zdraǳił. Owszem,
zarówno na dworze następcy, ak i u nomarchów Dolnego Egiptu, bawiono się doskonale.
Można było sąǳić, że wraz z gorącem spadło na nich szaleństwo nie tylko zabaw, ale
rozpusty. Nie było dnia bez igrzysk, uczt i triumfalnych pochodów, nie było nocy bez
iluminac i i wrzasków. Nie tylko w Pi-Bast, ale w każdym mieście wytworzyła się moda
przebiegania ulic z pochodniami, muzyką, a nade wszystko z pełnymi ǳbanami. Wpadano
do domów i wyciągano śpiących mieszkańców na pĳatykę; a że Egipc anie mieli duży
pociąg do hulanek, więc bawił się, kto żył.
Przez czas pobytu Ramzesa w świątyni Hator Fenic anie zd ęci akimś panicznym
strachem spęǳali dnie na modlitwach i wszystkim odmawiali kredytu. Lecz po rozmowie
Hirama z namiestnikiem pobożność i ostrożność nagle opuściła Fenic an, i zaczęli panom
egipskim ho nie uǳielać pożyczek aniżeli kiedykolwiek.
Takie obﬁtości złota i towarów, aka zapanowała w Dolnym Egipcie, a nade wszystko
tak małych procentów, nie pamiętali na starsi luǳie.
Surowy i mądry stan kapłański zwrócił uwagę na szaleństwa na wyższych klas społecznych. Lecz omylili się w ocenianiu ego źródeł, a święty Mentezuﬁs, który co kilka
dni wysyłał raport do Herhora, wciąż donosił mu, że następca, znuǳony praktykami
religĳnymi w świątyni Hator, bawi się teraz bez pamięci, a wraz z nim cała arystokrac a.
Dosto ny minister nawet nie odpowiadał na te wzmianki, co dowoǳiło, że hulatykę
księcia uważa za rzecz naturalną, a może nawet pożyteczną.
Przy takim nastro u na bliższego otoczenia Ramzes zyskał dużo swobody. Prawie
każdego wieczora, gdy przepici winem dworzanie zaczynali tracić świadomość, książę —
wymykał się z pałacu.
Okryty ciemnym burnusem oﬁcera, przebiegał puste ulice i wydostawał się za miasto,
do ogrodów świątyni Astoreth.
Tam odna dywał swo ą ławkę naprzeciw pałacyku Kamy i ukryty mięǳy drzewami
patrzył na płonące pochodnie, słuchał śpiewu wielbicieli kapłanki i — marzył o nie .
Księżyc wschoǳił coraz późnie , zbliża ąc się do nowiu, noce były szare, efekta²³⁰
świetlne przepadły, ale Ramzes mimo to wciąż wiǳiał asność owe pierwsze nocy i słyszał namiętne stro Greka.
Nieraz powstawał z ławki, ażeby wprost pó ść do mieszkania Kamy; ale ogarniał go
wstyd. Czuł on, że nie wypada następcy tronu ukazywać się w domu kapłanki, którą
odwieǳał każdy pielgrzym, byle złożył ho nie szą dla świątyni oﬁarę. Co ǳiwnie sza —
bał się, ażeby widok Kamy, otoczone ǳbanami i nieszczęśliwymi wielbicielami, nie zatarł
mu cudownego obrazu księżycowe nocy.
Wówczas gdy ą przysłał Dagon, ażeby odwrócić gniew księcia, Kama wydała się
Ramzesowi młodą ǳiewczyną, dosyć powabną, dla które ednak można nie stracić głowy. Lecz gdy pierwszy raz w życiu on, wóǳ i namiestnik, musiał sieǳieć pod domem kobiety, gdy go rozmarzyła noc, gdy usłyszał gorące oświadczyny innego mężczyzny, wtedy,
także pierwszy raz w życiu zroǳiło się w nim szczególne uczucie: mieszanina pożądania,
tęsknoty i zazdrości.
Gdyby mógł mieć Kamę na każde zawołanie, sprzykrzyłaby się mu barǳo prędko,
a może nawet nie ubiegałby się za nią. Ale śmierć sto ąca na progu e sypialni, zakochany
śpiewak, a nareszcie to upakarza ące stanowisko na wyższego dosto nika wobec kapłanki,
wszystko to wytwarzało sytuac ę Ramzesowi dotychczas nie znaną, a więc ponętną.
I oto dlaczego, prawie co wieczór, od ǳiesięciu dni przychoǳił do ogrodów bogini
Astoreth, zasłania ąc twarz wobec przechodniów.
Pewnego wieczoru, kiedy na uczcie w swoim pałacu wypił dużo wina, Ramzes wymknął się ze stanowczym zamiarem. Powieǳiał sobie, że ǳisia we ǳie do mieszkania
Kamy, a e wielbiciele — niech sobie śpiewa ą pod oknami.
²³⁰efekta — ǳiś popr.: efekty. [przypis edytorski]
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Szedł prędko przez miasto, lecz w ogrodach należących do świątyni zwolnił kroku:
znowu bowiem uczuł wstyd.
„Czy słyszano kiedykolwiek — myślał — ażeby następca faraona biegał za kobietami
ak biedny pisarz, który znikąd nie może pożyczyć ǳiesięciu drachm? Wszystkie przychoǳiły do mnie, więc i ta powinna przy ść…”
I uż chciał wrócić.
„A ednak ta nie może przy ść — mówił w duchu — gdyż zabiliby ą…”
Stanął i wahał się.
„Kto by ą zabił?… Hiram, który w nic nie wierzy, czy Dagon, który uż sam nie
wie, czym est?… Tak, ale est tu mnóstwo innych Fenic an i przewĳa ą się setki tysięcy
pielgrzymów fanatycznych i ǳikich. W oczach tych głupców Kama, odwieǳa ąc mnie,
popełniłaby świętokraǳtwo…”
Więc znowu poszedł w stronę pałacyku kapłanki. Ani pomyślał, że emu grozić tu
może niebezpieczeństwo. Jemu, który nie wydobywa ąc miecza, samym spo rzeniem cały
świat może powalić do swych stóp. On, Ramzes, i niebezpieczeństwo!…
Gdy książę wyszedł spośród drzew, spostrzegł, że dom kapłanki est barǳie oświetlony i hałaśliwszy niż zwykle. Istotnie w poko ach i na tarasach było pełno gości, a i dokoła
pałacyku kręcił się tłum.
„Co to za banda?” — pomyślał książę.
Zebranie było niecoǳienne. Niedaleko stał ogromny słoń dźwiga ący na grzbiecie
złoconą lektykę z purpurowymi ﬁrankami. Obok słonia rżało, kwiczało i w ogóle niecierpliwiło się kilkanaście koni o grubych szy ach i nogach, z przewiązanymi u dołu ogonami,
z metalowymi niby hełmami na głowach.
Mięǳy niespoko nymi, prawie ǳikimi zwierzętami kręciło się kilkuǳiesięciu luǳi,
akich Ramzes eszcze nie wiǳiał. Mieli oni kudłate włosy, wielkie brody, spiczaste czapki
z klapami na uszach. Jedni byli oǳiani w długie szaty z grubego sukna, spada ące do
kostek, inni w krótkie surduty i spodnie, a niektórzy — w buty z cholewami. Wszystko
to było uzbro one w miecze, łuki i włócznie.
Na widok tych cuǳoziemców, silnych, niezgrabnych, śmie ących się ordynary nie,
cuchnących ło em i gada ących nieznanym a twardym ęzykiem, w księciu zagotowało
się. Jak lew, kiedy zobaczy obce zwierzę, choć niegłodny, zabiera się ednak do skoku, tak
Ramzes, chociaż luǳie ci nic mu nie zawinili, uczuł do nich straszną nienawiść. Drażnił
go ich ęzyk, ich ubiory, ich zapach, nawet ich konie. Krew uderzyła mu do głowy i sięgnął
po miecz, aby wpaść na tych luǳi i wymordować ich i ich zwierzęta. Ale ocknął się.
„Set rzucił na mnie urok?…” — pomyślał.
W te chwili przeszedł koło niego nagi Egipc anin w czepcu na głowie i opasce dokoła bioder. Książę czuł, że ten człowiek est mu miły, nawet drogi w te chwili, bo to
Egipc anin. Wydobył z worka złoty pierścionek wartości kilkunastu drachm i dał go niewolnikowi.
— Słucha — spytał — co to za luǳie?…
— Asyry czycy — szepnął Egipc anin i nienawiść błysnęła mu w oczach.
— Asyry czycy!… — powtórzył książę. — Więc to są Asyry czycy?… A co oni tu
robią?…
— Ich pan, Sargon, zaleca się do kapłanki, do święte Kamy, a oni go pilnu ą… Oby
ich trąd stoczył, świńskich synów…
— Możesz ode ść.
Nagi człowiek nisko ukłonił się Ramzesowi i pobiegł zapewne do kuchni.
„Więc to są Asyry czycy?… — myślał książę, przypatru ąc się ǳiwacznym postaciom
i wsłuchu ąc w nienawistny, choć niezrozumiały ęzyk. — Więc Asyry czycy uż są nad
Nilem, ażeby zbratać się z nami czy oszukać nas, a ich dosto nik Sargon zaleca się do
Kamy?…”
Zawrócił do domu. Jego rozmarzenie zgasło przy blasku nowe , choć dopiero buǳące się namiętności. On, człowiek szlachetny i łagodny, poczuł śmiertelną nienawiść do
odwiecznych wrogów Egiptu, z którymi zetknął się po raz pierwszy.
Kiedy po opuszczeniu świątyni Hator i rozmowie z Hiramem począł rozmyślać o rozpoczęciu wo ny z Az ą, to były tylko rozmyślania. Egipt potrzebował luǳi, a faraon skar-
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Obcy, Patriota,
Nac onalizm

bów, a że wo na była na łatwie szym sposobem zdobycia ich, że wreszcie dogaǳała ego
potrzebie sławy, więc pro ektował sobie wo nę.
Ale w te chwili nie obchoǳiły go skarby, niewolnicy ani sława, bo odezwał się w nim
potężnie szy nad wszystko głos nienawiści. Faraonowie tak długo walczyli z Asyry czykami, obie strony tyle przelały krwi, walka tak głębokie zapuściła korzenie w serca, że
książę na sam widok żołnierzy asyry skich chwytał za miecz. Zdawało się, że wszystkie
duchy poległych wo owników, wszystkie ich trudy i cierpienia zmartwychwstały w duszy
królewskiego ǳiecięcia i wołały o zemstę.
Gdy książę wrócił do pałacu, wezwał Tutmozisa. Jeden z nich był przepity, drugi
wściekły.
— Czy wiesz, com teraz wiǳiał? — rzekł książę do ulubieńca.
— Może który z kapłanów… — szepnął Tutmozis.
— Wiǳiałem Asyry czyków… O bogowie!… com a uczuł… Cóż to za podły lud…
Ciała ich, od stóp do głów okręcone wełną ak ǳikich zwierząt, śmierǳą starym ło em,
a co to za mowa, akie brody, włosy!…
Szybko choǳił po komnacie, zadyszany, rozgorączkowany.
— Myślałem — mówił Ramzes — że pogarǳam złoǳie stwami pisarzy, obłudą nomarchów, że nienawiǳę chytrych i ambitnych kapłanów… Miałem wstręt do Żydów
i lękałem się Fenic an… Ale ǳiś przekonywam²³¹ się, że tamto były zabawki. Teraz dopiero wiem, co est nienawiść, kiedym zobaczył i usłyszał Asyry czyków, teraz rozumiem,
dlaczego pies rozǳiera kota, który mu przeszedł drogę…
— Do Żydów i Fenic an przywykłeś, wasza dosto ność, Asyry czyków spotkałeś po
raz pierwszy — wtrącił Tutmozis.
— Głupstwo Fenic anie!… — ciągnął akby do siebie książę. — Fenic anin, Filistyn,
Saszu, Libĳczyk, nawet Etiopa, to akby członkowie nasze roǳiny. Kiedy nie płacą danin,
gniewamy się na nich, gdy zapłacą, zapominamy…
Ale Asyry czyk est to coś tak obcego, tak wrogiego, że… Nie będę szczęśliwym,
dopóki nie u rzę pola zasłanego ich trupami, dopóki nie naliczę ze sto tysięcy odciętych
rąk…
Tutmozis nigdy nie wiǳiał Ramzesa w podobnym nastro u.

 
W parę dni książę wysłał swego ulubieńca z wezwaniem do Kamy. Przybyła natychmiast
w szczelnie zasłonięte lektyce.
Ramzes przy ął ą w osobnym poko u.
— Byłem — rzekł — ednego wieczora pod twoim domem.
— O Astoreth!… — zawołała kapłanka. — Czemuż zawǳięczam na wyższą łaskę?…
I co przeszkoǳiło ci, dosto ny panie, że nie raczyłeś zawołać two e niewolnicy?…
— Stały tam akieś bydlęta. Podobno Asyry czykowie²³².
— Więc wasza dosto ność truǳiłeś się wieczorem?… Nigdy nie śmiałabym przypuścić, że nasz władca zna du e się o kilka kroków ode mnie pod gołym niebem.
Książę zarumienił się. Jakżeby była zǳiwiona dowieǳiawszy się, że książę z ǳiesięć
wieczorów przepęǳił pod e oknami!
A może ona i wieǳiała o tym, gdyby sąǳić z e półuśmiechniętych ust i obłudnie
spuszczonych oczu.
— Więc teraz, Kamo — mówił książę — przy mu esz i u siebie Asyry czyków?
— To wielki magnat!… — zawołała Kama. — To powinowaty króla, Sargon, który
pięć talentów oﬁarował nasze bogini…
— A ty mu wywza emnisz się, Kamo — szyǳił następca. — I ponieważ est tak
ho nym magnatem, bogowie feniccy nie ukażą cię śmiercią…
— Co mówisz, panie?… — odparła, składa ąc ręce. — Czyli i nie wiesz, że Az ata,
choćby mnie znalazł w pustyni, nie podniesie na mnie ręki, gdybym nawet oddała mu się
sama. Oni lęka ą się bogów…
— Po cóż więc przychoǳi do ciebie ten śmierǳący… nie — ten pobożny Az ata?
²³¹przekonywam się — ǳiś popr.: przekonu ę się. [przypis edytorski]
²³²Asyryjczykowie — ǳiś popr.: Asyry czycy. [przypis edytorski]
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— Chce mnie namówić, ażebym wy echała do świątyni Astoreth babilońskie .
— I po eǳiesz?…
— Po adę… eżeli ty, panie, każesz… — odpowieǳiała Kama, zasłania ąc twarz welonem.
Książę milcząc u ął ą za rękę. Usta mu drżały.
— Nie dotyka mnie, panie — szeptała wzruszona. — Jesteś władcą i oporą mo ą
i wszystkich Fenic an w tym kra u, ale… bądź miłosierny…
Namiestnik puścił ą i zaczął choǳić po poko u.
— Gorący ǳień, prawda?… — rzekł. — Podobno są kra e, gǳie w miesiącu Mechir
spada z nieba na ziemię biały puch, który na ogniu zmienia się w wodę i robi zimno.
O, Kamo, poproś twoich bogów, ażeby zesłali mi trochę tego pierza!… Choć, co a mówię?… Gdyby pokryli nim cały Egipt, wszystek ten puch zamieniłby się na wodę, ale nie
ostuǳiłby mego serca.
— Bo esteś ak boski Amon, esteś słońce ukryte w luǳkie postaci — odparła Kama.
— Ciemność pierzcha stamtąd, gǳie zwrócisz two e oblicze, a pod blaskiem twoich
spo rzeń rosną kwiaty…
Książę znowu zbliżył się do nie .
— Ale bądź miłosierny — szepnęła. — Przecieżeś ty dobry bóg, więc nie możesz
zrobić krzywdy two e kapłance…
Książę znowu odsunął się i otrząsnął, akby pragnąc zrzucić z siebie ciężar. Kama
patrzyła na niego spod opuszczone powieki i uśmiechnęła się nieznacznie.
Gdy milczenie trwało zbyt długo, spytała:
— Kazałeś mnie wezwać, władco. Oto estem i czekam, abyś mi ob awił wolę two ą.
— Aha!… — ocknął się książę. — Powieǳ no mi, kapłanko… Aha!… Kto to był ten,
tak podobny do mnie, którego wiǳiałem w wasze świątyni, wówczas?…
Kama położyła palec na ustach.
— Święta ta emnica… — szepnęła.
— Jedno est ta emnicą, drugiego nie wolno — odparł Ramzes. — Niechże przyna mnie dowiem się, kto on taki: człowiek czy duch?…
— Duch.
— A ednak ten duch wyśpiewywał pod twoimi oknami…
Kama uśmiechnęła się.
— Nie chcę gwałcić ta emnic wasze świątyni… — ciągnął książę.
— Przyrzekłeś to, panie, Hiramowi — wtrąciła kapłanka.
— Dobrze… dobrze!… — przerwał rozdrażniony namiestnik. — Dlatego ani z Hiramem, ani z kim innym, nie będę rozmawiał o tym cuǳie, tylko z tobą… Otóż, Kamo,
powieǳ duchowi czy człowiekowi, który est tak do mnie podobny, ażeby ak na pręǳe
wy eżdżał z Egiptu i nikomu nie pokazywał się. Bo wiǳisz… w żadnym państwie nie
może być dwu następców tronu…
Nagle uderzył się w czoło. Dotychczas mówił tak, ażeby zakłopotać Kamę, lecz teraz
przyszła mu myśl całkiem poważna.
— Ciekawym — rzekł, ostro patrząc na Kamę — dlaczego twoi rodacy pokazali mi
mó żywy wizerunek?… Czy chcą ostrzec, że ma ą dla mnie zastępcę?… Istotnie, zaǳiwia
mnie ich czyn.
Kama upadła mu do nóg.
— O panie! — szepnęła. — Ty, który nosisz na piersiach nasz na wyższy talizman,
czy możesz przypuścić, ażeby Fenic anie robili co na two ą szkodę?… Ale pomyśl tylko… W wypadku, gdyby groziło ci niebezpieczeństwo albo gdybyś chciał omylić swoich
nieprzy aciół, czy taki człowiek nie przyda się?… Fenic anie to tylko chcieli pokazać ci
w świątyni…
Książę pomyślał i wzruszył ramionami.
„Tak — rzekł do siebie. — Gdybym potrzebował czy e kolwiek opieki!… Ale czy
Fenic anie sąǳą, że a sam nie dam sobie rady?… W takim razie złego wybrali protektora
dla siebie.”
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— Panie — szepnęła Kama — alboż nie est ci wiadome, że Ramzes Wielki miał
oprócz swo e własne postaci dwie inne dla wrogów?… I tamte dwa cienie królewskie
zginęły, a on żył…
— No, dosyć… — przerwał książę. — Aby zaś ludy Az i wieǳiały, że estem łaskawy,
przeznaczam, Kamo, pięć talentów na igrzyska na cześć Astoreth, a kosztowny puchar do
e świątyni. ǲiś eszcze odbierzesz to.
Skinieniem głowy pożegnał kapłankę.
Po e wy ściu opanowała go nowa fala myśli:
„Zaprawdę, przebiegli są Fenic anie. Jeżeli ten mó ży ący wizerunek est człowiekiem,
mogą mi zrobić z niego wielki podarunek, a a czyniłbym kiedyś cuda, o akich boda że nie
słyszano w Egipcie. Faraon mieszka w Memﬁs, a ednocześnie ukazu e się w Tebach²³³ albo
w Tanis²³⁴!… Faraon posuwa się z armią na Babilon, Asyry czycy tam gromaǳą główne
siły, a ednocześnie — faraon z inną armią zdobywa Niniwę… Sąǳę, że Asyry czycy byliby
barǳo zdumieni takim wypadkiem…”
I znowu obuǳiła się w nim głucha nienawiść do potężnych Az atów, i znowu wiǳiał
swó triumfalny wóz, prze eżdża ący pobo owisko pełne asyry skich trupów i całe kosze
odciętych rąk.
Teraz wo na stała się dla ego duszy taką koniecznością ak chleb dla ciała. Bo nie
tylko mógł przez nią zbogacić²³⁵ Egipt, napełnić skarb i zdobyć wiecznotrwałą sławę, ale
eszcze — mógł zaspokoić, dotychczas nieświadomy, ǳiś potężnie rozbuǳony instynkt
zniszczenia Asyrii.
Dopóki nie zobaczył tych wo owników z kudłatymi brodami, nie myślał o nich. Ale
ǳiś zawaǳali mu. Było mu tak ciasno z nimi na świecie, że ktoś musiał ustąpić: oni albo
on.
Jaką rolę w obecnym ego nastro u odegrał Hiram i Kama? — z tego nie zdawał sobie
sprawy. Czuł tylko, że musi mieć wo nę z Asyrią, ak ptak przelotny czu e, że w miesiącu
Pachono musi ode ść na północ.
Namiętność wo ny szybko ogarniała księcia. Mnie mówił, rzaǳie uśmiechał się, przy
ucztach sieǳiał zamyślony, a zarazem coraz częście przestawał z wo skiem i arystokrac ą.
Wiǳąc łaski, akie namiestnik zlewał na tych, którzy noszą broń, szlachecka młoǳież,
a nawet luǳie starsi poczęli zaciągać się do pułków. Zwróciło to uwagę świętego Mentezuﬁsa, który wysłał do Herhora list te treści:
„Od przybycia Asyry czyków do Pi-Bast następca tronu est rozgorączkowany, a ego
dwór usposobiony barǳo wo owniczo. Pĳą i gra ą w kości ak poprzednio, ale wszyscy
odrzucili cienkie szaty i peruki i bez względu na straszny upał choǳą w żołnierskich
czepcach i kaanach.
Obawiam się, ażeby ta zbro na gotowość nie obraziła dosto nego Sargona.”
Na co Herhor natychmiast odpowieǳiał:
„Nic nie szkoǳi, że nasza zniewieściała szlachta polubiła wo skowość na czas przy azdu
Asyry czyków, gdyż ci będą mieli o nas lepsze wyobrażenie. Na dosto nie szy namiestnik,
widać oświecony przez bogów, odgadł, że właśnie teraz trzeba ǳwonić mieczami, kiedy
mamy u siebie posłów tak wo ennego narodu.
Jestem pewny, że to ǳielne usposobienie nasze młoǳieży da Sargonowi do myślenia
i zrobi go miększym w układach.”
Pierwszy raz, ak Egipt Egiptem, zdarzyło się, że młody książę oszukał czu ność kapłanów. Co prawda stali za nim Fenic anie i — wykraǳiona przez nich ta emnica traktatu
z Asyrią, czego kapłani nawet nie pode rzewali.
Na lepszą wreszcie maską następcy wobec kapłańskich dosto ników była ruchliwość
ego charakteru. Wszyscy pamiętali, ak łatwo w roku zeszłym przerzucił się od manewrów pod Pi-Bailos do cichego folwarku Sary i ak w ostatnich czasach kole no zapalał
się do uczt, za ęć administracy nych, pobożności, aby znowu powrócić do uczt. Toteż,
z wy ątkiem Tutmozisa, nikt by nie uwierzył, że ten zmienny młoǳieniec posiada akiś
plan, akieś hasło, do którego bęǳie dążył z niepokonanym uporem.
²³³Teby — na większe miasto Górnego Egiptu, ok.  km na południe od Memﬁs. [przypis edytorski]
²³⁴Tanis — miasto w północno-wschodnie części Delty, ok.  km na północny wschód od Memﬁs, stolica
. nomu Dolnego Egiptu. Za panowania XXI i XXII dynastii było stolicą państwa. [przypis edytorski]
²³⁵zbogacić — ǳiś: wzbogacić. [przypis edytorski]
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Pozory, Przemiana

Tym razem nawet nie trzeba było długo czekać na nowy dowód zmienności upodobań
Ramzesa.
Do Pi-Bast, pomimo upału, przy echała Sara z całym dworem i synem. Była trochę
mizerna, ǳiecko trochę niezdrowe czy zmęczone, ale obo e wyglądali barǳo ładnie.
Książę był zachwycony. W na pięknie sze części pałacowego ogrodu wyznaczył Sarze
dom i prawie całe dni przesiadywał przy kolebce swego syna.
Poszły w kąt uczty, manewry i posępne zamyślenia Ramzesa. Panowie z ego świty
musieli pić i bawić się sami, barǳo prędko odpasali miecze i przebrali się w na wykwintnie sze szaty. Zmiana kostiumu była dla nich tym niezbędnie szą, że książę po kilku z nich
prowaǳił do mieszkania Sary, aby pokazać im syna, swego syna.
— Patrz, Tutmozisie — mówił raz do ulubieńca — akie to piękne ǳiecko: istny
płatek róży. No, i z tego ma kiedyś wyrosnąć człowiek, z tego drobiazgu!… I to różowe pisklę bęǳie kiedyś choǳiło, rozmawiało, nawet uczyło się mądrości w kapłańskich
szkołach…
Czy ty wiǳisz ego ręczyny²³⁶, Tutmozisie?… — wołał zachwycony Ramzes. — Zapamięta sobie te drobne ręce, ażebyś opowieǳiał o nich kiedyś, gdy mu daru ę pułk
i każę nosić za sobą mó topór… I to est mó syn, mó syn roǳony!…
Nic ǳiwnego, że gdy tak mówił pan, ego dworzanie martwili się, że nie mogą zostać
niańkami, a nawet mamkami ǳiecka, które lubo nie miało żadnych praw dynastycznych,
było ednak pierwszym synem przyszłego faraona.
Lecz ta sielanka skończyła się barǳo prędko, gdyż — nie dogaǳała interesom Fenic an.
Pewnego dnia dosto ny Hiram przybył do pałacu z wielką świtą kupców, niewolników
tuǳież ubogich Egipc an, którym dawał ałmużnę, i stanąwszy przed następcą rzekł:
— Miłościwy panie nasz! Ażeby dać dowód, że serce two e i dla nas Az atów est pełne
łaski, darowałeś nam pięć talentów celem urząǳenia igrzysk na cześć boskie Astoreth.
Wola two a est spełniona, igrzyska przygotowaliśmy, a teraz przychoǳimy błagać cię,
ażebyś raczył zaszczycić e swo ą obecnością.
To mówiąc, siwowłosy książę tyry ski uklęknął przed Ramzesem i na złote tacy podał
mu złoty klucz do loży cyrku.
Ramzes chętnie zgoǳił się na zaprosiny, a święci kapłani Mees i Mentezuﬁs nic nie
mieli przeciw temu, aby książę przy ął uǳiał w uroczystości na cześć bogini Astoreth.
— Przede wszystkim Astoreth — mówił dosto ny Mees do Mentezuﬁsa — est tym
samym, co nasza Izyda tuǳież Istar chalde ska. Po wtóre, eżeli pozwoliliśmy Az atom
wybudować świątynię na nasze ziemi, wypada od czasu do czasu być uprze mymi dla ich
bogów.
— Mamy nawet obowiązek zrobić małą grzeczność Fenic anom po zawarciu takiego
traktatu z Asyrią!… — wtrącił śmie ąc się dosto ny Mentezuﬁs.
Cyrk, do którego namiestnik wraz z nomarchą i na przednie szymi oﬁcerami udał się
o goǳinie czwarte po południu, był zbudowany w ogroǳie świątyni Astoreth. Składał
się on z okrągłego placu, który otaczał parkan wysoki na dwu luǳi, zaś dokoła parkanu
było mnóstwo lóż i ławek wznoszących się amﬁteatralnie. Dachu budynek nie posiadał;
natomiast nad lożami rozciągały się różnokolorowe płachty w formie motylich skrzydeł,
które skrapiano pachnącą wodą i poruszano dla chłoǳenia powietrza.
Gdy namiestnik ukazał się w swe loży, zgromaǳeni w cyrku Az aci i Egipc anie
wydali wielki krzyk. Po czym zaczęło się przedstawienie proces ą muzyków, śpiewaków
i tancerek.
Książę roze rzał się. Miał po prawe ręce lożę Hirama i na znakomitszych Fenic an, na
lewo lożę fenickich kapłanów i kapłanek, mięǳy którymi Kama, za mu ąca edno z pierwszych mie sc, zwracała na siebie uwagę bogatym stro em i pięknością. Miała przezroczystą szatę ozdobioną różnokolorowymi haami, złote bransolety na rękach i nogach, a na
głowie przepaskę z kwiatem lotosu wyrobionym barǳo kunsztownie z drogich kamieni.
Kama, oddawszy wraz z kolegami swymi głęboki ukłon księciu, zwróciła się do loży na lewo i zaczęła ożywioną rozmowę z cuǳoziemcem o wspaniałe postawie i nieco

²³⁶ręczyny — ǳiś: rączyny; małe rączki. [przypis edytorski]
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Religia, Polityka

szpakowatych włosach. Człowiek ten i ego towarzysze mieli brody i włosy zaplecione
w mnóstwo warkoczyków.
Ramzes, który przyszedł do cyrku prawie wprost z poko u swego syna, był w wesołym usposobieniu. Lecz gdy zobaczył, że Kama rozmawia z akimś obcym człowiekiem,
spochmurniał.
— Czy nie wiesz — zapytał Tutmozisa — co to za drab, do którego wǳięczy się
kapłanka?…
— To est właśnie ów znakomity pielgrzym babiloński, dosto ny Sargon.
— Ależ to stary ǳiad! — rzekł książę.
— Jest zapewne starszy od nas obu, ale to piękny człowiek.
— Czyliż taki barbarzyńca może być pięknym!… — oburzył się namiestnik. — Jestem
pewny, że śmierǳi ło em…
Oba umilkli: książę z gniewu, Tutmozis ze strachu, że ośmielił się pochwalić człowieka, który nie podoba się ego panu.
Tymczasem na arenie widowisko szło za widowiskiem. Kole no występowali gimnastycy, poskramiacze wężów, tancerze, kuglarze i błazny, wywołu ąc okrzyki wiǳów.
Ale namiestnik był chmurny. W ego duszy odżyły chwilowo uśpione namiętności:
nienawiść do Asyry czyków i zazdrość o Kamę.
„Jak może — myślał — ta kobieta mizdrzyć się do człowieka starego, który w dodatku
ma twarz koloru wyprawne skóry, niespoko ne czarne oczy i brodę capa…”
Raz tylko książę zwrócił pilnie szą uwagę na arenę.
Weszło kilku nagich Chalde czyków. Na starszy osaǳił w ziemi trzy krótkie włócznie
ostrzami do góry i za pomocą ruchów rąk uśpił na młodszego. Po czym inni wzięli go na
ręce i położyli na włóczniach w ten sposób, że edna podpierała mu głowę, druga krzyż,
trzecia nogi.
Śpiący był sztywny ak drewno. Wówczas starzec zrobił nad nim eszcze kilka ruchów
rękoma i — wysunął włócznię podpiera ącą nogi. Po chwili wy ął włócznię, na które leżały
plecy, a nareszcie odtrącił tę, na które spoczywała głowa.
I stało się, w asny ǳień, przy kilku tysiącach świadków, że śpiący Chalde czyk unosił
się poziomo w powietrzu, bez żadne podpory, o parą łokci nad ziemią. Wreszcie starzec
popchnął go ku ziemi i rozbuǳił.
W cyrku panowało zdumienie; nikt nie śmiał krzyknąć ani klasnąć. Tylko z paru lóż
rzucono kwiaty.
Ramzes był także zǳiwiony. Pochylił się do loży Hirama i szepnął staremu księciu:
— A ten cud potraﬁlibyście zrobić w świątyni Astoreth?
— Nie znam wszystkich ta emnic naszych kapłanów — odparł zmieszany — ale
wiem, że Chalde czycy są barǳo przebiegli…
— Jednak wszyscy wiǳieliśmy, że ten młoǳian wisiał w powietrzu.
— Jeżeli nie rzucono na nas uroku — rzekł niechętnie Hiram i — stracił humor.
Po krótkie przerwie, w czasie które po lożach dosto ników roznoszono świeże kwiaty,
zimne wino i ciastka, rozpoczęła się na ważnie sza część widowiska — walka byków.
Przy odgłosie trąb, bębnów i ﬂetów wprowaǳono na arenę tęgiego byka z płachtą na
głowie, ażeby nic nie wiǳiał. Po czym wbiegło kilku luǳi nagich, zbro nych we włócznie
i eden z krótkim mieczem.
Na znak dany przez księcia uciekli przewodnicy, a eden ze zbro nych zdarł bykowi
płachtę. Zwierzę przez kilka chwil stało oszołomione, następnie poczęło uganiać się za
włóczniarzami, którzy drażnili e kłuciem.
Ta walka ałowa ciągnęła się kilkanaście minut. Luǳie dręczyli byka, a on zapieniony,
oblany krwią stawał dęba i gonił po całe arenie swoich nieprzy aciół, nie mogąc żadnego
dosięgnąć.
Wreszcie padł wśród śmiechu publiczności.
Znuǳony książę, zamiast na arenę, patrzył na lożę kapłanów fenickich. I wiǳiał, że
Kama przesiadłszy się bliże Sargona prowaǳiła z nim żywą rozmowę. Asyry czyk pożerał
ą wzrokiem, a ona uśmiechnięta i zawstyǳona niekiedy szeptała z nim, pochyla ąc się
tak, że e włosy mieszały się z kudłami barbarzyńcy, niekiedy odwracała się od niego
z udanym gniewem.
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Ramzes uczuł ból w sercu. Pierwszy raz zdarzyło mu się, że akaś kobieta innemu
mężczyźnie przed nim dawała pierwszeństwo. W dodatku człowiekowi prawie staremu,
Asyry czykowi!…
Tymczasem mięǳy publicznością rozległ się szmer. Na arenie człowiek uzbro ony
mieczem kazał sobie przywiązać do piersi lewą rękę, inni obe rzeli swo e włócznie i —
wprowaǳono drugiego byka.
Kiedy eden zbro ny zerwał mu płachtę z oczu, byk obrócił się i obe rzał wkoło, akby
chcąc porachować przeciwników. A gdy zaczęli go kłuć, cofnął się pod parkan dla zabezpieczenia sobie tyłu. Potem zniżył głowę i spod oka śleǳił ruchy napastu ących go
luǳi.
Początkowo zbro ni ostrożnie skradali się z boków, ażeby go ukłuć. Lecz gdy zwierzę
wciąż stało nieporuszone, ośmielili się i zaczęli przebiegać mu przed oczyma coraz bliże .
Byk eszcze barǳie pochylił głowę, lecz stał ak wkopany w ziemię. Publiczność zaczęła się śmiać, lecz nagle wesołość e zamieniła się w okrzyk trwogi. Byk wypatrzył
chwilę, ciężko podskoczył naprzód, traﬁł we włóczniarza i ednym uderzeniem rogów
wyrzucił go do góry.
Człowiek spadł na ziemię z pogruchotanymi kośćmi, a byk pocwałował na drugą
stronę areny i znowu stanął w pozyc i obronne .
Włóczniarze znowu go otoczyli i zaczęli drażnić, a przez ten czas wbiegli ma arenę
słuǳy cyrkowi, aby podnieść rannego, który ęczał. Byk, pomimo zdwo onych pchnięć
włóczniami, stał bez ruchu; lecz gdy trze słuǳy wzięli na ramiona omdlałego bo ownika,
z szybkością wichru rzucił się na tę grupę, poprzewracał ich i zaczął straszliwie kopać
nogami.
Mięǳy publicznością powstał zamęt: kobiety płakały, mężczyźni klęli i rzucali na
byka, czym kto miał pod ręką. Na arenę zaczęły padać kĳe, noże, nawet deski z ław.
Wówczas przybiegł do roz uszonego zwierzęcia człowiek z mieczem. Ale włóczniarze
potracili głowy i nie wspierali go należycie, więc byk powalił go i zaczął ścigać innych.
Stała się rzecz niesłychana dotychczas w cyrkach: na arenie leżało pięciu luǳi, inni,
źle broniąc się, uciekali przed zwierzęciem, a publiczność ryczała z gniewu lub ze strachu.
Wtem wszystko ucichło, wiǳowie powstali i wychylili się ze swych mie sc, przerażony
Hiram zbladł i rozkrzyżował ręce… Na arenę, z lóż dosto ników, wyskoczyli dwa : książę
Ramzes z dobytym mieczem i Sargon z krótką siekierką.
Byk ze spuszczonym łbem i zadartym ogonem biegł wkoło areny wznieca ąc tuman
kurzu. Pęǳił prosto na księcia, lecz akby odepchnięty przez ma estat królewskiego ǳiecięcia, wyminął Ramzesa, rzucił się na Sargona i — padł na mie scu. Zręczny a olbrzymio
silny Asyry czyk powalił go ednym uderzeniem toporka mięǳy oczy.
Publiczność zawyła z radości i poczęła sypać kwiaty na Sargona i ego oﬁarę. Ramzes tymczasem stał z wydobytym mieczem zǳiwiony i rozgniewany, patrząc, ak Kama
wyǳierała swoim sąsiadom kwiaty i rzucała e na Asyry czyka.
Sargon obo ętnie przy mował ob awy publicznego zachwytu. Trącił nogą byka, aby
przekonać się, czy eszcze ży e, a potem zbliżył się na parę kroków do księcia i coś przemówiwszy w swoim ęzyku, ukłonił się z godnością wielkiego pana.
Ramzesowi przed oczyma przesunęła się krwawa mgła: chętnie wbiłby miecz w piersi
temu zwycięzcy. Ale opanował się, chwilę pomyślał i, zd ąwszy ze swe szyi złoty łańcuch,
podał go Sargonowi.
Asyry czyk znowu skłonił się, pocałował łańcuch i włożył go sobie na szy ę. A książę,
z sinawymi rumieńcami na policzkach, skierował się do furtki, którą wchoǳili na arenę
aktorowie²³⁷, i wśród okrzyków publiczności, głęboko upokorzony, opuścił cyrk.

 
Był uż miesiąc Tot (koniec czerwca, początek lipca). W mieście Pi-Bast i ego okolicach
zaczął zmnie szać się napływ ludności z powodu gorąca. Ale na dworze Ramzesa wciąż
eszcze bawiono się i rozpowiadano o wypadkach w cyrku.
Dworzanie wychwalali odwagę księcia, niezręczni poǳiwiali siłę Sargona, kapłani
z poważnymi minami szeptali, że ednak następca tronu nie powinien był mieszać się
²³⁷aktorowie — ǳiś popr.: aktorzy. [przypis edytorski]
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Walka

do walki z bykami. Od tego bowiem są inni luǳie, płatni i byna mnie nie cieszący się
publicznym szacunkiem.
Ramzes albo nie słyszał tych rozmaitych zdań, albo nie zwracał na nie uwagi. W ego
pamięci z widowiska utrwaliły się dwa epizody: Asyry czyk wydarł mu zwycięstwo nad
bykiem i — umizgał się do Kamy, która barǳo życzliwie przy mowała ego zaloty!
Ponieważ nie wypadało mu sprowaǳać do siebie fenickie kapłanki, więc pewnego
dnia wysłał do nie list, w którym donosił, że chce ą zobaczyć, i pytał: kiedy go przy mie? Przez tego samego posłańca Kama odpowieǳiała, że bęǳie czekać na niego ǳiś
wieczorem.
Ledwie ukazały się gwiazdy, książę w na większe ta emnicy, według swego przekonania, wysunął się z pałacu i poszedł.
Ogród świątyni Astoreth był prawie pusty, szczególnie w okolicach otacza ących dom
kapłanki. Dom był cichy i paliło się w nim zaledwie parę światełek.
Kiedy książę nieśmiało zapukał, kapłanka otworzyła mu sama. W ciemnym przysionku ucałowała mu ręce szepcząc, że umarłaby, gdyby wtedy, w cyrku, roz uszone zwierzę
zrobiło mu aką krzywdę.
— Ale teraz musisz być spoko na — odparł z gniewem następca — skoro ocalił mnie
twó kochanek…
Kiedy weszli do komnaty oświetlone , książę spostrzegł, że Kama płacze.
— Cóż to znaczy? — zapytał.
— Odwróciło się ode mnie serce pana mego — rzekła. — A może i słusznie.
Następca gorzko roześmiał się.
— Więc uż esteś ego kochanką, czy dopiero masz nią zostać ty, święta ǳiewico?…
— Kochanką?… nigdy!… Ale mogę zostać żoną tego strasznego człowieka.
Ramzes zerwał się z sieǳenia.
— Śpię?… — zawołał — czy Set rzucił na mnie przekleństwo?… Ty, kapłanka, która
pilnu esz ognia przy ołtarzu Astoreth i pod grozą śmierci musisz być ǳiewicą, ty wychoǳisz za mąż?… Zaprawdę, fenickie kłamstwo gorsze est, aniżeli opowiada ą o nim
luǳie!…
— Posłucha mnie, panie — rzekła, ociera ąc łzy — i potęp, eżeli zasłużyłam. Sargon chce mnie po ąć za żonę, za swo ą pierwszą żonę. Według naszych ustaw, kapłanka,
w barǳo wy ątkowych wypadkach, może zostać żoną, ale tylko mężczyzny pochoǳącego
ze krwi królewskie . Sargon zaś est powinowatym króla Assara…
— I ty wy ǳiesz za niego?
— Jeżeli na wyższa rada kapłanów tyry skich rozkaże mi, co pocznę?… — odparła,
znowu zalewa ąc się łzami.
— A cóż tą radę może obchoǳić Sargon? — spytał książę.
— Podobno obchoǳi ą barǳo wiele — mówiła z westchnieniem. — Fenic ę ma ą
podobno zabrać Asyry czycy a Sargon ma zostać e satrapą…
— Tyś oszalała!… — zawołał książę.
— Mówię, co wiem. Już w nasze świątyni po raz drugi zaczyna ą się modły o odwrócenie nieszczęścia od Fenic i…
Pierwszy raz odprawiliśmy e, nimeś ty przy echał do nas, panie…
— Dlaczego znowu teraz?…
— Bo podobno w tych dniach przybył do Egiptu chalde ski kapłan Istubar z listami,
w których król Assar mianu e Sargona swoim posłem i pełnomocnikiem do zawarcia
traktatu z wami o zabór Fenic i.
— Ależ a… — przerwał książę.
Chciał powieǳieć: „nic nie wiem”, lecz wstrzymał się. Zaczął się śmiać i odparł:
— Kamo, przysięgam ci na cześć mego o ca, że dopóki a ży ę, Asyria nie zabierze
Fenic i. Czy to dość?
— O panie!… panie!… — zawołała, upada ąc mu do nóg.
— Więc chyba teraz nie zostaniesz żoną tego gbura?
— Och!… — otrząsnęła się. — Czy możesz o to pytać?
— I bęǳiesz mo ą… — szepnął książę.
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— Zatem chcesz mo e śmierci?… — odparła przerażona. — Ha!… eżeli tego chcesz,
estem gotowa…
— Chcę, ażebyś żyła… — szeptał roznamiętniony. — Żyła, należąc do mnie…
— To być nie może…
— A na wyższa rada kapłanów tyry skich?…
— Może mnie tylko wydać za mąż…
— Wszak we ǳiesz do mego domu…
— Gdybym weszła tam nie ako żona two a — umrę… Ale estem gotowa… nawet
na to, aby nie u rzeć utrze szego słońca…
— Bądź spoko na — odpowieǳiał z powagą książę. — Kto posiadł mo ą łaskę, nie
dozna krzywdy.
Kama znowu uklękła przed nim.
— Jak się to może stać?… — spytała, składa ąc ręce.
Ramzes był tak podniecony, tak uż zapomniał o swoim stanowisku i obowiązkach,
iż gotów był przyrzec kapłance małżeństwo. Powstrzymał go od tego kroku nie rozsądek,
ale akiś głuchy instynkt.
— Jak to może być?… Jak to może być?… — szeptała Kama, pożera ąc go wzrokiem
i cału ąc ego nogi.
Książę podniósł ą, posaǳił z daleka od siebie i odparł z uśmiechem:
— Pytasz, ak to być może?… Zaraz cię ob aśnię. Ostatnim moim nauczycielem,
zanim doszedłem do pełnoletności, był pewien stary kapłan, który umiał na pamięć
mnóstwo ǳiwnych historii z życia bogów, królów, kapłanów, nawet niskich urzędników i chłopów.
Starzec ten, słynny z pobożności i cudów, nie wiem dlaczego, nie lubił kobiet, nawet
obawiał się ich. Toteż na częście opisywał przewrotność kobiecą, a raz, aby dowieść mi,
ak potężną macie właǳę nad męskim roǳa em, opowieǳiał taką historię:
Młody i ubogi pisarz, nie ma ący w torbie mieǳianego utena, tylko ęczmienny placek, wędrował z Tebów do Dolnego Egiptu szukać zarobku. Mówiono mu, że w te części
państwa mieszka ą na bogatsi panowie i kupcy i byle dobrze traﬁł, może znaleźć posadę,
na które zrobi duży ma ątek.
Szedł tedy brzegiem Nilu (za mie sce na statku nie miałby czym zapłacić) i myślał:
„Jakże nieopatrznymi są luǳie, którzy oǳieǳiczywszy po o cach talent, dwa talenty,
nawet ǳiesięć, zamiast rozmnożyć skarb, bądź za pomocą handlu towarami, bądź wypożyczania na wysokie procenta, marnu ą, nie wiadomo na co, swó ma ątek! Ja gdybym
miał drachmę… No, drachma za mało… Ale gdybym miał talent albo lepie kilka zagonów ziemi, zwiększałbym to z roku na rok, a pod koniec życia byłbym tak bogaty ak
na bogatszy nomarcha.
Lecz co począć!… — mówił z westchnieniem. — Bogowie snadź opieku ą się tylko
głupimi; mnie zaś napełnia mądrość od peruki do bosych pięt. A eżeli i w moim sercu kry e się akieś ziarno głupstwa, to chyba pod tym ednym względem, że zaprawdę!
nie umiałbym strwonić fortuny, a nawet nie wieǳiałbym: ak zabrać się do spełnienia
podobnie bezbożnego czynu?”
Tak medytu ąc, ubogi pisarz mĳał lepiankę, przed którą sieǳiał akiś człowiek niemłody i niestary z barǳo bystrym spo rzeniem, które sięgało aż do głębi serca. Pisarz,
mądry ak bocian, zaraz zmiarkował, że to musi być któryś z bogów, i skłoniwszy się,
rzekł:
— Pozdrawiam cię, czcigodny właścicielu tego pięknego domu, i martwię się, że nie
posiadam wina ani mięsa, aby poǳielić e z tobą na znak, że cię szanu ę i że wszystko, co
mam, należy do ciebie.
Amonowi (on to był w luǳkie postaci) podobała się uprze mość młodego pisarza.
Popatrzył więc na niego i spytał:
— O czym myślałeś, idąc tuta ? Wiǳę bowiem mądrość na twoim czole, a należę do
tych, którzy, ak kuropatwa pszenicę, zbiera ą słowa prawdy.
Pisarz westchnął.
— Myślałem — mówił — o mo e nęǳy i o tych lekkomyślnych bogaczach, którzy
nie wiadomo na co i akim sposobem trwonią ma ątki.
— A ty byś nie strwonił? — zapytał bóg, wciąż ma ący na sobie luǳką ﬁgurę.
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— Spo rzy na mnie, panie — rzekł pisarz. — Mam ǳiurawą płachtę i zgubiłem
w droǳe sandały, ale papirus i kałamarz ciągle noszę ze sobą ak własne serce. Albowiem
wsta ąc i kładąc się spać powtarzam, że lepszą est uboga mądrość niż głupie bogactwo.
Jeżeli więc estem taki, eżeli umiem wysłowić się dwoma pismami i wykonać na zawilszy rachunek, eżeli znam wszystkie rośliny i wszystkie zwierzęta, akie tylko są pod
niebem, to — czy możesz sąǳić, abym a, który posiadam taką mądrość, był zdolny do
zmarnowania ma ątku?
Bożek zamyślił się i rzekł:
— Wymowa two a płynie wartko ak Nil pod Memﬁsem, lecz eżeli naprawdę esteś
tak mądry, to napisz mi dwoma sposobami: Amon.
Pisarz wydobył kałamarz, pęǳel i w niedługim czasie na drzwiach lepianki napisał
dwoma sposobami: Amon, tak wyraźnie, że nawet nieme stworzenia zatrzymywały się,
aby złożyć hołd Panu.
Bożek był kontent i dodał:
— Jeżeli esteś równie biegły w rachunkach ak w piśmiennictwie, to wyrachu mi
następu ącą sprawę handlową. Gdy za edną kuropatwę da ą mi cztery kurze a a, to za
siedem kuropatw ile powinni dać kurzych a ?
Pisarz zebrał kamyki, układał e w rozmaite szeregi i nim słońce zaszło, odpowieǳiał,
że za siedem kuropatw należy się — dwaǳieścia osiem a kurzych.
Wszechmocny Amon aż uśmiechnął się, że wiǳi przed sobą mędrca tak niepospolite
miary, więc rzekł:
— Pozna ę, żeś mówił prawdę o swo e mądrości. Jeżeli zaś okażesz się równie wytrwałym w cnocie, uczynię tak, że bęǳiesz do końca życia szczęśliwym, a po śmierci
synowie twoi umieszczą twó cień w pięknym grobowcu. A teraz powieǳ: akiego chcesz
bogactwa, którego byś nie tylko nie strwonił, ale eszcze pomnożył?
Pisarz upadł do nóg miłosiernemu bóstwu i odparł:
— Gdybym choć posiadał tę lepiankę i ze cztery miary gruntu, byłbym bogaty.
— Dobrze — mówi bóg — ale pierwe roze rzy się, czy ci to wystarczy.
Zaprowaǳił go do chaty i prawił:
— Masz tu cztery czepce i fartuszki, dwie płachty na niepogodę i dwie pary sandałów.
Tu masz ognisko, tu ławę, na które można sypiać, stępę do tłuczenia pszenicy i ǳieżę do
ciasta…
— A to co est? — zapytał pisarz, wskazu ąc na akąś ﬁgurę okrytą płótnem.
— Otóż to edno est — odparł bóg — czego nie powinieneś dotykać, bo stracisz
cały ma ątek.
— A !… — krzyknął pisarz. — Może to sobie stać przez tysiąc lat i nie zaczepię go…
Za pozwoleniem wasze czci: co to za folwark widać tam?…
I wychylił się przez okno lepianki.
— Mądrze powieǳiałeś — rzekł Amon. — Jest to bowiem folwark, i nawet piękny.
Ma obszerny dom, pięćǳiesiąt miar gruntu, kilkanaście sztuk bydła i ǳiesięciu niewolników. Gdybyś wolał posiadać tamten folwark…
Pisarz upadł do nóg bogu.
— Jestże — spytał — taki człowiek pod słońcem, który zamiast ęczmiennego placka
nie wolałby bułki pszenne ?…
Usłyszawszy to, Amon wymówił zaklęcie, i w te że chwili oba znaleźli się w okazałym
domu folwarcznym.
— Masz tu — mówił bóg — rzeźbione łoże, pięć stolików i ǳiesięć krzeseł. Masz tu
haowane szaty, stągwie i szklanki na wino, masz tu oliwną lampę i lektykę…
— A to co est? — zapytał pisarz, wskazu ąc na ﬁgurę, która stała w kącie okryta
muślinem.
— Tego ednego — odparł bóg — nie zaczepia , bo stracisz cały ma ątek.
— Choćbym ǳiesięć tysięcy lat żył — zawołał pisarz — nie tknę te rzeczy!… Uważam
bowiem, że po mądrości na lepszym est bogactwo.
— Ale co to tam widać? — spytał po chwili, wskazu ąc na ogromny pałac w ogroǳie.
— To są dobra książęce — odparł bóg. — Jest pałac, pięćset miar ziemi, stu niewolników i paręset sztuk bydła. Wielki to ma ątek, lecz eżeli sąǳisz, że podoła mu two a
mądrość…
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Mądrość, Mędrzec

Pisarz znowu upadł do nóg Amonowi, zalewa ąc się łzami radości.
— O panie!… — wołał. — A gǳie est taki szaleniec, który zamiast kubka piwa nie
wolałby kaǳi wina?
— Słowa two e godne są mędrca, który rozwiązu e na trudnie sze rachunki — rzekł
Amon.
Wymówił wielkie słowa zaklęcia i oba z pisarzem znaleźli się w pałacu.
— Masz tu — mówił dobry bóg — salę adalną, w nie złocone kanapy i krzesła tuǳież stoliki wykładane różnokolorowym drzewem. Pod spodem est kuchnia dla
pięciu kucharzy, spiżarnia, gǳie zna ǳiesz wszelkie mięsiwo, ryby i ciasta, wreszcie piwnica z na doskonalszym winem. Masz tu sypialnię z ruchomym dachem, którym twoi
niewolnicy będą chłoǳili cię podczas snu. Zwracam two ą uwagę na łoże, które est z cedrowego drzewa i opiera się na czterech lwich łapach, kunsztownie odlanych z brązu.
Masz tu szatnię pełną lnianych i wełnianych szat; zaś w skrzyniach zna ǳiesz pierścienie,
łańcuchy i bransolety…
— A to co est?… — zapytał nagle pisarz wskazu ąc na ﬁgurę, okrytą welonem haowanym złotymi i purpurowymi nićmi.
— Toć est właśnie, czego na barǳie strzec się powinieneś — odparł bóg. — Jeżeli
tego dotkniesz, twó ogromny ma ątek przepadnie. A zaprawdę mówię ci, że niewiele est
podobnych dóbr w Egipcie. Muszę ci bowiem dodać, że w skarbcu leży ǳiesięć talentów
złotem i drogimi kamieniami.
— Władco mó !… — krzyknął pisarz. — Pozwól, ażeby w tym pałacu na pierwszym
mie scu stanął twó święty posąg, przed którym trzy razy ǳiennie paliłbym wonności…
— Ale tamtego unika ! — odparł Amon, wskazu ąc na ﬁgurę okrytą welonem.
— Chyba straciłbym rozum i byłbym gorszy od ǳikie świni, dla które wino znaczy
tyle co pomy e — rzekł pisarz. — Niech ta ﬁgura w welonie pokutu e tu sto tysięcy lat,
a nie dotknę e , eżeli taka two a wola…
— Pamięta , że straciłbyś wszystko!… — zawołał bóg i zniknął.
Uszczęśliwiony pisarz zaczął choǳić po swoim pałacu i wyglądać oknami. Obe rzał
skarbiec i zważył w rękach złoto: było ciężkie; przypatrzył się drogim kamieniom — były
prawǳiwe. Kazał sobie podać eǳenie: natychmiast wbiegli niewolnicy, wykąpali go,
ogolili i ubrali w cienkie szaty.
Na adł się i napił ak nigdy: ego głód bowiem łączył się z doskonałością potraw w eden smak przeǳiwny. Zapalił wonności przed posągiem Amona i ubrał go w świeże
kwiaty. Późnie siadł w oknie.
Na ǳieǳińcu rżało parę koni zaprzęgniętych do rzeźbionego wozu. W innym mie scu
gromada luǳi z włóczniami i sieciami uspaka ała niesforne psy myśliwskie rwące się do
polowania. Przed spichrzem eden pisarz odbierał ziarno od rolników, przed oborą drugi
pisarz przy mował rachunek od dozorcy pastuchów.
W dali widać było ga oliwny, wysokie wzgórze zarośnięte winogradem, łany pszenicy,
a po wszystkich polach gęsto rozsaǳone palmy daktylonośne.
„Zaiste! — rzekł — do siebie — estem ǳiś bogaty tak właśnie, ak mi się należało.
I edno ǳiwi mnie, że tyle lat mogłem wytrzymać w upodleniu i nęǳy! Muszę też wyznać
— ciągnął w duchu — że nie wiem, czy potraﬁę zwiększyć ten ogromny ma ątek, bo i nie
potrzebu ę więce , i nie będę miał czasu uganiać się za spekulac ami.”
Zaczęło mu ednak nuǳić się w poko ach, więc obe rzał ogród, ob echał pola, porozmawiał ze sługami, którzy padali przed nim na brzuchy, choć byli tak ubrani, że on
wczora eszcze uważałby sobie za zaszczyt całować ich ręce. Lecz że i tam było mu nudno, więc wrócił do pałacu i przypatrywał się zapasom swo e spiżarni i piwnicy tuǳież
sprzętom w komnatach.
„Ładne to — mówił do siebie — ale pięknie sze byłyby sprzęty z samego złota, a ǳbany z drogich kamieni.”
Oczy ego machinalnie zwróciły się w ten kąt, gǳie stała ﬁgura okryta haowanym
welonem i — wzdychała.
„Wzdycha sobie, wzdycha !” — myślał, biorąc kaǳielnicę, aby spalić wonności przed
posągiem Amona.
„Dobry to bóg — myślał — który ocenia przymioty mędrców, nawet bosych, i wymierza im sprawiedliwość. Jaki on mi dał piękny ma ątek!… No, prawda, że i a go uczci   Faraon



łem, wypisu ąc podwó nym pismem imię Amon — na drzwiach te chałupy. Albo ak
a mu to pięknie wyrachowałem: ile dostanie kurzych a za siedem kuropatw? Mieli
słuszność moi mistrze twierǳąc, że mądrość nawet bogom otwiera usta.”
Spo rzał znowu w kąt. Postać okryta welonem znowu westchnęła.
„Ciekawy estem — mówił do siebie pisarz — dlaczego mó przy aciel Amon zabronił
mi dotykać te oto sztuczki, co tam stoi w kącie? No, za taki ma ątek miał prawo nakładać
mi warunki; chociaż a nic podobnego nie zrobiłbym mu. Bo eżeli cały ten pałac est
mo ą własnością, eżeli wszystkiego, co tu est, mogę używać, dlaczego tamte rzeczy nie
miałbym nawet dotknąć?…
Tak się mówi: nie wolno dotykać! Wolno wreszcie zobaczyć…”
Zbliżył się do ﬁgury, zd ął ostrożnie welon, patrzy… est coś barǳo ładnego. Niby
piękny młody chłopiec, ale nie chłopiec… Ma włosy długie do kolan, drobne rysy i pełne
słodyczy spo rzenie.
— Co ty esteś? — mówi do ﬁgury.
— Ja estem kobieta — odpowiada mu postać głosem tak cienkim, że wniknął mu
w serce ak sztylet fenicki.
„Kobieta?… — myśli pisarz. — Tego mnie nie uczono w kapłańskie szkole.” —
Kobieta?… — powtórzył. — A co masz o tuta ?…
— To mo e oczy.
— Oczy?… Cóż ty zobaczysz takimi oczami, które od lada światła mogą się rozpłynąć.
— Bo mo e oczy nie są do tego, żebym a nimi patrzyła, tylko żebyś ty w nie patrzył
— odpowieǳiała ﬁgura.
„ǲiwne oczy!” — rzekł do siebie pisarz, choǳąc po poko u.
Znowu przystanął przed postacią i zapytał:
— A to co masz?
— To mo e usta.
— Przez bogi! umrzesz z głodu — zawołał — bo tak małymi ustami na eść się nie
można…
— One też nie są do eǳenia — odparła ﬁgura — tylko żebyś ty e całował.
— Całował? — powtórzył pisarz. — I tego nie uczono mnie w kapłańskie szkole…
A to o… co to masz?
— To mo e rączki.
— Rączki?… Dobrześ nie powieǳiała, że to ręce, bo takimi rękoma nic byś zrobić
nie potraﬁła, nawet udoić owcy.
— Mo e rączki nie są do roboty.
— Tylko do czego? — zǳiwił się pisarz, rozstawia ąc e palce…
(Jak a two e, Kamo — rzekł następca, pieszcząc drobną rączkę kapłanki.)
— Tylko do czego są takie ręce? — pytał pisarz ﬁgury.
— Ażebym nimi ciebie obe mowała za szy ę.
— Chcesz mówić: za kark?… — wrzasnął przerażony pisarz, którego kapłani zawsze
chwytali za kark, gdy miał otrzymać plagi.
— Nie za kark — rzekła postać — tylko o tak…
I ob ęła go — ciągnął książę — rękoma za szy ę, o tak… (Tu otoczył się rękoma
kapłanki.) — I przytuliła go do swe piersi o tak, o… (Tu przytulił się do Kamy.)
— Panie, co robisz?… — szepnęła Kama. — Wszakże to śmierć mo a…
— Bądź spoko na — odparł książę — a ci tylko pokazu ę, co tamta postać robiła
z pisarzem…
…Wtem zadrżała ziemia, pałac zniknął, znikły psy, konie i niewolnicy. Wzgórze pokryte winogradem zmieniło się w opokę, drzewa oliwne w cierń, a pszenica w piasek…
Pisarz, gdy ocknął się w ob ęciach kochanki, zrozumiał, że est takim nęǳarzem,
akim był wczora na gościńcu. Ale nie żałował swoich bogactw, ponieważ miał kobietę,
która kochała go i pieściła!
— Więc wszystko znikło, a ona nie znikła!… — zawołała naiwnie Kama.
— Litościwy Amon zostawił mu ą na pociechę — rzekł książę.
— O, to Amon był tylko dla pisarza litościwym — odparła Kama. — Ale co ma
znaczyć ta historia?
— Zgadnĳ. Wreszcie słyszałaś, czego biedny pisarz wyrzekł się za pocałunek kobiety…
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Kobieta, Kobieta
demoniczna

Miłość

— Ale tronu nie wyrzekłby się! — przerwała kapłanka.
— Kto wie?… gdyby go barǳo o to poproszono — szeptał namiętnie Ramzes.
— O nie!… — zawołała Kama, wyǳiera ąc mu się z ob ęć. — Tronu niech się nie
wyrzeka, bo w takim razie cóż by zostało z ego obietnic dla Fenic i…
Obo e spo rzeli sobie w oczy długo… długo… W te chwili książę uczuł niby ranę
w sercu i niby że z te rany uciekło mu akieś uczucie. Nie namiętność, bo namiętność
została, ale — szacunek i wiara w Kamę.
„ǲiwne te Fenic anki — pomyślał następca — można za nimi szaleć, lecz niepodobna
im ufać…”
Uczuł się znużonym i pożegnał Kamę. Spo rzał po komnacie, akby trudno mu było
rozstać się z nią, i odchoǳąc, rzekł do siebie:
„A ednak ty zostaniesz mo ą i bogowie feniccy nie zabĳą cię, eżeli dba ą o swo e
świątynie i kapłanów.”
Ledwie Ramzes opuścił willę Kamy, do poko u kapłanki wpadł młody Grek, uderza ąco piękny i uderza ąco podobny do egipskiego księcia. Na ego twarzy malowała się
wściekłość.
— Lykon!… — zawołała przerażona Kama. — Co tu robisz?…
— Podła gaǳino!… — odparł Grek dźwięcznym głosem. — Jeszcze miesiąc nie upłynął od wieczora, kiedy przysięgłaś, że mnie kochasz, że uciekniesz ze mną do Grec i, a uż
drugiemu kochankowi rzucasz się na szy ę… Czy pomarli bogowie, czy uciekła od nich
sprawiedliwość?…
— Szalony zazdrośniku — przerwała kapłanka — ty mnie zabĳesz…
— Z pewnością, że a cię zabĳę, nie two a skamieniała bogini… Tymi rękoma —
wołał, wyciąga ąc ręce ak szpony — uduszę cię, gdybyś została kochanką…
— Czy ą?…
— Alboż a wiem!… Zapewne obu: tego starego Asyry czyka i tego książątka, któremu
kamieniem łeb rozwalę, eżeli bęǳie się tu włóczył… Książę!… ma wszystkie niewiasty
z całego Egiptu i… eszcze mu się zachciewa cuǳych kapłanek… Kapłanki są dla kapłanów,
nie dla obcych…
Kama oǳyskała uż zimną krew.
— A ty nie esteś dla nas obcy? — rzekła wyniośle.
— Żmĳo!… — wybuchnął Grek powtórnie. — Ja nie mogę być obcym dla was,
gdy dar mego głosu, którym ozdobili mnie bogowie, obracam na służbę waszym bogom… A ileż to razy za pomocą me postaci oszukiwaliście głupich Az atów, że następca
egipskiego tronu pota emnie wyzna e waszą wiarę?…
— Cicho!… cicho!… — zasyczała kapłanka, zamyka ąc mu ręką usta.
Coś w e dotknięciu musiało być czaru ącego, gdyż Grek uspokoił się i począł mówić
cisze :
— Słucha , Kama. W tych czasach przypłynie do Zatoki Sebenickie grecki statek
prowaǳony przez mego brata. Postara że się, aby cię arcykapłan wysłał do Pi-Uto, skąd
uciekniemy nareszcie do północne Grec i, w takie mie sce, które eszcze nie wiǳiało
Fenic an…
— Zobaczy ich, eśli a się tam skry ę — przerwała kapłanka.
— Gdyby tobie włos spadł — szeptał rozwścieczony Grek — przysięgam, że Dagon…
że wszyscy tute si Fenic anie oddaǳą głowy lub zdechną w kopalniach! Pozna ą oni, co
może Grek…
— A a ci mówię — odparła tym samym głosem kapłanka — że dopóki nie zbiorę
dwuǳiestu talentów, nie ruszę się stąd… A mam dopiero osiem…
— Skądże weźmiesz resztę?
— Daǳą mi Sargon i namiestnik.
— Na Sargona zgoda, ale księcia nie chcę!…
— Głupi Lykonie, czyli nie wiǳisz, dlaczego trochę podoba mi się ten młoǳik?…
Ciebie przypomina!…
Grek zupełnie uspokoił się.
— No, no!… — mruczał. — Rozumiem, że gdy kobieta ma do wyboru mięǳy
następcą tronu i takim ak a śpiewakiem, nie mam potrzeby lękać się… Ale estem zazdrosny i gwałtowny, więc proszę cię, ażebyś go ak na mnie spoufalała do siebie.
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Interes, Rozczarowanie

Namiętność, Interes

Ucałował ą, wymknął się z willi i zniknął w ciemnym ogroǳie.
Kama wyciągnęła za nim zaciśniętą pięść.
— Nikczemny pa acu!… — szepnęła — który zaledwie mógłbyś być u mnie śpiewaącym niewolnikiem…

 
Kiedy Ramzes przyszedł naza utrz odwieǳić swego syna, znalazł Sarę rozpływa ącą się
we łzach. Zapytał o powód. Z początku odpowieǳiała, że nic e nie est, potem, że e
smutno, wreszcie — upadła do nóg Ramzesowi z wielkim płaczem.
— Panie… panie mó !… — szeptała. — Wiem, że mnie uż nie kochasz, ale przyna mnie siebie nie naraża …
— Kto powieǳiał, że cię uż nie kocham? — spytał zǳiwiony książę.
— Masz przecie trzy nowe kobiety w swym domu… panny wielkich rodów…
— A… więc o to choǳi…
— I eszcze narażasz się dla czwarte … dla przewrotne Fenic anki…
Książę zmieszał się. Skąd Sara mogła dowieǳieć się o Kamie i odgadnąć, że est przewrotna?…
— Jak pył wciska się do skrzyni, tak niegoǳiwe wieści wpada ą do na spoko nie szych
domów — rzekł Ramzes. — Któż ci mówił o Fenic ance?
— Czy a wiem kto? Zła wróżba i serce mo e.
— Więc są nawet i wróżby?…
— Straszne! Jedna stara kapłanka dowieǳiała się, podobno z kryształowe kuli, że
wszyscy zginiemy przez Fenic an, a przyna mnie a i… mó syn!… — wybuchnęła Sara.
— I ty, która wierzysz w Jedynego, w Jehowę, ty lękasz się ba ań akie ś głupie staruchy, a może intrygantki?… Gǳież twó wielki Bóg?…
— Mó Bóg est tylko moim, a tamci — twoimi, więc muszę ich szanować.
— Zatem ta stara mówiła ci o Fenic anach? — pytał Ramzes.
— Ona wróżyła mi dawnie , eszcze pod Memﬁsem, że powinnam wystrzegać się
Fenic anki — odparła Sara. — Ale dopiero tu wszyscy mówią o akie ś kapłance fenickie . Czy a wiem, może tylko coś ma aczy mi się w stroskane głowie. Powiadali nawet,
że gdyby nie e uroki, nie skoczyłbyś, panie, wtedy do areny… Ach, gdyby cię byk zabił!… Jeszcze i teraz, kiedy myślę o nieszczęściu, akie cię mogło spotkać, serce we mnie
zastyga…
— Śmie się z tego, Saro — przerwał wesoło książę. — Kogo a przygarnę do siebie,
stoi tak wysoko, że go żaden strach nie powinien dosięgać… Tym mnie głupie wieści.
— A nieszczęście? Czyliż est dość wysoka góra, na którą nie doleciałby ego pocisk?…
— Macierzyństwo zmęczyło cię, Saro — rzekł książę — a gorąco rozstra a two e
myśli, i dlatego asu esz się bez powodu. Bądź spoko na i czuwa nad moim synem.
Człowiek — mówił w zamyśleniu — kimkolwiek on est: Fenic aninem czy Grekiem,
może szkoǳić tylko podobnym sobie istotom, ale nie nam, którzy esteśmy bogami tego
świata.
— Co powieǳiałeś o Greku?… Jaki Grek?… — spytała niespoko nie Sara.
— Ja powieǳiałem: Grek?… Nic o tym nie wiem. Może wymknął mi się podobny
wyraz, a może ty przesłyszałaś się.
Ucałował Sarę i swego syna i pożegnał ich. Ale nie odpęǳił niepoko u.
„Raz trzeba sobie powieǳieć — myślał — że w Egipcie nie ukry e się żadna ta emnica.
Mnie śleǳą kapłani i moi dworzanie nawet wówczas, gdy są czy tylko uda ą pĳanych,
a nad Kamą czuwa ą wężowe źrenice Fenic an. Jeżeli dotychczas nie ukryli e przede
mną, niewiele muszą dbać o e cnotę. Zresztą wobec kogo?… Wobec mnie, któremu
sami odsłonili oszustwa swo e świątyni!… Kama bęǳie należała do mnie… Zbyt wiele
ma ą w tym interesu, ażeby chcieli ściągać mó gniew na siebie…”
W parę dni przyszedł do księcia święty kapłan Mentezuﬁs, pomocnik dosto nego
Herhora w ministerium wo ny. Ramzes patrząc na bladą twarz i spuszczone oczy proroka
odgadł, że i ten uż wie o Fenic ance, a może nawet, z kapłańskiego stanowiska, zechce
mu robić wymówki. Ale Mentezuﬁs tym razem nie dotknął sercowych spraw następcy.
Przywitawszy księcia z urzędową miną, prorok usiadł na wskazanym mie scu i zaczął:
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— Z memﬁ skiego pałacu pana wieczności zawiadomiono mnie, że w tych czasach
przy echał do Pi-Bast wielki kapłan chalde ski Istubar, nadworny astrolog i doradca ego
miłości króla Assara…
Książę chciał podpowieǳieć Mentezuﬁsowi cel przybycia Istubara, ale przygryzł wargi
i zmilczał.
— Zaś znakomity Istubar — ciągnął kapłan — przywiózł ze sobą dokumenta, na
mocy których dosto ny Sargon, powinowaty i satrapa ego miłości króla Assara, zosta e
u nas posłem i pełnomocnikiem tegoż potężnego króla…
Ramzes o mało nie wybuchnął śmiechem. Powaga, z aką Mentezuﬁs raczył odsłonić
cząstkę ta emnic od dawna znanych księciu, napełniła go wesołością i — pogardą.
„Więc ten kuglarz — myślał następca — nawet nie przeczuwa w sercu swoim, że a
znam wszystkie ich szalbierstwa?…”
— Dosto ny Sargon i czcigodny Istubar — mówił Mentezuﬁs — udaǳą się do
Memﬁs ucałować nogi ego świątobliwości. Pierwe ednak wasza dosto ność, ako namiestnik, raczysz przy ąć łaskawie obu tych dygnitarzy tuǳież ich świtę.
— Barǳo chętnie — odparł książę — a przy sposobności spytam ich: kiedy Asyria
zapłaci nam zaległe daniny?
— Wasza dosto ność zrobiłbyś to? — rzekł kapłan, patrząc mu w oczy.
— Przede wszystkim to!… Nasz skarb potrzebu e danin…
Mentezuﬁs nagle powstał z sieǳenia i uroczystym choć zniżonym głosem rzekł:
— Namiestniku pana naszego i rozdawcy życia: w imieniu ego świątobliwości zabraniam ci mówić z kimkolwiek o daninach, a nade wszystko z Sargonem, Istubarem
i kimkolwiek z ich świty.
Książę pobladł.
— Kapłanie — rzekł również powsta ąc — na akie zasaǳie przemawiasz do mnie
tonem zwierzchnika?…
Mentezuﬁs odchylił szatę i zd ął ze szyi łańcuszek, na którym był eden z pierścieni
faraona.
Namiestnik obe rzał go, pobożnie ucałował i zwróciwszy kapłanowi, odparł:
— Spełnię rozkazy ego świątobliwości, mego pana i o ca.
Znowu oba usiedli i książę zapytał kapłana:
— Czy wasza dosto ność nie mógłbyś mnie ob aśnić: dlaczego Asyria nie ma nam
płacić danin, które od razu wydobyłyby skarb państwa z kłopotów?
— Bo my nie mamy sił zmusić Asyrii do płacenia nam danin — odparł zimno Mentezuﬁs. — Mamy sto dwaǳieścia tysięcy wo ska, Asyria zaś około trzystu tysięcy. Mówię
to wasze dosto ności całkiem poufnie, ako wysokiemu urzędnikowi państwa.
— Rozumiem. Ale dlaczego ministerium wo ny, w którym służysz, zmnie szyło naszą
waleczną armię o sześćǳiesiąt tysięcy luǳi?
— Ażeby dochody na dwór ego świątobliwości powiększyć o dwanaście tysięcy talentów — rzekł kapłan.
— Aha!… Powieǳże mi, wasza dosto ność — ciągnął książę — w akim tedy celu
eǳie Sargon do stóp faraona?
— Nie wiem.
— Aha!… Ale dlaczego a nie mam wieǳieć, a, następca tronu?…
— Bo są ta emnice państwa, które zna zaledwie kilku dosto ników…
— I których mógłby nawet nie znać mó na czcigodnie szy o ciec?…
— Z pewnością — odparł Mentezuﬁs — że są rzeczy, o których mógłby nie wieǳieć
nawet ego świątobliwość, gdyby nie posiadał na wyższych święceń kapłańskich.
— ǲiwna rzecz! — mówił książę po namyśle. — Egipt est własnością faraona i mimo to mogą ǳiać się w państwie sprawy nie znane faraonowi?… Wytłumacz mi to, wasza
dosto ność.
— Egipt est przede wszystkim, a nawet edynie i wyłącznie własnością Amona —
rzekł kapłan. — Jest zatem konieczne, aby ci tylko znali na wyższe ta emnice, którym
Amon ob awia swo ą wolę i plany.
Książę słucha ąc doznawał takich uczuć, akby go przewracano na łożu wybitym sztyletami i eszcze podkładano ogień.
Mentezuﬁs chciał podnieść się, namiestnik zatrzymał go.
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— Jeszcze słowo — mówił łagodnie. — Jeżeli Egipt est tak słabym, że nie wolno
nawet wspomnieć o asyry skich daninach…
Zadyszał się.
— …Jeżeli est tak nęǳnym — ciągnął — to akaż pewność, że nas nie napadną
Asyry czycy?
— Od tego można zabezpieczyć się traktatami — odparł kapłan.
Następca machnął ręką.
— Nie ma traktatów dla słabych! — rzekł. — Nie zasłonią granic srebrne tablice
zapisane ugodami, eżeli za nimi nie staną włócznie i miecze.
— A któż wasze dosto ności powieǳiał, że u nas nie staną?
— Ty sam. Sto dwaǳieścia tysięcy luǳi muszą²³⁸ ustąpić przed trzystoma tysiącami.
No, a gdyby Asyry czycy raz do nas weszli, z Egiptu zostałaby pustynia…
Mentezuﬁsowi zapłonęły oczy.
— Gdyby weszli do nas — zawołał — kości ich nigdy nie zobaczyłyby swe ziemi!…
Uzbroilibyśmy całą szlachtę, pułki robotnicze, nawet przestępców z kopalń… Wydobylibyśmy skarby ze wszystkich świątyń… I spotkałaby się Asyria z pięciomaset²³⁹ tysiącami
egipskich wo owników…
Ramzes był zachwycony tym wybuchem patriotyzmu kapłana. Schwycił go za rękę
i rzekł:
— Więc eżeli możemy mieć taką armię, dlaczego nie napadamy na Babilon?… Czyliż
wielki wo ownik Nitager nie błaga nas o to od kilku lat?… Czyliż ego świątobliwość nie
niepokoi się wrzeniem Asyrii?… Gdy im pozwolimy zebrać siły, walka bęǳie trudnie sza,
ale gdy rozpoczniemy sami…
Kapłan przerwał mu.
— Czy ty wiesz, książę — mówił — co to est wo na, i to eszcze taka wo na, do
które trzeba iść przez pustynię? Kto zaręczy, że nim dotarlibyśmy do Euatu, połowa
nasze armii i tragarzy nie wyginęłaby z trudów?
— Wyrównalibyśmy to edną bitwą — wtrącił Ramzes.
— Bitwa!… — powtórzył kapłan. — A czy wiesz, książę, co to est bitwa?…
— Spoǳiewam się! — odparł dumnie następca, uderza ąc w miecz.
Mentezuﬁs wzruszył ramionami.
— A a mówię ci, panie, że ty nie wiesz, co to est bitwa. Owszem, masz nawet o nie
całkiem fałszywe po ęcie z manewrów, na których zawsze bywałeś zwycięzcą, choć nieraz
powinieneś być zwyciężonym…
Książę spochmurniał. Kapłan wsunął rękę za swo ą szatę i nagle spytał:
— Zgadnĳ, wasza dosto ność, co trzymam?
— Co?… — powtórzył zǳiwiony książę.
— Zgadnĳ prędko i dobrze — nalegał kapłan — bo eżeli omylisz się, zginą dwa
two e pułki…
— Trzymasz pierścień — odparł rozweselony następca.
Mentezuﬁs otworzył rękę: był w nie kawałek papirusa.
— A teraz co mam?… — spytał znowu kapłan.
— Pierścień.
— Otóż nie pierścień, tylko amulet boskie Hator — rzekł kapłan.
— Wiǳisz, panie — mówił dale — to est bitwa. W czasie bitwy los co chwila
wyciąga do nas rękę i każe ak na śpiesznie odgadywać zamknięte w nie niespoǳianki. Mylimy się lub zgadu emy, ale biada temu, kto częście omylił się, aniżeli odgadł…
A stokroć biada tym, przeciw komu los odwraca się i zmusza do omyłek!…
— A ednak a wierzę, a czu ę tu… — zawołał następca, bĳąc się w piersi — że Asyria
musi być zdeptana!
— Oby przez usta two e przemawiał bóg Amon — rzekł kapłan. — I tak est —
dodał — Asyria bęǳie poniżona, może nawet twoimi rękoma, panie, ale nie zaraz… nie
zaraz…
Mentezuﬁs pożegnał go, książę został sam. W ego sercu i głowie huczało.
²³⁸Sto dwaǳieścia tysięcy luǳi muszą — ǳiś popr.: Sto dwaǳieścia tysięcy luǳi musi. [przypis edytorski]
²³⁹pięciomaset — ǳiś racze : pięciuset. [przypis edytorski]
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„A więc miał słuszność Hiram, że oni nas oszuku ą — myślał Ramzes. — Teraz i a uż
estem pewny, że nasi kapłani zawarli z chalde skimi akąś umowę, którą ego świątobliwość bęǳie musiał zatwierǳić. Bęǳie musiał!… czy słyszano o podobne potworności?…
On, pan ży ącego i zachodniego świata, on musi podpisywać umowy wymyślone przez
intrygantów!…”
Tchu mu brakło.
„Swo ą drogą święty Mentezuﬁs zdraǳił się. Więc to tak est, że w razie potrzeby
Egipt może wystawić półmilionową armię?… Nawet nie marzyłem o podobne sile!…
i oni myślą, że a będę lękał się ich ba ek o losie, który nam każe rozwiązywać zagadki… Niechbym miał tylko dwieście tysięcy wo ska, wymusztrowanego ak nasze greckie
i libĳskie pułki, a pode mę się rozwiązać wszystkie zagadki na ziemi i niebie.”
Zaś czcigodny prorok Mentezuﬁs, wraca ąc do swe celi, mówił w sobie:
„Zapalona to głowa, kobieciarz, awanturnik, ale potężny charakter. Po słabym ǳisie szym faraonie boda że ten przypomni nam czasy Ramzesa Wielkiego. Za ǳiesięć lat złe
gwiazdy odmienią się, on do rze e i skruszy Asyrię. Z Niniwy zostaną gruzy, święty Babilon oǳyska należne dosto eństwo, a eden na wyższy Bóg, Bóg egipskich i chalde skich
proroków, zapanu e od pustyni Libĳskie aż het do na świętsze rzeki Gangesu…
Byle tylko nasz młoǳik nie ośmieszył się nocnymi wędrówkami do kapłanki fenickie !… Gdyby go zobaczono w ogroǳie Astoreth, lud mógłby myśleć, że następca tronu
nakłania uszu do fenickie wiary… A Dolnemu Egiptowi uż niewiele potrzeba, aby wyprzeć się starych bogów… Cóż to za mieszanina narodów!…”
W kilka dni późnie dosto ny Sargon urzędownie²⁴⁰ zawiadomił księcia o swe roli
asyry skiego posła, oświadczył chęć powitania następcy tronu i prosił o orszak egipski,
który by go odprowaǳił ze wszelkim bezpieczeństwem i honorami do stóp ego świątobliwości faraona.
Książę zatrzymał się z odpowieǳią dwa dni i wyznaczył Sargonowi posłuchanie znowu po upływie dwu dni. Asyry czyk, przywykły do wschodnie powolności w podróżach
i interesach, wcale się tym nie martwił i nie marnował czasu. Pił od rana do wieczora, grał
w kości z Hiramem i innymi az atyckimi bogaczami, a w chwilach wolnych, podobnie
ak Ramzes, wymykał się do Kamy.
Tam, ako człowiek starszy i praktyczny, za każdą wizytą oﬁarowywał kapłance bogate
podarunki. Swo e zaś uczucia dla nie wyrażał w ten sposób:
— Co ty, Kama, sieǳisz w Pi-Bast i chudniesz? Dopókiś młoda, bawi cię służba
przy ołtarzach bogini Astoreth; ale gdy się zestarze esz, nęǳna czeka cię dola. Obedrą
z ciebie kosztowne szaty, na two e mie sce przy mą młodszą, a ty musisz zarabiać na garstkę
prażonego ęczmienia wróżbami lub dozorowaniem położnic.
Ja — ciągnął Sargon — gdyby bogowie za karę stworzyli mnie kobietą, wolałbym
sam być położnicą aniżeli pielęgnować takowe.
Dlatego mówię ci, ak człowiek mądry, rzuć świątynię i przystań do mego haremu.
Dam za ciebie ǳiesięć talentów złotem, czterǳieści krów i sto mierzyc pszenicy. Kapłani
z początku będą obawiali się kary bogów, ażeby więce wyłuǳić ode mnie. Ale że a nie
postąpię uż ani drachmy, co na wyże dorzucę kilka owieczek, więc odprawią uroczyste nabożeństwo i zaraz ob awi się im niebieska Astoreth, która zwolni cię od ślubów,
bylem²⁴¹ eszcze dorzucił złoty łańcuch albo puchar.
Kama, słucha ąc tych poglądów, gryzła wargi ze śmiechu, a on ciągnął:
— Gdy zaś po eǳiesz ze mną do Niniwy, zostaniesz wielką panią. Dam ci pałac, konie,
lektykę, służebne i niewolników. Przez eden miesiąc więce wyle esz na siebie wonności,
aniżeli tu przez cały rok oﬁaru ecie ich bogini.
A kto wie — kończył — może spodobasz się królowi Assarowi i on zechce cię wziąć
do haremu? W takim razie i ty byłabyś szczęśliwsza, i a oǳyskałbym to, co wydam na
ciebie.
W dniu wyznaczonym na posłuchanie dla Sargona pod pałacem następcy tronu stanęły wo ska egipskie i tłum ludu chciwego widowisk.

²⁴⁰urzędownie — ǳiś: oﬁc alnie, urzędowo. [przypis edytorski]
²⁴¹bylem dorzucił (daw.) — byle bym dorzucił; eżeli tylko dorzucę. [przypis edytorski]
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Oświadczyny, Obycza e

Około południa, w czasie na większego skwaru, ukazał się orszak asyry ski. Przodem
szli uzbro eni w miecze i kĳe polic anci, za nimi kilku nagich szybkobiegaczy i trze konni.
Byli to — trębacze i woźny. Na rogu każde ulicy trębacze wygrywali sygnał, a po nich
oǳywał się wielkim głosem woźny:
— Oto zbliża się poseł i pełnomocnik potężnego króla Assara, Sargon, powinowaty
królewski, pan wielkich włości, zwycięzca w bitwach, rządca prowinc i. Ludu, odda mu
hołd należny, ako przy acielowi ego świątobliwości władcy Egiptu!…
Za trębaczami echało kilkunastu kawalerzystów asyry skich w spiczastych czapkach,
w kurtkach i obcisłych spodniach. Ich kudłate a wytrwałe konie na łbach i piersiach miały
mosiężne zbro e w rybią łuskę.
Późnie szła piechota w kaskach i długich płaszczach do ziemi. Jeden odǳiałek zbro ny
był w ciężkie maczugi, następny w łuki, trzeci we włócznie i tarcze. Prócz tego każdy miał
miecz i zbro ę.
Za żołnierstwem szły konie, wozy i lektyki Sargona otoczone służbą w szatach białych, czerwonych, zielonych… Potem ukazało się pięć słoni z lektykami na grzbietach:
na ednym echał Sargon, na drugim chalde ski kapłan Istubar.
Pochód zamykali znowu piesi i konni żołnierze i przeraźliwa muzyka asyry ska, złożona
z trąb, bębnów, blach i piskliwych ﬂetów.
Książę Ramzes w otoczeniu kapłanów, oﬁcerów i szlachty, oǳiane barwnie i bogato,
czekał na posła w wielkie sali audienc onalne , która była ze wszystkich stron otwarta.
Następca był wesół, wieǳąc, że Asyry czycy niosą z sobą podarunki, które w oczach egipskiego ludu mogą uchoǳić za wypłatę daniny. Ale gdy na ǳieǳińcu usłyszał ogromny
głos woźnego wychwala ący potęgę Sargona, książę spochmurniał. Gdy zaś doleciało go
zdanie, że król Assar est przy acielem faraona, rozgniewał się. Nozdrza rozszerzyły mu się
ak rozdrażnionemu bykowi, a w oczach zapłonęły iskry. Wiǳąc to oﬁcerowie i szlachta
zaczęli robić groźne miny i poprawiać miecze. Święty Mentezuﬁs spostrzegł ich nieukontentowanie i zawołał:
— W imieniu ego świątobliwości rozkazu ę szlachcie i oﬁcerom, aby dosto nego
Sargona przy ęli z szacunkiem, aki należy się posłowi wielkiego króla!…
Następca tronu zmarszczył brwi i począł niecierpliwie choǳić po estraǳie, na które
stał ego namiestnikowski fotel. Ale karni oﬁcerowie i szlachta uciszyli się, wieǳąc, że
z Mentezuﬁsem, pomocnikiem ministra wo ny, nie ma żartów.
Tymczasem na ǳieǳińcu ogromni, ciężko oǳiani żołnierze asyry scy stanęli trzema
szeregami naprzeciw półnagich i zwinnych żołnierzy egipskich. Obie strony patrzyły na
siebie ak stado tygrysów na stado nosorożców. W sercu tych i tamtych tliła się starodawna nienawiść. Ale nad nienawiścią górowała komenda.
W te chwili wtoczyły się słonie, wrzasnęły trąby egipskie i asyry skie, oba wo ska
w górę podniosły broń, lud upadł na twarz, a dygnitarze asyry scy, Sargon i Istubar,
zstąpili z lektyk na ziemię.
W sali książę Ramzes zasiadł na wzniesionym fotelu pod baldachimem, a u we ścia
ukazał się woźny.
— Na dosto nie szy panie! — zwrócił się do następcy. — Poseł i pełnomocnik wielkiego króla Assara, znakomity Sargon i ego towarzysz, pobożny prorok Istubar, pragną
powitać ciebie i złożyć cześć tobie, namiestnikowi i następcy faraona, który oby żył wiecznie!…
— Poproś tych dosto ników, ażeby weszli i ucieszyli serce mo e swym widokiem —
odparł książę.
Ze szczękiem i brzękiem wszedł do sali Sargon, w długie zielone szacie, gęsto wyszyte złotem. Obok, w płaszczu śnieżne białości, kroczył pobożny Istubar, a za nimi
stro ni panowie asyry scy nieśli dary dla księcia.
Sargon zbliżył się do podwyższenia i rzekł w ęzyku asyry skim, co natychmiast tłumacz powtórzył w egipskim:
— Ja, Sargon, wóǳ, satrapa i powinowaty na potężnie szego króla Assara, przychoǳę pozdrowić cię, namiestniku na potężnie szego faraona, i na znak wieczne przy aźni
oﬁarować ci dary…
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Grzech, Obycza e, Duma

Następca oparł dłonie na kolanach i sieǳiał nieporuszony ak posągi ego królewskich
przodków.
— Tłumaczu — rzekł Sargon — czy źle powtórzyłeś księciu mo e uprze me powitanie?
Mentezuﬁs sto ący obok wzniesienia pochylił się ku Ramzesowi.
— Panie — szepnął — dosto ny Sargon czeka na łaskawą odpowiedź…
— Więc mu odpowieǳ — wybuchnął książę — iż nie rozumiem, na mocy akiego
prawa przemawia do mnie niby równy mi dosto eństwem?…
Mentezuﬁs zmieszał się, co eszcze więce rozgniewało księcia, któremu wargi zaczęły
drżeć i znowu zapłonęły oczy. Ale Chalde czyk Istubar, rozumie ąc po egipsku, rzekł
prędko do Sargona:
— Upadnĳmy na twarze!…
— Dlaczego a mam padać na twarz? — spytał oburzony Sargon.
— Upadnĳ, eżeli nie chcesz stracić łaski naszego króla, a może i głowy…
To powieǳiawszy, Istubar legł na posaǳce ak długi, a obok niego Sargon.
— Dlaczego a mam leżeć na moim brzuchu przed tym chłystkiem? — mruczał
oburzony.
— Bo to namiestnik — odparł Istubar.
— A a nie byłem namiestnikiem pana mego?…
— Ale on bęǳie królem, a ty nim nie bęǳiesz.
— O co spiera ą się posłowie na potężnie szego króla Assara? — zapytał uż udobruchany książę tłumacza.
— O to, czy ma ą wasze dosto ności pokazać dary, przeznaczone dla faraona, czy
tylko oddać przesłane dla was — odparł zręczny tłumacz.
— Owszem, chcę wiǳieć dary dla mego świątobliwego o ca — rzekł książę — i pozwalam posłom wstać.
Sargon podniósł się, czerwony z gniewu czy zmęczenia, i usiadł, podwinąwszy pod
siebie nogi, na podłoǳe.
— Nie wieǳiałem — zawołał — że a, krewny i pełnomocnik wielkiego Assara, będę
musiał szatami moimi wycierać pył z posaǳki egipskiego namiestnika!…
Mentezuﬁs, który umiał po asyry sku, nie pyta ąc Ramzesa, kazał natychmiast przynieść dwie ławki pokryte dywanami, na których wnet zasiedli: zadyszany Sargon i spoko ny Istubar.
Wysapawszy się, Sargon kazał podać wielki szklany puchar, stalowy miecz i przyprowaǳić przed ganek dwa konie okryte złocistymi rzędami. A gdy spełniono ego rozkazy,
podniósł się i z ukłonem rzekł do Ramzesa:
— Pan mó , król Assar, przysyła ci, książę, parę cudnych koni, które oby nosiły cię
tylko do zwycięstw. Przysyła kielich, z którego niech zawsze radość spływa ci do serca,
i — miecz, akiego nie zna ǳiesz poza zbro ownią na potężnie szego władcy.
Wydobył z pochwy dość długi miecz błyszczący niby srebro i począł zginać go w ręku.
Miecz wygiął się ak łuk, a potem nagle wyprostował się.
— Zaiste! cudna to broń… — rzekł Ramzes.
— Jeżeli pozwolisz, namiestniku, okażę ci eszcze inną e zaletę — mówił Sargon,
który, mogąc pochwalić się wyborną na owe czasy bronią asyry ską, zapomniał o gniewie.
Na ego żądanie eden z egipskich oﬁcerów wydobył swó miecz spiżowy i trzymał
go ak do ataku. Wtedy Sargon podniósł miecz stalowy, uderzył i odciął kawałek broni
przeciwnika.
W sali rozległ się szmer zǳiwienia, a na twarz Ramzesa wystąpiły silne rumieńce.
„Ten cuǳoziemiec — myślał książę — odebrał mi byka w cyrku, chce ożenić się
z Kamą i pokazu e mi broń, która kra e nasze miecze ak wióry!…”
I eszcze gorszą poczuł nienawiść do króla Assara, do wszystkich Asyry czyków w ogóle, a do Sargona w szczególności.
Mimo to usiłował panować nad sobą i z całą uprze mością poprosił posła o pokazanie
mu darów dla faraona.
Wnet przyniesiono ogromne paki z wonnego drzewa, z których wyżsi urzędnicy asyry scy wydobywali sztuki wzorzystych materii, puchary, ǳbany, stalową broń, łuki z rogów koziorożca, złociste zbro e i puklerze wysaǳane drogimi kamieniami.
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Broń

Na wspanialszym ednak darem był model pałacu króla Assara, wyrobiony ze srebra
i złota. Wyglądał on ak cztery gmachy, coraz mnie sze, postawione eden na drugim,
z których każdy był otoczony gęsto kolumnami, a zamiast dachu posiadał taras. Każdego
we ścia pilnowały lwy albo skrzydlate byki z luǳkimi głowami. Po obu stronach schodów
stały posągi lenników króla niosących dary, po obu stronach mostu były rzeźbione konie
w na rozmaitszych postawach. Sargon odsunął edną ścianę modelu i ukazały się bogate
poko e zapełnione bezcennymi sprzętami. Szczególny zaś poǳiw obuǳiła sala audienc onalna, gǳie zna dowały się ﬁgurki przedstawia ące króla na wysokim tronie tuǳież
ego dworzan, żołnierzy i lenników składa ących hołdy.
Cały model miał długość dwu luǳi, a wysokość prawie wzrostu człowieka. Egipc anie
szeptali, że ten eden dar króla Assara wart był ze sto pięćǳiesiąt talentów.
Kiedy wyniesiono paki, namiestnik zaprosił obu posłów i ich orszak na ucztę, podczas
które goście byli sowicie obdarowani. Ramzes tak daleko posunął swo ą uprze mość, że
gdy Sargonowi podobała się edna z kobiet następcy, książę darował ą posłowi, rozumie
się za e zgodą i przyzwoleniem e matki.
Był więc grzeczny i ho ny, ale czoła swego nie rozchmurzył. A gdy Tutmozis zapytał
go: czy nie piękny pałac ma król Assar? — książę odpowieǳiał:
— Pięknie szymi wydałyby mi się ego gruzy na zgliszczach Niniwy…
Asyry czycy przy uczcie byli barǳo powściągliwi. Mimo obﬁtości wina pili mało i nie
więce wydawali okrzyków. Sargon ani razu nie wybuchnął hucznym śmiechem, ak to
było w ego zwycza u; przysłonił powiekami oczy, a w swym sercu głęboko rozmyślał.
Tylko dwa kapłani, Chalde czyk Istubar i Egipc anin Mentezuﬁs byli spoko ni ak
luǳie, którym dana est wieǳa przyszłości i właǳa nad nią.

 
Po przy ęciu u namiestnika Sargon zatrzymał się eszcze w Pi-Bast, czeka ąc na listy
faraona z Memﬁsu, a ednocześnie mięǳy oﬁcerami i szlachtą zaczęły na nowo krążyć
ǳiwaczne pogłoski.
Fenic anie opowiadali, pod na większym rozumie się sekretem, że kapłani, nie wiadomo z akiego powodu, nie tylko darowali Asyrii zaległe daniny, nie tylko uwolnili ą raz
na zawsze od ich płacenia, ale nadto, ażeby ułatwić Asyry czykom akąś wo nę północną,
zawarli z nimi traktat poko owy na długie lata.
— Faraon — mówili Fenic anie — aż mocnie zachorował dowieǳiawszy się o ustępstwach robionych barbarzyńcom. Książę Ramzes martwi się i choǳi smutny, lecz oba
muszą ulegać kapłanom, nie będąc pewni uczuć szlachty i wo ska.
To na więce oburzało egipską arystokrac ę.
— Jak to — szeptali mięǳy sobą zadłużeni magnaci — więc dynastia uż nam nie
ufa?… Więc kapłani uwzięli się, ażeby zhańbić i zru nować Egipt?… Bo przecie asne est,
że eżeli Asyria ma wo nę gǳieś na dalekie północy, to właśnie teraz trzeba ą napaść
i zdobytymi łupami podźwignąć zubożały skarb królewski i arystokrac ę…
Ten i ów z młodych panów ośmielał się zapytywać następcy: co myśli o asyry skich
barbarzyńcach? Książę milczał, ale błysk ego oczu i zacięte usta dostatecznie wyrażały
uczucia.
— Oczywiście — szeptali panowie w dalszym ciągu — że dynastia est opętana przez
kapłanów, nie ufa szlachcie, Egiptowi zaś grożą wielkie nieszczęścia…
Ciche gniewy prędko zamieniły się w ciche narady ma ące nawet pozór spisku. Ale
choć barǳo wiele osób brało w tym uǳiał, pewny siebie czy zaślepiony stan kapłański
nic o nich nie wieǳiał, a Sargon, choć przeczuwał nienawiść, nie przywiązywał do nie
wagi.
Poznał on, że książę Ramzes est mu niechętny, ale przypisywał to wypadkowi w cyrku, a więce — zazdrości o Kamę. Ufny ednak w swo ą poselską nietykalność, pił, ucztował i prawie co wieczór wymykał się do fenickie kapłanki, która coraz łaskawie przy mowała ego zaloty i dary.
Taki był nastró kół na wyższych, gdy pewne nocy wpadł do mieszkania Ramzesa
święty Mentezuﬁs i oświadczył, że natychmiast musi zobaczyć się z księciem.
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Dworzanie odpowieǳieli, że u księcia zna du e się edna z ego kobiet, że więc nie
śmią niepokoić swego pana. Lecz gdy Mentezuﬁs coraz natarczywie nalegał, wywołali
następcę.
Książę po chwili ukazał się, nawet nierozgniewany.
— Cóż to — zapytał kapłana — czy mamy wo nę, że wasza cześć truǳisz się do mnie
o tak późne porze?
Mentezuﬁs pilnie przypatrzył się Ramzesowi i głęboko odetchnął.
— Książę nie wychoǳiłeś cały wieczór? — zapytał.
— Ani na krok.
— Więc mogę dać na to kapłańskie przyrzeczenie?
Następca zǳiwił się.
— Zda e mi się — odparł dumnie — że two e słowo uż nie est potrzebne, gdy a
dałem mo e. Cóż to znaczy?…
Wyszli do osobnego poko u.
— Czy wiesz, panie — mówił wzburzony kapłan — co zdarzyło się może przed goǳiną. Jego dosto ność Sargona acyś młoǳieńcy napadli i obili kĳami…
— Jacy?… gǳie?…
— Pod willą fenickie kapłanki, nazwiskiem Kamy — ciągnął Mentezuﬁs, pilnie śleǳąc ﬁz ognomię następcy.
— Odważne chłopaki! — odparł książę, wzrusza ąc ramionami. — Napadać takiego
siłacza!… Przypuszczam, że musiała tam pęknąć nie edna kość.
— Ale napadać posła… Uważ, dosto ny panie, posła, którego osłania ma estat Asyrii
i Egiptu… — mówił kapłan.
— Ho! ho!… — roześmiał się książę. — Więc król Assar wysyła swoich posłów nawet
do fenickich tancerek?…
Mentezuﬁs stropił się. Nagle uderzył się w czoło i zawołał również ze śmiechem:
— Patrz, książę, aki ze mnie prostak, nieoswo ony z politycznymi ceremoniami.
Wszakże a zapomniałem, że Sargon włóczący się po nocach około domu pode rzane
kobiety nie est posłem, ale zwycza nym człowiekiem!…
Lecz po chwili dodał:
— W każdym razie niedobrze się stało… Sargon może nabrać do nas niechęci…
— Kapłanie!… kapłanie!… — zawołał książę, kiwa ąc głową. — Ty zapominasz daleko
ważnie sze rzeczy, iż Egipt nie potrzebu e ani lękać się, ani nawet dbać o dobre lub złe
usposobienie dla niego nie tylko Sargona, ale nawet króla Assara…
Mentezuﬁs był tak zmieszany trafnością uwag królewskiego młoǳieńca, że zamiast
odpowieǳieć kłaniał się mrucząc:
— Bogowie obdarzyli cię, książę, mądrością arcykapłanów… niecha imię ich bęǳie
błogosławione!… Już chciałem wydać rozkazy, aby poszukano i osąǳono tych młodych
awanturników; lecz teraz wolę zasięgnąć two e rady, bo esteś mędrcem nad mędrce.
Powieǳ zatem, panie, co mamy począć z Sargonem i tymi zuchwalcami?…
— Przede wszystkim zaczekać do utra — odparł następca. — Jako kapłan, wiesz
na lepie , że boski sen często przynosi dobre rady.
— A eżeli i do utra nic nie obmyślę? — pytał Mentezuﬁs.
— W każdym razie a odwieǳę Sargona i postaram się zatrzeć w ego pamięci ten
drobny wypadek.
Kapłan pożegnał Ramzesa z oznakami czci. Zaś wraca ąc do siebie, myślał:
„Serce dam sobie wydrzeć z piersi, że do tego nie należał książę: ani sam bił, ani namawiał, a nawet nie wieǳiał o wypadku. Kto tak chłodno i trafnie sąǳi sprawę, nie może
być współwinnym. A w takim razie mogę zacząć śleǳtwo i eżeli nie ułagoǳimy kudłatego barbarzyńcy, oddam zawadiaków pod sąd. Piękny traktat przy aźni mięǳy dwoma
państwami, który zaczyna się sponiewieraniem posła!…”
Naza utrz wspaniały Sargon do południa leżał na wo łokowym posłaniu, co wreszcie
zdarzało mu się dosyć często, bo po każde pĳatyce. Obok niego, na niskie soﬁe sieǳiał
pobożny Istubar, z oczyma utkwionymi w suﬁt, szepcząc modlitwy.
— Istubarze — westchnął dosto nik — czy esteś pewny, że nikt z naszego dworu
nie wie o moim nieszczęściu?
— Któż może wieǳieć, eżeli cię nikt nie wiǳiał?
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— Ale Egipc anie!… — ęknął Sargon.
— Z Egipc an wie o tym Mentezuﬁs i książę, no i ci szaleńcy, którzy zapewne długo
będą pamiętali two e pięści.
— Może trochę… może!… Ale zda e mi się, że był mięǳy nimi następca i ma nos
rozbity, eżeli nie złamany…
— Następca ma cały nos i on tam nie był, zapewniam cię.
— W takim razie — wzdychał Sargon — powinien książę kilku z nich wbić na pal.
Przecieżem a poseł!… ciało mo e est święte…
— A a mówię ci — raǳił Istubar — wyrzuć złość z serca twego i nawet nie skarż
się. Bo gdy hulta e pó dą pod sąd, cały świat dowie się, że poseł na dosto nie szego króla
Assara wda e się z Fenic anami, a co gorsza, odwieǳa ich samotny wśród nocy. Co zaś
odpowiesz, gdy twó śmiertelny wróg, kanclerz Lik-Bagus zapyta cię: „Sargonie, z akimiż
to widywałeś się Fenic anami i o czym mówiłeś z nimi pod ich świątynią wśród nocy?…”
Sargon wzdychał, eżeli można wzdychaniem nazwać odgłosy podobne do mruczenia
lwa.
Wtem wpadł eden z oﬁcerów asyry skich. Uklęknął, uderzył czołem o podłogę i rzekł
do Sargona:
— Światło źrenic pana naszego!… Przed gankiem pełno magnatów i dosto ników
egipskich, a na ich czele sam następca tronu… Chce tu we ść, widocznie z zamiarem
złożenia ci hołdu…
Lecz, nim Sargon zdążył wydać polecenie, we drzwiach komnaty ukazał się książę.
Odepchnął olbrzymiego Asyry czyka, który trzymał wartę, i szybko zbliżył się do wo łoków, kędy zmieszany poseł, szeroko otworzywszy oczy, nie wieǳiał, co robić ze sobą:
uciec nago do inne izby czy schować się pod pościel?
Na progu stało kilku oﬁcerów asyry skich, zdumionych wtargnięciem następcy wbrew
wszelkie etykiecie. Ale Istubar dał im znak i znikli za kotarą.
Książę był sam; zostawił świtę na ǳieǳińcu.
— Bądź pozdrowiony — rzekł — pośle wielkiego króla i gościu faraona. Przyszedłem
odwieǳić cię i spytać: czy nie masz akich potrzeb? Jeżeli zaś pozwoli ci czas i ochota,
chcę, ażebyś w moim towarzystwie, na koniu ze sta ni mego o ca, prze echał się po mieście,
otoczony naszą świtą. Jak przystało na posła potężnego Assara, który oby żył wiecznie!
Sargon słuchał, leżąc i nie rozumie ąc ani słowa. Gdy zaś Istubar przetłumaczył mu
mowę księcia, poseł wpadł w taki zachwyt, że zaczął bić głową o wo łoki powtarza ąc
wyrazy: „Assar i Ramzes”.
Kiedy uspokoił się i przeprosił księcia za nęǳny stan, w akim go znalazł gość tak
znakomity i dosto ny, dodał:
— Nie mie za złe, o panie, że ziemny robak i podnóżek tronu, akim a estem,
w tak niezwykły sposób okazu e radość z twego przybycia. Ale ucieszyłem się podwó nie.
Raz, że spadł na mnie naǳiemski zaszczyt, po wtóre — żem myślał w moim głupim
i nikczemnym sercu, iż to ty, panie, byłeś sprawcą mo e wczora sze niedoli. Zdawało mi
się, że mięǳy kĳami, które spadały na mo e plecy, czu ę twó kĳ, zaprawdę tęgo bĳący!…
Spoko ny Istubar, wyraz po wyrazie, przetłumaczył to księciu. Na co następca z iście
królewską godnością odparł:
— Omyliłeś się, Sargonie. Gdyby nie to, żeś sam poznał swó błąd, kazałbym ci natychmiast wyliczyć pięćǳiesiąt kĳów, ażebyś zapamiętał, że tacy ak a nie napada ą ednego człowieka gromadą ani po nocy.
Zanim światły Istubar dokończył tłumaczenia te odpowieǳi, uż Sargon przypełznął
do księcia i ob ął ego nogi, woła ąc:
— Wielki pan!… wielki król!… Chwała Egiptowi, że posiada takiego władcę.
A na to znowu książę:
— Więce powiem ci, Sargonie. Jeżeli zostałeś napadnięty wczora , zapewniam cię,
że nie uczynił tego żaden z moich dworzan. Sąǳę bowiem, że taki, akim esteś, mocarz
musiał nie ednemu rozbić czaszkę. Zaś moi bliscy są zdrowi.
— Prawdę rzekł i mądrze powieǳiał! — szepnął Sargon do Istubara.
— Lecz akkolwiek — ciągnął książę — szpetny czyn stał się nie z mo e i mego
dworu winy, ednak czu ę się w obowiązku osłabić twó żal do miasta, w którym cię tak
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niegodnie przy ęto. Dlatego osobiście nawieǳiłem two ą sypialnię, dlatego otwieram ci
mó dom o każde porze, ile razy zechcesz mnie odwieǳić. Dlatego… proszę cię, abyś
przy ął ode mnie ten mały dar…
To mówiąc, książę sięgnął za tunikę i wydobył łańcuch wysaǳany rubinami i szaﬁrami.
Olbrzymi Sargon aż zapłakał, co wzruszyło księcia, lecz nie rozczuliło obo ętności
Istubara. Kapłan wieǳiał, że Sargon ma łzy, radość i gniew na każde zawołanie, ako
poseł mądrego króla.
Namiestnik posieǳiał eszcze chwilę i pożegnał posła. Zaś wychoǳąc pomyślał, że
ednak Asyry czycy, pomimo barbarzyństwa, nie są złymi ludźmi, skoro umie ą odczuć
wspaniałomyślność.
Sargon zaś był tak podniecony, że kazał natychmiast przynieść wina i pił, pił od południa aż do wieczora.
Dobrze po zachoǳie słońca kapłan Istubar wyszedł na chwilę z komnaty Sargona i —
niebawem wrócił, ale ukrytymi drzwiami. Za nim ukazali się dwa luǳie w ciemnych
płaszczach. Gdy zaś odsunęli z twarzy kaptury, Sargon poznał w ednym arcykapłana
Meesa, w drugim proroka Mentezuﬁsa.
— Przynosimy ci, dosto ny pełnomocniku, dobrą nowinę — rzekł Mees.
— Obym mógł wam uǳielić podobne ! — zawołał Sargon. — Siada cie, święci i dosto ni mężowie. A choć mam zaczerwienione oczy, mówcie do mnie, ak gdybym był
zupełnie trzeźwy… Bo a i po pĳanemu mam rozum, może nawet lepszy… Prawda, Istubarze?…
— Mówcie — poparł go Chalde czyk.
— ǲiś — zabrał głos Mentezuﬁs — otrzymałem list od na dosto nie szego ministra
Herhora. Pisze nam, że ego świątobliwość faraon (oby żył wiecznie!) oczeku e na wasze
poselstwo w swym cudownym pałacu pod Memﬁsem i że ego świątobliwość (oby żył
wiecznie!) est dobrze usposobiony do zawarcia z wami traktatu.
Sargon chwiał się na wo łokowych materacach, ale oczy miał prawie przytomne.
— Po adę — odparł — do ego świątobliwości faraona (oby żył wiecznie!), położę
w imieniu pana mego pieczęć na traktacie, byle był spisany na cegłach, klinowym pismem… bo a waszego nie rozumiem… Będę leżał choćby cały ǳień na brzuchu przed
ego świątobliwością (oby żył wiecznie!) i traktat podpiszę… Ale ak wy go tam wykonacie… cha!… cha!… cha!… tego uż nie wiem… — zakończył grubym śmiechem.
— Jak śmiesz, sługo wielkiego Assara, wątpić o dobre woli i wierze naszego władcy?…
— zawołał Mentezuﬁs.
Sargon nieco wytrzeźwiał.
— Ja nie mówię o ego świątobliwości — odparł — ale o następcy tronu…
— Jest to pełen mądrości młoǳian, który bez wahania wykona wolę o ca i na wyższe
rady kapłańskie — rzekł Mees.
— Cha!… cha!… cha!… — zaśmiał się znowu pĳany barbarzyńca. — Wasz książę…
o bogowie, powykręca cie mi stawy członków, eżeli mówię nieprawdę, że chciałbym,
ażeby Asyria miała takiego następcę…
Nasz asyry ski następca to mędrzec, to kapłan… On, zanim wybierze się na wo nę,
zagląda naprzód w gwiazdy na niebie, późnie kurom pod ogony… Zaś wasz zobaczyłby:
ile ma wo ska? dowieǳiałby się: gǳie obozu e nieprzy aciel? I spadłby mu na kark ak
orzeł na barana. Oto wóǳ!… oto król!… On nie z tych, którzy słucha ą rady kapłanów…
On raǳić się bęǳie własnego miecza, a wy musicie spełniać ego rozkazy…
I dlatego, choć podpiszę z wami traktat, opowiem memu panu, że poza chorym królem i mądrymi kapłanami kry e się tu młody następca tronu, lew i byk w edne osobie…
który ma miody w ustach, a pioruny w sercu…
— I powiesz nieprawdę — wtrącił Mentezuﬁs. — Bo nasz książę, aczkolwiek popędliwy i trochę hulaka, ak zwycza nie młody, umie ednak uszanować i radę mędrców,
i na wyższe urzędy w kra u.
Sargon pokiwał głową.

   Faraon



Pozory

— O , wy mędrcy!… uczeni w piśmie!… znawcy gwiazdowych obrotów!… — mówił
szyǳąc. — Ja prostak, zwycza ny sobie enerał²⁴², który bez pieczęci nie zawsze umiałbym wyżłobić mo e nazwisko… Wy mędrcy, a prostak, ale na brodę mego króla, nie
zamieniłbym się na waszą mądrość…
Bo wy esteście ludźmi, dla których otworzył się świat cegieł i papirusów, ale zamknął
się ten prawǳiwy, na którym wszyscy ży emy… Ja prostak! Ale a mam psi węch. A ak
pies z dala wyczu e niedźwieǳia, tak a moim zaczerwienionym nosem poznam bohatera.
Wy bęǳiecie raǳić księciu!… Ależ on was uż ǳisia zaczarował ak wąż gołębie. Ja
przyna mnie nie oszuku ę samego siebie, i choć książę est dla mnie dobry ak o ciec
roǳony, czu ę przez skórę, że mnie i moich Asyry czyków nienawiǳi ak tygrys słonia…
Cha!… cha!… Da cie mu tylko armię, a za trzy miesiące stanie pod Niniwą, byle w droǳe
roǳili mu się żołnierze, zamiast ginąć…
— Choćbyś mówił prawdę — przerwał Mentezuﬁs — choćby książę chciał iść pod
Niniwę, nie pó ǳie.
— A któż go powstrzyma, gdy zostanie faraonem?
— My.
— Wy?… wy!… Cha! cha! cha!… — śmiał się Sargon. — Wy wciąż myślicie, że ten
młoǳik nawet nie przeczuwa naszego traktatu… A a… a a… cha!… cha!… cha!… a
pozwolę się obedrzeć ze skóry i wbić na pal, że on uż wszystko wie.
Czyliż Fenic anie byliby tak spoko ni, gdyby nie mieli pewności, że młody lew egipski
zasłoni ich przed asyry skim bykiem?
Mentezuﬁs i Mees spo rzeli na siebie ukradkiem. Ich prawie przeraził geniusz barbarzyńcy, który śmiało wypowiadał to, czego oni wcale nie brali pod rachunek.
I rzeczywiście: co by też było, gdyby następca tronu odgadł ich zamiary, a nawet chciał
e powikłać?…
Lecz z chwilowego kłopotu wybawił ich milczący dotychczas Istubar.
— Sargonie — rzekł — mieszasz się w nie swo e sprawy. Twoim obowiązkiem est
zawrzeć z Egiptem traktat, akiego chce pan nasz. A co wie, czego nie wie, co zrobi, a czego
nie zrobi ich następca tronu, to uż nie two a sprawa. Skoro na wyższa, wiecznie ży ąca
rada kapłanów zapewnia nas, traktat bęǳie wykonany. Jakim zaś zrobi się to sposobem?
nie nasze głowy rzecz.
Oschły ton, z akim wypowieǳiał to Istubar, uspokoił rozhukaną wesołość asyry skiego pełnomocnika, Sargon pokiwał głową i mruknął:
— W takim razie szkoda chłopca!… Wielki to wo ownik, wspaniałomyślny pan…

 
Po wizycie u Sargona dwa święci mężowie, Mees i Mentezuﬁs, okrywszy się starannie
burnusami, wracali zamyśleni do domu.
— Kto wie — rzekł Mentezuﬁs — czy ten pĳak Sargon nie ma słuszności co do
naszego następcy?…
— W takim razie Istubar bęǳie miał lepszą słuszność — twardo odpowieǳiał Mees.
— Jednak nie uprzeǳa my się. Trzeba pierwe wybadać księcia — odparł Mentezuﬁs.
— Uczyń to, wasza cześć.
Istotnie naza utrz oba kapłani, z barǳo poważnymi minami, przyszli do następcy,
prosząc go o poufną rozmowę.
— Cóż się stało? — zapytał książę — czy znowu ego dosto ność Sargon odbył akie
nocne poselstwo?
— Niestety, nie choǳi nam o Sargona — odparł arcykapłan. — Ale… mięǳy ludem
krążą pogłoski, że ty, na dosto nie szy panie, utrzymu esz ścisłe stosunki z niewiernymi
Fenic anami…
Po tych słowach książę zaczął uż domyślać się celu wizyty proroków i krew w nim
zakipiała. Lecz ednocześnie ocenił, że est to początek gry mięǳy nim a stanem kapłańskim, i ak przystało na królewskiego syna, opanował się w edne chwili. Jego twarz
przybrała wyraz zaciekawione naiwności.
²⁴²jenerał — ǳiś: generał. [przypis edytorski]
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— A Fenic anie to niebezpieczni luǳie, uroǳeni wrogowie państwa!… — dodał
Mees.
Następca uśmiechnął się.
— Gdybyście wy, święci mężowie — odparł — pożyczali mi pienięǳy i mieli przy
świątyniach ładne ǳiewczęta, z wami musiałbym się widywać częście . A tak z biedy
muszę przy aźnić się z Fenic anami!
— Mówią, że wasza dosto ność odwieǳasz w nocy tę Fenic ankę…
— I muszę tak robić, dopóki ǳiewczyna, nabrawszy rozumu, nie przeprowaǳi się do
mego domu. Ale nie bó cie się, choǳę z mieczem i gdyby mi kto zastąpił drogę…
— Przez tę ednak Fenic ankę nabrałeś, wasza dosto ność, wstrętu do pełnomocnika
asyry skiego króla.
— Wcale nie przez nią, tylko że Sargon śmierǳi ło em… Wreszcie do czego to prowaǳi?… Wy, święci o cowie, nie esteście dozorcami moich kobiet; sąǳę, że dosto ny
Sargon nie powierzył wam swoich, więc — czego chcecie?…
Mees tak zmieszał się, że aż na wygolonym czole zapłonął mu rumieniec.
— Rzekłeś, wasza dosto ność, prawdę — odparł — że nie do nas należą wasze miłostki
i sposoby, akich do tego używacie. Ale… est rzecz gorsza: lud ǳiwi się, że chytry Hiram
tak łatwo pożyczył wam sto talentów, nawet bez zastawu…
Księciu drgnęły usta, lecz znowu rzekł spoko nie:
— Nie mo a wina, że Hiram więce ufa memu słowu aniżeli egipscy bogacze! On wie,
że racze wyrzekłbym się mo e zbroi po ǳiaǳie, niż nie zapłacił mu tego, com winien.
A zda e się, że i o procent musi być spoko ny, gdyż wcale mi o nim nie wspominał.
Nie myślę taić przed wami, święci mężowie, że Fenic anie ma ą więce zręczności od
Egipc an. Nasz bogacz, zanimby mi pożyczył sto talentów, robiłby surowe miny, nastękałby się, wytrzymał mnie z miesiąc, a w końcu wziąłby ogromny zastaw i eszcze większy
procent. Zaś Fenic anie, którzy lepie zna ą serca książąt, da ą nam pieniąǳe nawet bez
sęǳiego i świadków.
Arcykapłan był tak zirytowany spoko nym szyderstwem Ramzesa, że umilkł i zaciął
usta. Wyręczył go Mentezuﬁs, zapytawszy nagle:
— Co byś, wasza dosto ność, rzekł, gdybyśmy zawarli z Asyrią traktat odda ący e
północną Az ę razem z Fenic ą?…
Mówiąc tak, utkwił oczy w twarz następcy. Ale książę odparł całkiem spoko nie:
— Powieǳiałbym, że tylko zdra cy mogliby namawiać faraona do podobnego traktatu.
Oba kapłani poruszyli się: Mees podniósł ręce do góry, Mentezuﬁs zacisnął pięści.
— A gdyby wymagało tego bezpieczeństwo państwa?… — nalegał Mentezuﬁs.
— Czego wy ode mnie chcecie?… — wybuchnął książę. — Wtrącacie się do moich
długów i kobiet, otaczacie mnie szpiegami, ośmielacie się robić mi wymówki, a teraz
eszcze zada ecie mi akieś podstępne pytanie. Otóż mówię wam: a, choćbyście mnie
mieli otruć, nie podpisałbym takiego traktatu… Na szczęście, nie zależy to ode mnie,
tylko od ego świątobliwości, którego wolę wszyscy musimy spełniać.
— Więc cóż byś zrobił, wasza dosto ność, będąc faraonem?…
— To, czego wymagałaby cześć i interes państwa.
— O tym nie wątpię — rzekł Mentezuﬁs. — Ale co wasza dosto ność — uważasz za
interes państwa?… Gǳie mamy szukać wskazówek?…
— A od czegóż est na wyższa rada?… — zawołał książę, tym razem z udanym gniewem. — Powiadacie, że składa się z samych mędrców… Więc niechby oni wzięli na swo ą
odpowieǳialność traktat, który a uważam za hańbę i zgubę Egiptu…
— Skądże wiesz, wasza dosto ność — odparł Mentezuﬁs — że właśnie tak nie postąpił
wasz boski roǳic?…
— Więc po co wy mnie o to pytacie?… Co to za śleǳtwo?… Kto wam da e prawo
zaglądać w głąb mego serca…
Ramzes udawał tak mocno oburzonego, że aż uspokoili się oba kapłani.
— Mówisz, książę — odezwał się Mees — ak przystało na dobrego Egipc anina. Przecie i nas bolałby podobny traktat, ale bezpieczeństwo państwa niekiedy wymaga
chwilowego poddania się okolicznościom…
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— Ale co was zmusza do tego?… — wołał książę. — Czy przegraliśmy wielką bitwę,
czy uż nie mamy wo sk?…
— Wioślarzami okrętu, na którym Egipt płynie przez rzekę wieczności, są bogowie — odparł uroczystym tonem arcykapłan — a sternikiem Na wyższy Pan wszelkiego
stworzenia. Nieraz zatrzymu ą oni albo i skręca ą statek, ażeby ominąć niebezpieczne wiry, których my nawet nie dostrzegamy. W takich wypadkach z nasze strony potrzebną
est tylko cierpliwość i posłuszeństwo, za które wcześnie lub późnie spotyka nas ho na
nagroda przewyższa ąca wszystko, co może wymyślić śmiertelny człowiek.
Po te uwaǳe kapłani pożegnali księcia, pełni otuchy, że choć gniewa się na traktat,
lecz go nie złamie i zapewni Egiptowi czas potrzebnego mu spoko u. Po ich ode ściu
Ramzes wezwał do siebie Tutmozisa. A gdy znalazł się sam na sam z ulubieńcem, długo
hamowany gniew i żal wybuchnął. Książę rzucił się na kanapę, wił się ak wąż, uderzał
pięściami w głowę i płakał.
Wylękniony Tutmozis czekał, aż księcia ominie atak wściekłości. Następnie podał
mu wody z winem, okaǳił go ko ącymi wonnościami, wreszcie usiadł przy nim i zapytał
o przyczynę niemęskie rozpaczy.
— Siądź tu — rzekł następca, nie podnosząc się. — Czy wiesz, ǳisia estem uż
pewny tego, że nasi kapłani zawarli z Asyrią akiś haniebny traktat… Bez wo ny, nawet
bez żadnych żądań z tamte strony!… Czy domyślasz się, ile tracimy?…
— Mówił mi Dagon, że Asyria chce zagarnąć Fenic ę. Lecz Fenic anie uż mnie są
zatrwożeni, gdyż król Assar ma wo nę na północno-wschodnich granicach. Sieǳą tam
ludy barǳo waleczne i mnogie, więc nie wiadomo, ak skończy się wyprawa. W każdym
razie Fenic anie będą mieli parę lat spoko u, co im wystarczy do przygotowania obrony
i znalezienia sprzymierzeńców…
Książę niecierpliwie machnął ręką.
— Oto wiǳisz — przerwał Tutmozisowi — nawet Fenic a uzbroi się, a może i wszystkich sąsiadów, którzy ą otacza ą. Na wszelki zaś sposób my stracimy choćby tylko zaległe
daniny z Az i, które wynoszą — czy słyszałeś co podobnego?… — wynoszą przeszło sto
tysięcy talentów!…
Sto tysięcy talentów… — powtórzył książę. — O bogowie! ależ taka suma od razu wypełniłaby skarb faraona… A gdybyśmy eszcze napadli Asyrię w porze właściwe ,
w same Niniwie, w samym pałacu Assara, znaleźlibyśmy niewyczerpane skarby…
Pomyśl teraz: ilu moglibyśmy zabrać niewolników?… Pół miliona… milion luǳi olbrzymio silnych, a tak ǳikich, że niewola w Egipcie, że na cięższa praca przy kanałach
lub w kopalniach wydałaby się im zabawką…
Płodność ziemi podniosłaby się w ciągu kilku lat, wynęǳniały nasz lud odpocząłby
i zanim umarłby ostatni niewolnik, uż państwo oǳyskałoby dawną potęgę i bogactwa…
I to wszystko zniweczą kapłani za pomocą kilku zapisanych blach srebrnych i kilku
cegieł pociętych znakami w formie strzał, których nikt z nas nie rozumie!…
Wysłuchawszy żalów księcia, Tutmozis podniósł się z krzesła, z uwagą prze rzał sąsiednie komnaty, czy kto w nich nie podsłuchu e, potem znowu usiadł przy Ramzesie
i zaczął szeptać:
— Bądź dobre myśli, panie! O ile wiem, cała arystokrac a, wszyscy nomarchowie,
wszyscy wyżsi oﬁcerowie słyszeli coś o tym traktacie i są oburzeni. Da więc tylko znak,
a rozbĳemy traktatowe cegły na łbach Sargona, nawet Assara…
— Ależ to byłby bunt przeciw ego świątobliwości… — równie cicho odparł książę.
Tutmozis zrobił smutną miną.
— Nie chciałbym — rzekł — zakrwawiać ci serca, ale… twó , równy na wyższym
bogom, o ciec est ciężko chory.
— To nieprawda!… — zerwał się książę.
— Prawda, tylko nie zdradź się, że wiesz o tym. Jego świątobliwość est barǳo zmęczony pobytem na te ziemi i uż pragnie ode ść. Lecz kapłani zatrzymu ą go, a ciebie nie
wzywa ą do Memﬁsu, ażeby bez przeszkód podpisać umowę z Asyrią…
— Ależ to są zdra cy!… zdra cy!… — szeptał rozwścieczony książę.
— Dlatego nie bęǳiesz miał trudności z zerwaniem umowy, gdy obe miesz właǳę
po o cu (oby żył wiecznie!).
Książę zadumał się.
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— Łatwie — rzekł — podpisać traktat aniżeli go zerwać…
— I zerwać łatwo! — uśmiechnął się Tutmozis. — Czyliż w Az i nie ma plemion
niesfornych, które wpadną w nasze granice?… Czyliż boski Nitager nie czuwa ze swo ą
armią, aby odparł ich i przeniósł wo nę do ich kra ów?… A czy myślisz, że Egipt nie zna ǳie luǳi do oręża i skarbów na wo nę?… Pó ǳiemy wszyscy, bo każdy może coś zyskać
i ako tako ubezpieczyć sobie życie… Skarby zaś leżą w świątyniach… A w Labiryncie²⁴³!…
— Kto e wydobęǳie stamtąd! — wtrącił z powątpiewaniem książę.
— Kto?… Każdy nomarcha, każdy oﬁcer, każdy szlachcic zrobi to, byle miał rozkaz
faraona, a… młodsi kapłani pokażą nam drogę do kry ówek…
— Nie ośmielą się… Kara bogów…
Tutmozis pogardliwie machnął ręką.
— Albożeśmy to chłopi czy pastuchy, ażeby lękać się bogów, z których drwią Żyǳi,
Fenic anie i Grecy, a lada na emny żołnierz znieważa ich bezkarnie.
Kapłani to wymyślili brednie o bogach, w których sami nie wierzą. Przecie wiesz, że
w świątyniach uzna ą tylko Jedynego… Oni też robią cuda, z których się śmie ą… Chłop
po dawnemu bĳe czołem przed posągami. Ale uż robotnicy wątpią o wszechmocności
Ozyrysa, Horusa i Seta, pisarze oszuku ą bogów w rachunkach, a kapłani posługu ą się
nimi ak łańcuchem i zamkiem do zabezpieczenia swoich skarbców.
Oho! minęły te czasy — ciągnął Tutmozis — kiedy cały Egipt wierzył we wszystko,
co mu donoszono ze świątyń. ǲiś my obrażamy bogów fenickich, Fenic anie naszych,
i akoś na nikogo nie spada ą pioruny…
Namiestnik uważnie przypatrywał się Tutmozisowi.
— Skąd tobie takie myśli przychoǳą do głowy? — spytał. — Wszakże nie tak dawno
bladłeś na wzmiankę o kapłanach…
— Bo byłem eden. Ale ǳiś, gdym poznał, że cała szlachta ma to samo rozumienie,
co a, est mi raźnie …
— A kto szlachcie i tobie mówił o traktatach z Asyrią?
— Dagon i inni Fenic anie — odparł Tutmozis. — Oni nawet oﬁarowali się, gdy
przy ǳie czas, podbuntować az atyckie plemiona, aby nasze wo ska miały pozór do przekroczenia granic. A gdy raz wy ǳiemy na drogę do Niniwy, Fenic anie i ich sprzymierzeńcy połączą się z nami… I bęǳiesz miał armię, akie nie posiadał Ramzes Wielki!…
Księciu nie podobała się ta gorliwość Fenic an; zamilczał ednak o nie . Natomiast
spytał:
— A co bęǳie, eżeli kapłani dowieǳą się o waszych gadaninach?… Zaprawdę żaden
z was nie uniknie śmierci!
— O niczym nie dowieǳą się — wesoło odparł Tutmozis. — Zanadto ufa ą swe
potęǳe, źle płacą szpiegom i zniechęcili cały Egipt swo ą chciwością i pychą. Toteż arystokrac a, wo sko, pisarze, robotnicy, nawet niżsi kapłani tylko czeka ą hasła, ażeby wpaść
do świątyń, zabrać skarby i złożyć e u stóp tronu. Gdy im zaś skarbów zabraknie, święci
mężowie utracą wszelką właǳę. Nawet przestaną robić cuda, bo i do tego potrzebne są
złote pierścienie…
Książę skierował rozmowę na inne przedmioty, wreszcie dał znak Tutmozisowi, że
może ode ść.
Gdy został sam, począł rozmyślać.
Byłby zachwycony wrogim usposobieniem szlachty do kapłanów i wo owniczymi instynktami na wyższych klas, gdyby zapał nie wybuchnął tak nagle i gdyby poza nim nie
ukrywali się Fenic anie.
To kazało następcy być ostrożnym; rozumiał bowiem, że w sprawach Egiptu lepie
ufać patriotyzmowi kapłanów aniżeli przy aźni Fenic an.
Lecz przypomniał sobie słowa o ca, że Fenic anie są prawdomówni i wierni, gdy choǳi
o ich interes. Otóż bez kwestii Fenic anie mieli wielki interes w tym, ażeby nie dostać się
²⁴³Labirynt — opisywana przez starożytnych historyków ogromna, skomplikowana budowla w oazie Fa um.
Podobno liczyła  w zawiły sposób połączonych pomieszczeń. Według Herodota połowa z nich zna dowała się pod ziemią, chowano w nich zmarłych władców oraz święte krokodyle. W XIX wieku we wskazane
okolicy odkryto szczątki otoczonego murem wielkiego kompleksu architektonicznego w sąsieǳtwie piramidy
Amenemhata III (ok.– p.n.e.). Prawdopodobnie była to towarzysząca piramiǳie świątynia grobowa.
[przypis edytorski]
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pod właǳę Asyry czyków. I można było polegać na nich ako na sprzymierzeńcach w razie
wo ny, gdyż przegrana Egipc an odbiłaby się przede wszystkim na Fenic i.
Z drugie strony Ramzes nie przypuszczał, że kapłani, nawet zawiera ąc tak szpetny
traktat z Asyrią, dopuszczali się zdrady. Nie, to nie byli zdra cy, ale — rozleniwieni dygnitarze. Dogaǳa im pokó , gdyż wśród spoko u mnożą swo e skarby i rozszerza ą właǳę.
Nie chcą wo ny, gdyż wo na spotęgowałaby właǳę faraona, a ich samych naraziłaby na
ciężkie wydatki.
I stało się, że młody książę, pomimo braku doświadczenia, rozumiał, że musi być
ostrożnym, nie śpieszyć się, nikogo nie potępiać, ale też i nikomu nie ufać zbytecznie.
On uż postanowił wo nę z Asyrią, nie dlatego że pragnęła e szlachta i Fenic anie, lecz że
Egipt potrzebował skarbów i niewolników.
Ale postanowiwszy wo nę, chciał ǳiałać rozważnie. Chciał powoli przekonać do nie
stan kapłański, a dopiero w razie oporu — zgnieść go za pomocą wo ska i szlachty.
I właśnie wówczas, gdy święty Mees i Mentezuﬁs żartowali z przepowiedni Sargona,
że następca nie podda się kapłanom, ale ich zmusi do posłuszeństwa, uż wówczas książę
miał gotowy plan u arzmienia ich i wiǳiał, akie posiada do tego środki. Zaś chwilę
rozpoczęcia walki i sposób przeprowaǳenia e pozostawiał przyszłości.
„Czas przynosi na lepsze rady!” — rzekł do siebie. Był spoko ny i zadowolony ak
człowiek, który po długim wahaniu wie, co ma robić, i posiada wiarę we własne siły.
Toteż ażeby pozbyć się nawet śladów niedawnego wzburzenia, poszedł do Sary.
Zabawa z synkiem zawsze koiła ego troski i pogodą napełniała mu serce.
Minął ogród, wszedł do willi swe pierwsze kochanki i zastał ą — znowu we łzach.
— O Saro! — zawołał — gdybyś miała Nil w two e piersi, potraﬁłabyś go wypłakać.
— Już nie będę… — odparła, lecz eszcze obﬁtszy strumień polał się z e oczu.
— Cóż to? — spytał książę — czy znowu sprowaǳiłaś sobie akąś wróżkę, która
straszy cię Fenic ankami?
— Nie Fenic anek lękam się, ale Fenic i… — rzekła. — O, ty nie wiesz, panie, acy
to nikczemni luǳie…
— Palą ǳieci? — roześmiał się namiestnik.
— Myślisz, że nie?… — odpowieǳiała, patrząc na niego wielkimi oczyma.
— Ba ki! Wiem przecie od księcia Hirama, że to ba ki!…
— Hiram?… — krzyknęła Sara. — Hiram, ależ to na większy zbrodniarz… Spyta
mego o ca, o, on powie ci, panie, w aki sposób Hiram zwabia na swo e statki młode
ǳiewczęta dalekich kra ów i — rozpiąwszy żagle, uwozi, aby e sprzedać… Była przecie
u nas asnowłosa niewolnica, którą porwał Hiram. Szalała z tęsknoty za swym kra em,
ale nie umiała powieǳieć nawet, gǳie leży e o czyzna. I umarła!… Takim est Hiram,
takim nęǳny Dagon i wszyscy ci nikczemnicy…
— Może być, ale co nas to obchoǳi? — spytał książę.
— Barǳo wiele — mówiła Sara. — Ty, panie, słuchasz ǳisia rad fenickich, a tymczasem nasi Żyǳi wykryli, że Fenic a chce wywołać wo nę mięǳy Egiptem i Asyrią…
Podobno nawet co na przednie si kupcy i bankierzy feniccy zobowiązali się do tego strasznymi przysięgami…
— Na cóż im wo na?… — wtrącił książę z udaną obo ętnością.
— Na co!… — zawołała Sara. — Będą wam i Asyry czykom dostarczać broni, towarów i wiadomości, a za wszystko każą sobie ǳiesięć razy droże płacić… Będą obǳierali
poległych i ranionych obu stron… Będą od waszych i asyry skich żołnierzy wykupywać
zrabowane przedmioty i niewolników… Czyliż tego mało?… Egipt i Asyria zru nu ą się,
ale Fenic a pobudu e nowe składy na bogactwa.
— Któż ci wyłożył taką mądrość?… — uśmiechnął się książę.
— Alboż nie słyszę, ak mó o ciec, nasi krewni i zna omi szepcą o tym, trwożnie
ogląda ąc się, aby ich kto nie podsłuchał? Czyliż wreszcie a nie znam Fenic an? Przed
tobą, panie, oni leżą na brzuchach i ty nie wiǳisz ich obłudnych spo rzeń, ale a nieraz
przypatrywałam się ich oczom, zielonym z chciwości albo żółtym z gniewu.
O, strzeż się, panie, Fenic an ak adowite żmii!…
Ramzes patrzył na Sarę i mimo woli porównywał e szczerą miłość — z wyrachowaniem Fenic anki, e tkliwe wybuchy — z podstępnym chłodem Kamy.
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„Zaprawdę! — myślał. — Fenic anie są adowitymi gadami. Ale eżeli Ramzes Wielki
posługiwał się na wo nie lwem, dlaczego a przeciw wrogom Egiptu nie miałbym użyć
żmii?”
I im plastycznie wyobrażał sobie przewrotność Kamy, tym barǳie pożądał e . Dusze
bohaterskie niekiedy szuka ą niebezpieczeństw.
Pożegnał Sarę i nagle, nie wiadomo skąd, przypomniał sobie, że Sargon ego pode rzewał o uǳiał w napaǳie.
Książę uderzył się w czoło.
— Czyby to ten mó sobowtór — rzekł — urząǳił bĳatykę posłowi?… A w takim
razie kto go namówił?… Chyba Fenic anie?… A eżeli oni chcieli do tak brudne rzeczy
wmieszać mo ą osobę, więc słusznie mówi Sara, że to są nikczemnicy, których powinienem się wystrzegać…
Znowu odezwał się w nim gniew i książę postanowił kwestię rozstrzygnąć natychmiast. A ponieważ właśnie zapadał wieczór, więc Ramzes, nie wstępu ąc do siebie, poszedł
do Kamy.
Mało obchoǳiło go, że może być poznany; na wypadek zaś niebezpieczeństwa miał
przecie miecz…
W pałacyku kapłanki świeciło się, ale ze służby nikt nie kręcił się w przysionku.
„Dotychczas — pomyślał — Kama wyprawiała swo ą służbę, kiedy a miałem przy ść
do nie . ǲiś — czy przeczuwa mnie, czy może przy mu e szczęśliwszego ode mnie kochanka?…”
Wszedł na piętro, stanął przed komnatą Fenic anki i nagle odsunął kotarę. W poko u
była Kama i Hiram i o czymś szeptali.
— O!… w zły czas przychoǳę… — roześmiał się następca. — Cóż to, i wy, książę,
zalecacie się do kobiety, które pod karą śmierci nie wolno być łaskawą dla mężczyzn?
Hiram i kapłanka obo e zerwali się z taburetów²⁴⁴.
— Widocznie — rzekł Fenic anin, kłania ąc się — akiś dobry duch ostrzegł cię,
panie, że o tobie mówimy…
— Przygotowu ecie mi aką niespoǳiankę? — spytał namiestnik.
— Może!… Kto to wie?… — odparła Kama, patrząc na niego w sposób wyzywa ący.
Ale książę odparł chłodno:
— Oby ci, którzy zechcą nadal robić mi niespoǳianki, nie zawaǳili własną szy ą
o topór albo powróz… To by więce ich zǳiwiło aniżeli mnie ich postępki.
Kamie uśmiech zastygł na półotwartych ustach; Hiram pobladł i pokornie odezwał
się:
— Czym zasłużyliśmy na gniew pana i opiekuna naszego?
— Chcę wieǳieć prawdę — rzekł książę, siada ąc i groźnie patrząc na Hirama. —
Chcę wieǳieć: kto urząǳił napad na asyry skiego posła i wmieszał w tę nikczemność
człowieka tak podobnego do mnie, ak mo a ręka prawa est podobna do lewe .
— Wiǳisz, Kamo — odezwał się struchlały Hiram — mówiłem, że poufałość tego
łotra do ciebie może sprowaǳić wielkie nieszczęście… A oto masz!… Nawet nie czekaliśmy
długo.
Fenic anka rzuciła się do nóg księciu.
— Wszystko powiem — zawołała, ęcząc — tylko wyrzuć, panie, ze swego serca urazę
do Fenic i… Mnie zabĳ, mnie uwięź, ale nie gniewa się na nich.
— Kto napadł Sargona?
— Lykon, Grek, który śpiewa w nasze świątyni — odparła wciąż klęcząc Fenic anka.
— Aha!… więc to on wtedy śpiewał pod twoim domem i on est tak podobny do
mnie?…
Hiram schylił głowę i położył rękę na sercu.
— Ho nie płaciliśmy temu człowiekowi — rzekł — za to, że est podobnym do ciebie,
panie… Sąǳiliśmy, że nęǳna ego ﬁgura może przydać ci się na wypadek nieszczęścia…
— I przydał się!… — przerwał następca. — Gǳie on est? Chcę wiǳieć tego doskonałego śpiewaka… ten mó żywy obraz…
Hiram rozłożył ręce.
²⁴⁴taburet — ǳiś popr.: taboret. [przypis edytorski]
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— Uciekł, łotr, ale my go zna ǳiemy — odparł. — Chyba, że zamieni się w muchę
albo glistę ziemną…
— A mnie przebaczysz, panie?… — szepnęła Fenic anka, opiera ąc się na kolanach
księcia.
— Wiele przebacza się kobietom — rzekł następca.
— I wy nie bęǳiecie mścili się na mnie?… — trwożnie zapytała Hirama.
— Fenic a — odparł starzec powoli i dobitnie — na większy występek zapomni temu,
kto posiąǳie łaskę pana naszego, Ramzesa — oby żył wiecznie!…
Co się zaś tyczy Lykona — dodał, zwraca ąc się do następcy — bęǳiesz go miał,
panie, żywym lub zmarłym…
To powieǳiawszy, Hiram nisko ukłonił się i opuścił pokó , zostawia ąc kapłankę
z księciem.
Ramzesowi krew uderzyła do głowy. Ob ął klęczącą Kamę i szepnął:
— Słyszałaś, co powieǳiał dosto ny Hiram?… Fenic a zapomni ci na większy występek!… Zaprawdę, ten człowiek est mi wierny… A eżeli on tak powieǳiał, aką zna ǳiesz
wymówkę?…
Kama całowała ego ręce, szepcząc:
— Zdobyłeś mnie… estem two ą niewolnicą… Ale ǳiś zostaw mnie w spoko u…
uszanu dom, który należy do boskie Astoreth…
— Więc przeprowaǳisz się do mego pałacu? — spytał książę.
— O bogowie, co wyrzekłeś?… Od czasu ak słońce wschoǳi i zachoǳi, nie było
eszcze wypadku, ażeby kapłanka Astoreth… Ale trudno!… Fenic a, panie, da e ci taki
dowód czci i przywiązania, akiego nigdy nie otrzymał żaden z e synów…
— Więc… — przerwał książę, tuląc ą.
— Tylko nie ǳiś i nie tuta … — błagała.

 
Dowieǳiawszy się od Hirama, że Fenic anie darowali mu kapłankę, następca ak na pręǳe chciał ą mieć w swym domu, nie dlatego, ażeby bez nie nie mógł żyć, lecz że
stanowiła dla niego nowość.
Ale Kama ociągała się z przybyciem, błaga ąc księcia, aby zostawił ą w spoko u, dopóki
nie zmnie szy się napływ pielgrzymów, a nade wszystko dopóki z Pi-Bast nie wy adą
na znakomitsi. Gdyby bowiem za ich bytności została kochanką księcia, mogły zmnie szyć
się dochody świątyni, a kapłance groziłoby niebezpieczeństwo.
— Nasi mądrzy i wielcy — mówiła Ramzesowi — przebaczą mi zdradę. Ale pospólstwo bęǳie wzywać pomsty bogów na mo ą głowę, a ty, panie, wiesz, że bogowie ma ą
długie ręce…
— Oby ich nie stracili, gdy wsuną e pod mó dach! — odparł książę.
Nie nalegał ednak, ma ąc w tym czasie uwagę barǳo za ętą.
Posłowie asyry scy: Sargon i Istubar, uż wy echali do Memﬁs dla podpisania traktatu.
Jednocześnie faraon wezwał Ramzesa o złożenie mu raportu z podróży.
Książę kazał pisarzom dokładnie opisać wszystko, co zdarzyło się od chwili, gdy opuścił Memﬁs, a więc: przeglądy rzemieślników, zwieǳanie fabryk i pól, rozmowy z nomarchami i urzędnikami. Do odwiezienia zaś raportu przeznaczył Tutmozisa.
— Przed obliczem faraona — rzekł do niego książę — bęǳiesz moim sercem i ustami. A oto, co masz zrobić:
Gdy na dosto nie szy Herhor zapyta: co myślę o przyczynach nęǳy Egiptu i skarbu?
— odpowieǳ ministrowi, ażeby zwrócił się do swego pomocnika Pentuera, a on ob aśni
mo e poglądy w ten sam sposób, ak to uczynił w świątyni boskie Hator.
Gdy Herhor zechce wieǳieć: akie est mo e zdanie o traktacie z Asyrią? — odpowieǳ, że moim obowiązkiem est spełniać rozkazy naszego pana.
Tutmozis kiwał głową na znak, że rozumie.
— Ale — ciągnął namiestnik — gdy staniesz przed obliczem mego o ca (oby żył
wiecznie!) i przekonasz się, że was nikt nie podsłuchu e, upadnĳ mu do nóg w mym
imieniu i powieǳ:
Panie nasz, to mówi syn i sługa twó , nęǳny Ramzes, któremu dałeś życie i właǳę.
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Przyczyną klęsk Egiptu est ubytek ziemi uroǳa ne , którą zagarnęła pustynia, i ubytek ludności, która mrze z pracy i niedostatku.
Ale wieǳ, o panie nasz, że nie mnie szą szkodę ak mór i pustynia wyrząǳa ą skarbowi
twemu kapłani. Gdyż nie tylko świątynie ich są wypełnione złotem i kle notami, którymi
można by wszystkie długi spłacić, ale eszcze święci o cowie i prorocy ma ą na lepsze
folwarki, na ǳielnie szych chłopów i robotników, a ziemi daleko więce niż bóg-faraon.
To ci mówi syn i sługa twó , Ramzes, który przez cały czas podróży miał oczy ciągle
otwarte ak ryba i uszy nastawione ak u roztropnego osła.
Książę odpoczął, Tutmozis powtarzał sobie w pamięci ego słowa.
— Gdy zaś — mówił dale namiestnik — ego świątobliwość spyta: akie est mo e
zdanie o Asyry czykach? — padnĳ na twarz i odpowieǳ:
Sługa Ramzes, eżeli pozwolisz, ośmiela się mniemać, że Asyry czycy są to wielkie
i silne chłopy i ma ą doskonałą broń; ale widać po nich, że są źle musztrowani.
Za piętami Sargona choǳili przecie na lepsi wo ownicy asyry scy: łucznicy, topornicy, kopĳnicy, a ednak nie było takich sześciu, którzy potraﬁliby maszerować zgodnie,
w ednym szeregu. Przy tym włócznie noszą krzywo, miecze źle przywiązane, topory
trzyma ą ak cieśle albo rzeźnicy. Ich oǳież est ciężka, ich grube sandały odparza ą nogi,
a ich tarcze, choć mocne, niewiele daǳą im pożytku, gdyż żołnierz est niezgrabny.
— Prawdę mówisz — wtrącił Tutmozis. — To samo i a spostrzegłem i to samo słyszę
od naszych oﬁcerów, którzy twierǳą, że takie wo sko asyry skie, akie tu wiǳieli, słabszy
stawi opór aniżeli hordy libĳskie.
— Powieǳ też — ciągnął Ramzes — panu naszemu, który nas obdarza życiem, iż
cała szlachta i wo sko egipskie burzy się na samą wieść, że Asyry czycy mogliby zagarnąć
Fenic ę. Przecie Fenic a to port Egiptu, a Fenic anie — na lepsi ma tkowie nasze ﬂoty.
Powieǳ wreszcie, akom słyszał od Fenic an (o czym ego świątobliwość lepie musi
wieǳieć), że Asyria est ǳiś słaba: ma bowiem wo nę na północy i wschoǳie, a całą
zachodnią Az ę ma przeciw sobie. Gdybyśmy więc ą ǳiś napadli, moglibyśmy zdobyć
wielkie skarby i mnóstwo niewolników, którzy naszym chłopom pomagaliby w pracy.
Zakończ ednak, że mądrość o ca mego est większa aniżeli wszystkich luǳi i że zatem
będę postępował tak, ak on mi rozkaże, byle nie oddał Fenic i w ręce Assara, bo inacze
zginiemy. Fenic a to drzwi spiżowe do naszego skarbca, a gǳież est człowiek, który by
złoǳie owi oddawał swo e drzwi?
Tutmozis od echał do Memﬁsu w miesiącu Paoﬁ (lipiec, sierpień). Nil zaczął mocno
przybierać, skutkiem czego zmnie szył się napływ az atyckich pielgrzymów do świątyni
Astoreth. Ludność też mie scowa wyległa na pola, aby czym pręǳe uprzątnąć winogrona,
len i pewien gatunek rośliny wyda ące bawełnę.
Słowem okolica uspokoiła się, a ogrody otacza ące świątynię Astoreth były prawie
puste.
W te porze książę Ramzes, wolny od zabaw i obowiązków państwowych, za ął się
sprawą swe miłości dla Kamy. Jednego dnia odbył ta emną naradę z Hiramem, który
z ego polecenia oﬁarował świątyni Astoreth dwanaście talentów w złocie, posążek bogini cudnie wyrzeźbiony z malachitu, pięćǳiesiąt krów i sto pięćǳiesiąt miar pszenicy.
Był to dar tak ho ny, że sam arcykapłan świątyni przyszedł do namiestnika, ażeby upaść
przed nim na brzuch swó i poǳiękować za łaskę, o które , ak mówił, po wsze wieki nie
zapomną ludy kocha ące boginię Astoreth.
Załatwiwszy się ze świątynią, książę wezwał do siebie naczelnika polic i w Pi-Bast
i przepęǳił z nim długą goǳinę. Zaś w kilka dni późnie całe miasto zatrzęsło się pod
wpływem naǳwycza ne nowiny.
Kama, kapłanka Astoreth, została porwana, gǳieś uprowaǳona i — przepadła ak
ziarno piasku w pustyni!…
Niesłychany ten wypadek zdarzył się w następnych warunkach.
Arcykapłan świątyni wysłał Kamę do miasta Sabne-Chetam nad eziorem Menzaleh,
z oﬁarami dla tamte sze kaplicy Astoreth. Kapłanka odbywała podróż czółnem w nocy,
uż to aby uniknąć letniego skwaru, uż dla zabezpieczenia się przed ciekawością i hołdami
mieszkańców.
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Nad ranem, kiedy cztere wioślarze zmęczeni zdrzemnęli się, spomięǳy zarośli nadbrzeżnych wypłynęły nagle czółna prowaǳone przez Greków i Chetów²⁴⁵, otoczyły łódź
wiozącą kapłankę i porwały Kamę. Napad był tak szybki, że feniccy wioślarze nie stawiali żadnego oporu; kapłance zaś widocznie zatkano usta, nawet bowiem nie zdążyła
krzyknąć.
Dokonawszy świętokraǳkiego czynu Chetowie i Grecy zniknęli w zaroślach, aby następnie wydobyć się na morze. Celem zaś zabezpieczenia się od pościgu wywrócili czółno
należące do świątyni Astoreth.
W Pi-Bast zawrzało ak w ulu: cała ludność mówiła tylko o tym. Nawet domyślano się
sprawców zbrodni. Jedni posąǳali Asyry czyka Sargona, który oﬁarowywał Kamie tytuł
małżonki, byle chciała opuścić świątynię i po echać z nim do Niniwy. Inni zaś pode rzewali Greka Lykona, który był śpiewakiem Astoreth i od dawna gorzał namiętnością do
Kamy. Był też o tyle bogatym, że mógł pozwolić sobie na wyna ęcie greckich rabusiów,
a o tyle bezbożny, że zapewne nie wahałby się porwać kapłanki.
Rozumie się, że w świątyni Astoreth natychmiast zwołano radę na bogatszych i na pobożnie szych wyznawców. Rada zaś przede wszystkim uchwaliła, ażeby uwolnić Kamę
od kapłańskich obowiązków, i zd ąć z nie klątwy grożące ǳiewicom, które w służbie
bogini utraciły niewinność.
Było to rozporząǳenie świątobliwe i mądre: eżeli bowiem ktoś gwałtem porwał kapłankę i pozbawił święceń wbrew e woli, to nie goǳiło się e karać.
W parę dni późnie , przy odgłosie rogów, ogłoszono wiernym w świątyni Astoreth,
że kapłanka Kama umarła i że gdyby kto spotkał kobietę podobną do nie , nie ma prawa
mścić się, a nawet czynić e wyrzutów. Nie ona bowiem, nie kapłanka, opuściła boginię,
ale porwały ą złe duchy, za co będą ukarane.
Tego zaś samego dnia dosto ny Hiram był u księcia Ramzesa i oﬁarował mu, w złote
puszce, pargamin²⁴⁶ opatrzony mnóstwem pieczęci kapłańskich i podpisami na znakomitszych Fenic an.
Był to wyrok duchownego sądu Astoreth, który uwalniał Kamę od ślubów i zde mował z nie klątwę niebios, byle tylko wyrzekła się swego kapłańskiego imienia.
Z tym dokumentem, gdy słońce zaszło, udał się książę do pewne samotne willi
w swoim ogroǳie. Otworzył drzwi nieznanym sposobem i wszedł na piętro do niewielkiego poko u.
Przy świetle rzeźbionego kagańca, w którym paliła się wonna oliwa, książę zobaczył
Kamę.
— Nareszcie!… — zawołał, odda ąc e złotą puszkę. — Masz wszystko, czego chciałaś!
Fenic anka była rozgorączkowana; płonęły e oczy. Porwała puszkę i, obe rzawszy ą,
rzuciła na podłogę.
— Myślisz, że ona est złota?… — rzekła. — Oddam mó naszy nik, że ta puszka est
mieǳiana i tylko pokryta z dwu stron cienkimi blaszkami!…
— Także²⁴⁷ mnie witasz?… — spytał zǳiwiony książę.
— Bo znam moich braci — odparła. — Oni fałszu ą nie tylko złoto, ale rubiny
i szaﬁry…
— Kobieto… — przerwał następca — ależ w te puszce est two e bezpieczeństwo…
— Co mi tam bezpieczeństwo!… — odparła. — Nuǳę się i bo ę… Sieǳę tu uż ze
cztery dni ak w więzieniu…
— Braku e ci czego?…
— Braku e mi światła… oddechu… śmiechów, śpiewów, luǳi… O mściwa bogini,
akże mnie ciężko karzesz!…
Książę słuchał zdumiony. We wściekłe kobiecie nie mógł poznać te Kamy, którą
wiǳiał w świątyni, te kobiety, nad którą unosiła się namiętna pieśń Greka.
— Jutro — rzekł książę — bęǳiesz mogła wy ść do ogrodu… A gdy po eǳiemy do
Memﬁs, do Tebów, bęǳiesz bawiła się ak nigdy… Spo rzy na mnie. Czyliż nie kocham
cię i czyliż kobiecie nie wystarcza zaszczyt, że należy do mnie?…
— Tak — odparła nadąsana — ale cztery miałeś przede mną.
²⁴⁵Checi — ǳiś popr.: Hetyci. [przypis edytorski]
²⁴⁶pargamin — ǳiś popr.: pergamin. [przypis edytorski]
²⁴⁷także — tu: tak właśnie; (więc) w taki sposób. [przypis edytorski]
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— Jeżeli ciebie kocham na lepie …
— Gdybyś mnie kochał na lepie , uczyniłbyś mnie pierwszą, osaǳiłbyś mnie w pałacu,
który za mu e ta… Żydówka Sara i mnie dałbyś wartę, nie e … Tam przed posągiem
Astoreth byłam na pierwszą… Ci, którzy składali hołd bogini, klęka ąc przed nią, patrzyli
na mnie… A tu co?… Wo sko bębni i gra na ﬂetach, urzędnicy składa ą ręce na piersiach
i schyla ą głowy przed domem Żydówki…
— Przed moim pierworodnym synem — przerwał zniecierpliwiony książę — a on
nie est Żydem…
— Jest Żydem!… — wrzasnęła Kama.
Ramzes zerwał się.
— Szalona esteś?… — rzekł, nagle uspokoiwszy się. — Czy nie wiesz, że mó syn
Żydem być nie może…
— A a ci mówię, że est!… — krzyczała, bĳąc pięścią w stolik. — Jest Żydem, ak
ego ǳiad, ak ego wu owie, i nazywa się Izaak…
— Coś powieǳiała, Fenic anko?… Czy chcesz, ażebym cię wypęǳił?…
— Dobrze, wypędź mnie, eżeli kłamstwo wyszło z ust moich… Ale eżeli rzekłam
prawdę, wypędź tamtą… Żydówkę wraz z e pomiotem i mnie odda pałac… Ja chcę,
a zasługu ę na to, ażeby być pierwszą w twoim domu… Bo tamta oszuku e cię… drwi
z ciebie… A a dla ciebie wyparłam się mo e bogini… narażam się na e zemstę…
— Da mi dowód, a pałac bęǳie twoim… Nie, to fałsz!… — mówił książę. — Sara
nie dopuściłaby się takie zbrodni… Mó pierworodny syn…
— Izaak!… Izaak!… — krzyczała Kama. — Idź do nie i przekona się.
Ramzes na pół nieprzytomny wybiegł od Kamy i skierował się do willi, gǳie mieszkała Sara. Pomimo gwiaźǳiste nocy zbłąǳił i przez pewien czas tułał się po ogroǳie.
Lecz otrzeźwiło go chłodne powietrze, odnalazł drogę i do domu Sary wszedł prawie
spoko ny.
Mimo późnego wieczoru czuwano tam. Sara własnymi rękoma prała pieluszki syna,
a e służba skracała sobie czas eǳeniem, piciem i muzyką.
Kiedy Ramzes blady ze wzruszenia stanął na progu, Sara krzyknęła, lecz wnet uspokoiła się.
— Bądź pozdrowiony, panie — rzekła, ociera ąc zmoczone ręce i chyląc mu się do
nóg.
— Saro, ak na imię twemu synowi?… — spytał.
Przerażona schwyciła się za głowę.
— Jak na imię twemu synowi?… — powtórzył.
— Wszak wiesz, panie, że Seti… — odparła ledwie słyszalnym głosem.
— Spo rzy mi w oczy…
— O Jehowo!… — szepnęła Sara.
— Wiǳisz, że kłamiesz. A teraz a ci powiem: mó syn, syn następcy egipskiego
tronu, nazywa się Izaak… i est Żydem… podłym Żydem…
— Boże!… Boże!… miłosierǳia!… — zawołała, rzuca ąc się do nóg księciu.
Ramzes ani na chwilę nie podniósł głosu, tylko twarz ego była szara.
— Ostrzegano mnie — mówił — abym nie brał do mego domu Żydówki… Mo e
wnętrzności skręcały się, kiedy wiǳiałem folwark napełniony Żydami… Alem powściągnął odrazę, bom tobie ufał. I ty, wraz z twymi Żydami, ukradłaś mi syna, złoǳie ko
ǳieci…
— Kapłani rozkazali, ażeby został Żydem… — szepnęła Sara, szlocha ąc u nóg księcia.
— Kapłani?… Jacy?…
— Na dosto nie szy Herhor… na dosto nie szy Mees… Mówili, że tak trzeba, bo
twó syn musi zostać pierwszym królem żydowskim…
— Kapłani?… Mees?… — powtórzył książę. — Królem żydowskim?… Ależ a mówiłem ci, że twó syn może zostać dowódcą moich łuczników, moim pisarzem… Ja ci to
mówiłem!… a ty, nęǳna, myślałaś, że tytuł żydowskiego króla równa się dosto eństwu
mego łucznika i pisarza?… Mees… Herhor!… Niech będą ǳięki bogom, że nareszcie
zrozumiałem tych dosto ników i wiem, aki los przeznacza ą memu potomstwu…
Przez chwilę rozmyślał, gryzł wargi. Nagle zawołał potężnym głosem:
— He !… służba… żołnierze!…
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W oka mgnieniu komnata zaczęła napełniać się. Weszły płacząc służebnice Sary, pisarz
i rządca e domu, potem niewolnicy, wreszcie kilku żołnierzy z oﬁcerem.
— Śmierć!… — krzyknęła Sara rozǳiera ącym głosem.
Rzuciła się do kołyski, porwała syna i stanąwszy w kącie komnaty, zawołała:
— Mnie zabĳcie… ale ego nie dam!…
Ramzes uśmiechnął się.
— Setniku — rzekł do oﬁcera — weź tą kobietę z e ǳieckiem i zaprowadź do
budynku, gǳie mieszczą się niewolnicy mego domu. Ta Żydówka uż nie bęǳie panią,
ale sługą te , która ą zastąpi.
A ty, rządco — dodał, zwraca ąc się do urzędnika — pamięta , aby Żydówka nie zapomniała utro z rana umyć nóg swe pani, która tu zaraz przy ǳie. Gdyby zaś ta służebnica
okazała się krnąbrną, na rozkaz swe pani powinna otrzymać chłostę.
Wyprowaǳić tę kobietę do izby czeladne !…
Oﬁcer i rządca zbliżyli się do Sary, lecz zatrzymali się, nie śmie ąc e dotknąć. Ale też
i nie było potrzeby. Sara owinęła płachtą kwilące ǳiecko i opuściła komnatę, szepcąc:
— Boże Abrahama, Izaaka, Jakuba, zmiłu się nad nami…
Nisko skłoniła się przed księciem, a z e oczu płynęły ciche łzy. Jeszcze w sieniach
słyszał Ramzes e słodki głos:
— Boże Abrahama, Iza…
Gdy wszystko uspokoiło się, namiestnik odezwał się do oﬁcera i rządcy:
— Pó ǳiecie z pochodniami do domu mięǳy ﬁgowe drzewa…
— Rozumiem — odparł rządca.
— I natychmiast przeprowaǳicie tu kobietę, która tam mieszka…
— Stanie się tak.
— Ta kobieta bęǳie odtąd waszą panią i panią Sary Żydówki, która każdego poranku
ma swo e pani myć nogi, oblewać ą wodą i trzymać przed nią zwierciadło. To est mo a
wola i rozkaz.
— Stanie się — odparł rządca.
— I utro z rana powiesz mi, czy nowa sługa nie est krnąbrną…
Wydawszy te polecenia namiestnik wrócił do siebie, ale całą noc nie spał. W ego
głębokie duszy rozpalał się pożar zemsty.
Czuł, że nie podniósłszy ani na chwile głosu zmiażdżył Sarę, nęǳną Żydówkę, która
ośmieliła się oszukać go. Ukarał ą ak król, który ednym drgnieniem powieki strąca luǳi
ze szczytu — w otchłań służalstwa. Ale Sara była tylko narzęǳiem kapłanów, a następca miał za wiele poczucia sprawiedliwości, aby połamawszy narzęǳie, mógł przebaczyć
właściwym sprawcom.
Jego wściekłość potęgowała się tym barǳie , że kapłani byli nietykalni. Książę mógł
Sarę z ǳieckiem wśród nocy — wypęǳić do izby czeladnie , ale nie mógł pozbawić
Herhora ego właǳy ani Meesa arcykapłaństwa. Sara padła u nóg ego ak zdeptany
robak; ale Herhor i Mees, którzy wydarli mu pierworodnego syna, wznosili się nad
Egiptem i (o wstyǳie!) nad nim samym, nad przyszłym faraonem, ak piramidy…
I nie wiadomo, który uż raz w tym roku przypominał sobie krzywdy, akich doznał od
kapłanów. W szkole bili go kĳami, aż mu grzbiet pękał, albo morzyli głodem, aż brzuch
przyrastał mu do krzyża. Na zeszłorocznych manewrach Herhor popsuł mu cały plan,
a potem złożył winę na niego i pozbawił dowóǳtwa korpusu. Tenże Herhor przyprawił
go o niełaskę ego świątobliwości za to, że wziął do domu Sarę, i nie pręǳe przywrócił go
do zaszczytów, aż upokorzony książę przepęǳił parę miesięcy na dobrowolnym wygnaniu.
Zdawało się, że gdy zostanie woǳem korpusu i namiestnikiem, kapłani przestaną
uciskać go swo ą opieką. Lecz właśnie teraz wystąpili z podwo onymi siłami. Zrobili go
namiestnikiem, po co?… Aby usunąć go od faraona i zawrzeć haniebny traktat z Asyrią.
Zmusili go, że po informac e o stanie państwa udał się ak pokutnik do świątyni; tam
oszukiwali go za pomocą cudów i postrachów i uǳielili na zupełnie fałszywych ob aśnień.
Potem mieszali się do ego rozrywek, kochanek, stosunków z Fenic anami, długów,
a nareszcie, aby go upokorzyć i ośmieszyć w oczach Egiptu, zrobili mu pierworodnego
syna Żydem!…
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Gǳie est chłop, gǳie niewolnik, gǳie więzień z kopalń, Egipc anin, który nie miałby prawa powieǳieć:
— Jestem lepszy od ciebie, namiestniku, bo żaden mó syn nie był Żydem…
Czu ąc ciężar obelgi, Ramzes ednocześnie po mował, że nie może e natychmiast
pomścić. Więc postanowił odsunąć sprawę do przyszłości. W szkole kapłańskie nauczył
się panować nad sobą, na dworze nauczył się cierpliwości i obłudy; te przymioty staną się
ego tarczą i zbro ą w walce z kapłaństwem… Do czasu bęǳie wprowaǳał ich w błąd,
a gdy przy ǳie odpowiednia chwila, uderzy tak, że uż nie podniosą się więce .
Na dworze zaczęło świtać. Następca twardo zasnął, a gdy obuǳił się, pierwszą osobą,
którą spostrzegł, był rządca pałacu Sary.
— Cóż Żydówka? — zapytał książę.
— Stosownie do rozkazu wasze dosto ności umyła nogi swe nowe pani — odparł
urzędnik.
— Czy była krnąbrną?
— Była pełną pokory, ale nie dość zręczną, więc rozgniewana pani uderzyła ą nogą
mięǳy oczy…
Książę rzucił się.
— I cóż na to Sara?… — zapytał prędko.
— Upadła na ziemię. A gdy nowa pani kazała e iść precz, wyszła cicho płacząc…
Książę zaczął choǳić po komnacie.
— Jakże noc spęǳiła?…
— Nowa pani?…
— Nie!… — przerwał następca. — Pytam o Sarę…
— Stosownie do rozkazu Sara poszła z ǳieckiem do izby czeladnie . Tam służebne,
z litości, odstąpiły e świeżą matę, ale Sara nie położyła się spać, tylko przesieǳiała całą
noc z ǳieckiem na kolanach.
— A ǳiecko?… — spytał książę.
— ǲiecko est zdrowe. ǲiś z rana, kiedy Żydówka poszła na służbę do nowe pani,
inne kobiety wykąpały maleństwo w ciepłe woǳie, a żona pastucha, która także ma
niemowlę, dała mu ssać.
Książę stanął przed rządcą.
— Źle est — rzekł — gdy krowa, zamiast karmić swo e cielątko, iǳie do pługa i est
bita kĳem. Więc choć ta Żydówka popełniła wielki występek, nie chcę, ażeby cierpiał e
niewinny pomiot… Dlatego Sara nie bęǳie uż myła nóg nowe pani i nie bęǳie przez
nią kopana w oczy. W czeladnim domu dasz e osobną izbę, parę sprzętów i pokarm, aki
należy się niedawne położnicy. I niech w spoko u karmi swo e ǳiecko.
— Obyś żył wiecznie, władco nasz! — odparł rządca i szybko pobiegł spełnić rozkazy
namiestnika.
Cała bowiem służba lubiła Sarę, a w ciągu paru goǳin miała sposobność znienawiǳić
gniewną i wrzaskliwą Kamę.

 
Kapłanka fenicka niewiele szczęścia przyniosła Ramzesowi.
Gdy pierwszy raz przyszedł odwieǳić ą w pałacyku, dotychczas za mowanym przez
Sarę, myślał, że bęǳie powitany z zachwytem i wǳięcznością. Tymczasem Kama przy ęła
go prawie z gniewem.
— Cóż to? — zawołała — uż po upływie pół dnia przywróciłeś do łask nęǳną
Żydówkę?…
— Czyliż nie mieszka w izbie czeladnie ? — odparł książę.
— Ale mó rządca powieǳiał, że uż nie bęǳie mi nóg myła….
Pan, słucha ąc tego, doznał uczucia niesmaku.
— Nie esteś, wiǳę, zadowolona — rzekł.
— I nie będę nią!… — wybuchła — dopóki nie upokorzę te Żydówki… Dopóki
służąc mi i klęcząc u moich nóg nie zapomni, że kiedyś była two ą pierwszą kobietą
i panią tego domu… Dopóki mo a służba nie przestanie patrzeć na mnie ze strachem
i nieufnością, a na nią z litością…
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Ramzesowi coraz mnie zaczęła podobać się Fenic anka.
— Kamo — rzekł — rozważ, co ci powiem. Gdyby w moim domu sługa kopnął
w zęby sukę, która karmi szczenięta, wygnałbym go… Ty zaś uderzyłaś nogą mięǳy oczy
kobietę i matkę… A w Egipcie, Kamo, matka to wielkie słowo, bo dobry Egipc anin trzy
rzeczy na barǳie szanu e na ziemi: bogów, faraona i matkę…
— O biada mi!… — zawołała Kama, rzuca ąc się na łóżko. — Oto mam nagrodę,
nęǳna, żem zaparła się mo e bogini… Jeszcze tyǳień temu składano mi kwiaty u nóg
i okaǳano wonnościami, a ǳiś…
Książę cicho wysunął się z komnaty i odwieǳił Fenic ankę dopiero po kilku dniach.
Lecz znowu zastał ą w złym humorze.
— Błagam cię, panie — wykrzyknęła — dba o mnie trochę więce !… Bo uż i służba
zaczyna mnie lekceważyć, żołnierze patrzą spode łba i lękam się, ażeby w kuchni nie zatruł
mi kto potraw…
— Byłem za ęty wo skiem — odparł książę — więc nie mogłem odwieǳać cię…
— To prawda!… — odparła gniewnie Kama. — Byłeś wczora pod moim gankiem,
a następnie poszedłeś ku czeladnie izbie, gǳie mieszka ta Żydówka… Chciałeś mi pokazać…
— Dość! — przerwał następca. — Nie byłem ani pod gankiem, ani pod izbą. Jeżeli
więc zdawało ci się, iż wiǳiałaś mnie, to znaczy, że twó kochanek, ten nikczemny Grek,
nie tylko nie opuścił Egiptu, ale nawet śmie krążyć po moim ogroǳie…
Fenic anka słuchała go przerażona.
— O Astoreth!… — krzyknęła nagle — ratu mnie… O ziemio, ukry mnie!… Bo
eżeli nęǳny Lykon powrócił, grozi mi wielkie nieszczęście…
Książę roześmiał się, ale uż nie miał cierpliwości słuchać biadań eks-kapłanki.
— Zostań w spoko u — rzekł, wychoǳąc — i nie zǳiw się, eżeli w tych dniach
przyprowaǳę ci twego Lykona związanego ak szakal. Zuchwalec ten uż wyczerpał mo ą
cierpliwość.
Wróciwszy do siebie, książę wezwał natychmiast Hirama i naczelnika polic i w Pi-Bast. Opowieǳiał im obydwom, że Lykon, Grek z twarzy podobny do niego, kręci się
około pałaców, i rozkazał schwytać go. Hiram przysiągł, że gdy Fenic anie połączą się
z polic ą, Grek musi wpaść w ich ręce. Ale naczelnik polic i począł trząść głową.
— Wątpisz? — spytał go książę.
— Tak, panie. W Pi-Bast mieszka wielu barǳo pobożnych Az atów, według zdania
których, kapłanka rzuca ąca ołtarz zasługu e na śmierć. Jeżeli więc ten Grek zobowiązał
się zabić Kamę, oni będą mu pomagali, ukry ą go i ułatwią mu ucieczkę.
— Cóż wy na to, książę? — spytał następca Hirama.
— Dosto ny naczelnik polic i mądrze mówi — odparł starzec.
— Wszakże uwolniliście Kamę od klątwy! — zawołał Ramzes.
— Za Fenic an — odparł Hiram — ręczę, że nie tkną Kamy i będą ścigali Greka. Ale
co zrobić z innymi wyznawcami Astoreth?…
— Ośmielę się mniemać — rzekł naczelnik polic i — że tymczasem kobiecie te nic
nie grozi. Gdyby zaś była odważną, moglibyśmy użyć e do zwabienia Greka i złapania go
tu, w pałacach wasze dosto ności.
— Idźże więc do nie — rzekł książę — i przedstaw plan, aki obmyśliłeś. A eżeli
schwycisz łotra, dam ci ǳiesięć talentów…
Gdy następca pożegnał ich, Hiram odezwał się do naczelnika:
— Dosto niku, wiem, że znasz oba pisma i nieobcą ci est kapłańska mądrość. Gdy
chcesz, słyszysz przez mury i wiǳisz w ciemnościach. Z tego powodu znasz myśli zarówno
chłopa pracu ącego kubłem, rzemieślnika, który na targ przynosi sandały, i wielkiego
pana, który w otoczeniu swoich sług czu e się bezpiecznym ak ǳiecko w łonie matki…
— Prawdę mówisz, wasza cześć — odparł urzędnik — że bogowie uǳielili mi cudnego daru asnowiǳenia.
— Otóż to — ciągnął Hiram — ǳięki nadprzyroǳonym zaletom swoim odgadłeś
uż zapewne, że świątynia Astoreth wyznaczy ci dwaǳieścia talentów, eżeli złapiesz tego
nęǳnika, który ośmiela się przybierać postawę księcia, pana naszego. Nadto zaś w każdym razie, świątynia oﬁaru e ci ǳiesięć talentów, eżeli wieść o podobieństwie nęǳnego
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Lykona do następcy nie rozgłosi się po Egipcie. Rzecz to bowiem gorsząca i nieprzysto na, ażeby zwykły śmiertelnik przypominał obliczem swoim osoby, które od bogów
pochoǳą.
Niech więc to, co słyszysz o nęǳnym Lykonie, i cała nasza gonitwa za bezbożnikiem
nie wy ǳie poza serca nasze.
— Rozumiem — odparł urzędnik. — Może się bowiem traﬁć, że taki zbrodniarz
straci życie, zanim oddamy go sądowi…
— Powieǳiałeś — rzekł Hiram, ściska ąc go za rękę. — Wszelka zaś pomoc, akie
zażądasz od Fenic an, bęǳie ci uǳielona.
Rozstali się ak dwa przy aciele polu ący na grubego zwierza, którzy wieǳą, że nie
o to choǳi: czy oszczep traﬁ, lecz ażeby zdobycz była dobrze traﬁona i nie wpadła w cuǳe
ręce.
Po kilku dniach Ramzes znowu odwieǳił Kamę, lecz znalazł ą w stanie, który graniczył z obłędem. Kryła się w na ciaśnie sze izbie swego pałacu, głodna, nieczesana, nawet
niemyta, i wydawała na sprzecznie sze rozkazy swo e służbie. Raz kazała się zgromaǳać
wszystkim, drugi raz wypęǳała wszystkich od siebie. W nocy wołała do siebie wartę
żołnierską, a po chwili uciekła od żołnierzy na strych krzycząc, że ą chcą zabić.
Wobec takich postępków z duszy księcia zniknęła miłość, a zostało tylko uczucie
wielkiego kłopotu. Schwycił się za głowę, gdy rządca pałacu i oﬁcer opowieǳieli mu
o tych ǳiwach, i szepnął:
— Zaprawdę, źle uczyniłem, odbiera ąc tę kobietę e bogini. Gdyż tylko bogini mogła
cierpliwie znosić e kaprysy!…
Mimo to poszedł do Kamy i znalazł ą mizerną, potarganą i drżącą.
— Biada mi!… — zawołała. — Ży ę mięǳy samymi wrogami. Mo a szatna chce mnie
otruć, a yz erka nabawić akie ciężkie choroby… Żołnierze tylko czeka ą okaz i, ażeby
w me piersi utopić włócznie i miecze, a w kuchni, estem pewna, że zamiast potraw
gotu ą się czaroǳie skie zioła… Wszyscy dybią na mo e życie…
— Kamo… — przerwał książę.
— Nie nazywa mnie tak!… — szepnęła przerażona — bo mi to nieszczęście przyniesie…
— Ale skąd ci te myśli przychoǳą do głowy?…
— Skąd!… Czy sąǳisz, że w ǳień nie widu ę obcych luǳi, którzy ukazu ą się pod
pałacem i znika ą, nim zdołam zawołać na służbę?… A w nocy czy nie słyszę szeptów za
ścianą?…
— Zda e ci się.
— Przeklęci!… przeklęci!… — zawołała z płaczem. — Wszyscy mówicie, że mi się
zda e… A przecież onegda akaś zbrodnicza ręka podrzuciła mi do sypialni welon, który
nosiłam pół dnia, zanim poznałam, że to nie mó … żem nigdy nie miała takiego…
— Gǳież ten welon? — spytał uż zaniepoko ony książę.
— Spaliłam go, alem go pierwe pokazała moim służebnicom.
— Więc choćby był nie twó , cóż ci się stało?
— Jeszcze nic. Ale gdybym tą szmatę przez parę dni potrzymała w domu, z pewnością
otrułabym się albo zapadłabym w nieleczącą się chorobę… Znam Az atów i ich sposoby!…
Znuǳony i zirytowany książę opuścił ą czym pręǳe pomimo błagań, aby został.
Gdy ednak spytał służbę o ów welon, szatna przyznała, że to nie był welon Kamy, ale
został podrzucony przez kogoś.
Następca kazał podwoić warty w pałacu i dokoła pałacu i zdesperowany wracał do
swego mieszkania.
„Nigdy bym nie uwierzył — myślał — że edna słaba kobieta może narobić tyle zamętu!… Cztery świeżo złapane hieny nie dorówna ą w niespoko ności te Fenic ance!…”
U siebie znalazł książę Tutmozisa, który właśnie przy echał z Memﬁs i ledwie miał
czas wykąpać się i przebrać po podróży.
— Co mi powiesz? — spytał książę ulubieńca, odgadu ąc, że nie przywiózł dobrych
nowin. — Wiǳiałeś ego świątobliwość?
— Wiǳiałem słonecznego boga Egiptu — odparł Tutmozis — a oto, co mi rzekł…
— Mów — wtrącił następca.
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— Tak mówił pan nasz — ciągnął Tutmozis, złożywszy ręce na piersiach i schyliwszy
głowę. — Tak mówi pan. Przez trzyǳieści cztery lata prowaǳiłem ciężki wóz Egiptu
i tak estem zmęczony, że uż tęsknię do moich wielkich przodków, którzy zamieszku ą
kra zachodni. Niebawem opuszczę tą ziemię, a wówczas syn mó , Ramzes, zasiąǳie na
tronie i czynić bęǳie z państwem to, co mu podyktu e mądrość…
— Tak powieǳiał mó świątobliwy o ciec?
— To są ego słowa wiernie powtórzone — odparł Tutmozis. — Po kilka razy wyraźnie mówił mi pan, że nie zostawia ci żadnych rozkazów na przyszłość, abyś mógł rząǳić
Egiptem, ak sam zechcesz…
— O święty!… Czyliż ego niemoc est naprawdę tak ciężką?… Dlaczego nie pozwala
mi przy echać do siebie?… — pytał rozżalony książę.
— Musisz być tu, bo tu możesz się przydać.
— A traktat z Asyrią?… — zapytał następca.
— Jest zawarty w tym sensie, że Asyria może bez przeszkód z nasze strony prowaǳić
wo nę na wschoǳie i północy. Ale sprawa Fenic i została w zawieszeniu, dopóki ty nie
wstąpisz na tron…
— O błogosławiony!… o święty władco!… — wołał książę. — Od ak straszne uchroniłeś mnie spuścizny…
— Fenic a więc zosta e w zawieszeniu — prawił Tutmozis. — Lecz obok tego stała się
niedobra rzecz, bo ego świątobliwość, aby dać dowód Asyrii, że nie bęǳie e przeszkaǳać
w wo nie z ludami północnymi, rozkazał zmnie szyć naszą armię o dwaǳieścia tysięcy
wo sk na emnych…
— Co powieǳiałeś?… — wykrzyknął zdumiony następca.
Tutmozis chwiał głową na znak smutku.
— Prawdę mówię — rzekł — i uż nawet rozpuszczono cztery libĳskie pułki…
— Ależ to szaleństwo!… — prawie zawył następca, łamiąc ręce. — Po co my się tak
osłabiamy i gǳie pó dą ci luǳie?…
— Otóż to, że uż poszli na pustynię Libĳską i albo napadną Libĳczyków, co nam
narobi kłopotu, albo połączą się z nimi i razem uderzą na nasze zachodnie granice…
— Nic o tym nie słyszałem!… Co oni porobili?… i kiedy to zrobili?… Żadna wieść
do nas nie doszła… — wołał książę.
— Bo rozpuszczeni na emnicy poszli w pustynią od Memﬁsu, a Herhor zabronił
mówić o tym komukolwiek…
— Więc nawet Mees i Mentezuﬁs nie wieǳą o tym?… — spytał namiestnik.
— Oni wieǳą — odparł Tutmozis.
— Oni wieǳą, a a nic!…
Książę nagle uspokoił się, ale pobladł, a na ego młodym obliczu odmalowała się
straszna nienawiść. Schwycił za obie ręce swego powiernika i mocno ściska ąc e, szeptał:
— Słucha … Na święte głowy mego o ca i matki… na pamięć Ramzesa Wielkiego…
na wszystkich bogów, eżeli acy są, przysięgam, że gdy — za moich rządów — kapłani
nie ugną się przed mo ą wolą, zgniotę ich…
Tutmozis słuchał przerażony.
— Ja albo oni!… — zakończył książę. — Egipt nie może mieć dwu panów…
— I zwykle miewał tylko ednego: faraona — wtrącił powiernik.
— Zatem bęǳiesz mi wierny?…
— Ja, cała szlachta i wo sko, przysięgam ci!…
— Dosyć — zakończył następca. — Niechże sobie teraz uwalnia ą na emne pułki…
niech podpisu ą traktaty… niech kry ą się przede mną ak niedoperze²⁴⁸ i niech oszuku ą
nas wszystkich… Ale przy ǳie czas…
A teraz, Tutmozisie, odpocznĳ po podróży i bądź u mnie na uczcie ǳiś wieczór…
Ci luǳie tak mnie spętali, że mogę tylko bawić się… Więc będę się bawił… Ale kiedyś
pokażę im, kto est władcą Egiptu: oni czy a…
Od tego dnia znowu zaczęły się uczty. Książę, akby wstyǳąc się wo ska, nie odbywał
z nim ćwiczeń. Natomiast pałac ego roił się szlachtą, oﬁcerami, sztukmistrzami i śpie-

²⁴⁸niedoperz — ǳiś popr.: nietoperz. [przypis edytorski]
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waczkami, a po nocach odbywały się wielkie orgie, wśród których dźwięki arf mieszały
się z wrzaskami pĳanych biesiadników i spazmatycznym śmiechem kobiet.
Na edną z tych uczt Ramzes zaprosił Kamę, ale odmówiła. Książę obraził się na nią,
co spostrzegłszy, Tutmozis rzekł:
— Mówiono mi, panie, że Sara straciła two e łaski?
— Nie wspomina mi o te Żydówce — odparł następca. — Wszak chyba wiesz, co
zrobiła z moim synem?
— Wiem — mówił ulubieniec — ale zda e mi się, że stało się to nie z e winy.
Słyszałem w Memﬁs, że czcigodna matka two a, pani Nikotris, i dosto ny minister Herhor
uczynili syna twego Żydem w tym celu, aby kiedyś panował nad Izraelitami…
— Ależ Izraelici nie ma ą króla, tylko kapłanów i sęǳiów!… — przerwał książę.
— Nie ma ą, lecz chcą mieć. Im także obmierzły rządy kapłańskie.
Następca pogardliwie machnął ręką.
— Woźnica ego świątobliwości — odparł — znaczy więce niźli wszyscy królowie,
a tym barǳie akiś tam król izraelski, którego eszcze nie ma…
— W każdym razie wina Sary nie est tak wielką — wtrącił Tutmozis.
— Toteż wieǳ, że kiedyś zapłacę i kapłanom.
— W tym wypadku i oni nie są zbyt winni. Na przykład dosto ny Herhor uczynił tak,
pragnąc zwiększyć sławę i potęgę two e dynastii. Zresztą ǳiałał z wieǳą pani Nikotris…
— A Mees po co miesza się do moich spraw?… — spytał książę. — Przecie on chyba
powinien pilnować tylko świątyni, a nie wpływać na losy faraonowego potomstwa…
— Mees est starcem, który uż zaczyna ǳiwaczeć. Cały dwór ego świątobliwości
drwi ǳiś z Meesa z powodu ego praktyk, o których a sam nic nie wieǳiałem, choć
prawie co ǳień widywałem i widu ę świętego męża…
— A to ciekawe… Cóż on robi?…
— Po kilka razy na dobę — odparł Tutmozis — odprawia solenne nabożeństwa
w na ta emnie sze części świątyni i nakazu e swoim kapłanom, aby uważali: czy bogowie
nie podnoszą go w powietrze podczas modlitwy?…
— Cha!… cha!… cha!… — zaśmiał się następca — I to wszystko ǳie e się tu, w Pi-Bast, pod naszym okiem, a a nic nie wiem…
— Ta emnica kapłańska…
— Ta emnica, o które mówią wszyscy w Memﬁsie!… Cha… cha… cha!… W cyrku
wiǳiałem chalde skiego kuglarza, który unosił się w powietrzu…
— I a wiǳiałem — wtrącił Tutmozis — ale to była sztuka. Tymczasem Mees chce
naprawdę wznieść się nad ziemię na skrzydłach swe pobożności…
— Niesłychane błazeństwo!… — mówił książę. — Cóż na to inni kapłani?
— Podobno w świętych papirusach są wzmianki, że dawnymi czasy bywali u nas
prorocy posiada ący dar wznoszenia się w powietrze, więc kapłanów nie ǳiwią chęci
Meesa. A że, ak ci wiadomo, u nas podwładni wiǳą to, co podoba się zwierzchnikom, więc niektórzy święci mężowie twierǳą, że Mees naprawdę podnosi się w czasie
modlitwy na grubość paru palców nad ziemię…
— Cha!… cha!… cha!… I tą wielką ta emnicą bawi się cały dwór, a my tu ak chłopi
albo kopacze nawet nie domyślamy się cudów sprawianych pod naszym bokiem… Nęǳna
dola następcy egipskiego tronu! — śmiał się książę.
Gdy się zaś uspokoił, na powtórną prośbę Tutmozisa rozkazał przenieść Sarę z ǳieckiem z izby czeladnie do pałacyku, który w pierwszych dniach za mowała Kama.
Służba następcy była zachwycona tym rozporząǳeniem pana, a wszystkie służebne,
niewolnicy i nawet pisarze odprowaǳili Sarę do nowe sieǳiby z muzyką i okrzykami
radości.
Fenic anka, usłyszawszy hałas, spytała o przyczynę. A gdy e odpowieǳiano, że Sara wróciła uż do łask następcy i że z domu niewolnic znowu przeniosła się do pałacu,
rozwścieczona eks-kapłanka wezwała do siebie Ramzesa.
Książę przyszedł.
— Więc tak poczynasz sobie ze mną?… — wrzasnęła nie panu ąca nad sobą Kama.
— Więc to tak?… Obiecałeś mi, że będę pierwszą two ą kobietą, lecz zanim księżyc obiegł
połowę nieba, złamałeś przyrzeczenie?… Może myślisz, że zemsta Astoreth pada tylko na
kapłanki, a nie dosięga książąt?…
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— Powieǳ two e Astoreth — odparł spoko nie następca — aby nigdy nie groziła
książętom, bo i ona pó ǳie do izby czeladnie .
— Rozumiem — wołała Kama. — Ja pó dę do czelaǳi, może nawet do więzienia, a ty
przez ten czas bęǳiesz spęǳał noce u swo e Żydówki!… Za to, żem dla ciebie wyparła się
bogów… ściągnęła na mo ą głowę przekleństwo… Za to, że nie mam goǳiny spoko ne ,
że zmarnowałam dla ciebie młodość, życie, nawet duszę, ty tak mi płacisz…
Książę przyznał w sercu, że istotnie Kama wiele poświęciła dla niego, i uczuł skruchę.
— Nie byłem i nie będę u Sary — odparł. — Ale co tobie szkoǳi, że nieszczęśliwa
kobieta oǳyska wygody i bęǳie mogła wykarmić swo e ǳiecko?
Fenic anka zatrzęsła się. Podniosła w górę zaciśnięte pięści, włosy e na eżyły się,
a w oczach zapłonął brudny ogień nienawiści.
— Także²⁴⁹ mi odpowiadasz?… Żydówka est nieszczęśliwą, boś ą wygnał z pałacu; a a
muszę być zadowolona, chociaż bogowie wygnali mnie ze wszystkich swoich świątyń…
A dusza mo a… dusza kapłanki tonące we łzach i obawie czyliż nie znaczy więce u ciebie
aniżeli ten żydowski pomiot, to ǳiecko, które… oby uż nie żyło… oby go…
— Milcz!… — krzyknął książę, zamyka ąc e usta.
Cofnęła się wylękniona.
— Więc nie wolno nawet skarżyć się na mo ą nęǳę?… — spytała. — Lecz eżeli aż
tak dbasz o to ǳiecko, po cóż wykradłeś mnie ze świątyni, dlaczego obiecywałeś, że będę
u ciebie pierwszą kobietą?…
Strzeż się — znowu podniosła głos — ażeby Egipt, poznawszy mo ą dolę, nie nazwał
cię wiarołomcą!…
Książę kręcił głową i uśmiechał się. Wreszcie usiadł i rzekł:
— Zaiste, mó nauczyciel miał słuszność, ostrzega ąc mnie przed kobietami. Jesteście
ak do rzała brzoskwinia w oczach człowieka, któremu ęzyk wysuszyło pragnienie… Lecz
tylko na pozór… Bo biada głupcowi, który ośmieli się rozgryźć ten piękny owoc: zamiast
chłoǳące słodyczy, zna ǳie gniazdo os, które poranią mu nie tylko wargi, ale i serce.
— Już narzekasz?… Nawet tego nie oszczęǳasz mi wstydu?… Za to, żem ci poświęciła
godność kapłanki i cnotę!…
Następca ciągle trząsł głową i uśmiechał się.
— Nigdy bym nie myślał — rzekł po chwili — ażeby sprawǳiła się ba ka opowiadana
przez chłopów zabiera ących się do snu. Ale ǳiś wiǳę, że tak est. Posłucha więc, Kamo,
a może zastanowisz się i nie zmusisz mnie do cofnięcia życzliwości, aką mam dla ciebie…
— Jemu się chce teraz ba ki opowiadać!… — odparła z goryczą kapłanka. — Jużeś
mi edną mówił i dobrzem wyszła, usłuchawszy e …
— Ta z pewnością wy ǳie ci na pożytek, byleś ą chciała zrozumieć.
— Bęǳie w nie co o żydowskich bachorach?…
— I o kapłankach, tylko uważnie posłucha :
ǲiało się to uż dawno, w tym samym mieście Pi-Bast. Pewnego dnia książę Satni
na placu przed świątynią Ptah zobaczył barǳo piękną kobietę. Była ona pięknie szą od
wszystkich, akie dotychczas spotykał, a co więce miała na sobie dużo złota.
Księciu ogromnie podobała się ta osoba. Dowieǳiał się, co ona za edna, a gdy mu
powieǳiano, że est to córka arcykapłana w Pi-Bast, posłał do nie swego koniuszego
z taką oﬁarą:
„Dam ci ǳiesięć złotych pierścieni, eżeli przepęǳisz ze mną goǳinkę.”
Koniuszy poszedł do piękne Tbubui i powtórzył e słowa księcia Satni. Dama, wysłuchawszy go życzliwie, odpowieǳiała, ak przystoi dobrze wychowane panience:
„Jestem córką arcykapłana, estem niewinna, a nie żadna podła ǳiewczyna. Jeżeli
więc książę chce mieć przy emność zapoznania się ze mną, niech przy ǳie do mego domu, gǳie wszystko bęǳie przygotowane, i nasza zna omość nie narazi mnie na plotki
kumoszek z całe ulicy.”
Poszedł tedy książę Satni za panną Tbubui na górne piętro do e poko ów, których
ściany były wyłożone lapisem lazuli tuǳież bladozielonawą emalią. Było tam wiele łóżek
pokrytych królewskim płótnem i niemało ednonożnych stolików zastawionych złotymi
pucharami. Jeden z pucharów napełniono winem i podano go księciu, a Tbubui rzekła:
²⁴⁹także — tu: w taki sposób; więc tak. [przypis edytorski]
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„Bądź łaskaw, napĳ się.” Na co książę odparł: „Wiesz przecie, że nie przyszedłem na
wino.” Niemnie ednak zasiedli do uczty, podczas które Tbubui miała na sobie długą,
nieprzezroczystą szatę, zapiętą pod szy ę. Gdy zaś odurzony książę chciał ą pocałować,
odsunęła go i odparła:
„Dom ten bęǳie twoim domem. Pamięta ednak, że nie estem ulicznicą, lecz kobietą
niewinną. Jeżeli więc chcesz, ażebym była ci posłuszną, zaprzysięgnĳ mi wierność i zapisz
twó ma ątek.”
„Więc niech przy ǳie tu pisarz” — zawołał książę. A gdy go przyprowaǳono, Satni
kazał spisać akt ślubny tuǳież akt darowizny, którym wszystkie swo e pieniąǳe, ruchomości i dobra ziemskie przepisał na imię Tbubui.
W goǳinę późnie służba zawiadomiła księcia, że na dole czeka ą ego ǳieci. Tbubui
wówczas opuściła go, lecz wnet wróciła ubrana w suknią z przezroczyste gazy. Satni znowu
chciał ą uścisnąć, ale odsunęła go, mówiąc:
„Dom ten bęǳie twoim. Lecz ponieważ nie estem ladacznicą, tylko ǳiewczyną niewinną, eżeli więc chcesz mnie posiadać, to niech two e ǳieci zrobią akt zrzeczenia się
ma ątku, aby późnie nie procesowały się z moimi ǳiećmi.”
Satni zawołał ǳieci na górę i kazał im podpisać akt zrzeczenia się ma ątku, co uczyniły.
Lecz gdy odurzony długim oporem chciał zbliżyć się do Tbubui, ta go znowu zatrzymała…
„Dom ten bęǳie twoim — rzekła. — Ale a nie estem pierwszą lepszą; estem czystą
ǳiewicą. Jeżeli więc kochasz mnie, każ pozabĳać two e ǳieci, ażeby kiedyś nie wydarły
ma ątku moim…”
— Jakaż to długa historia!… — przerwała niecierpliwie Kama.
— Zaraz się skończy — odparł następca. — I wiesz, Kamo, co odpowieǳiał Satni:
„Jeżeli pragniesz tego, więc… niech się spełni zbrodnia!…”
Tbubui nie trzeba było dwa razy powtarzać. W oczach o ca kazała pomordować ǳieci,
a okrwawione ich członki wyrzuciła przez okno psom i kotom. No i dopiero wtedy Satni
wszedł do e poko u i spoczął na e hebanowym łożu, wykładanym kością słoniową.²⁵⁰
— Tbubui dobrze robiła, nie wierząc zapewnieniom mężczyzn — rzekła zirytowana
Fenic anka.
— Ale Satni — odparł następca — zrobił eszcze lepie : obuǳił się… gdyż ego
straszna zbrodnia była tylko snem…
I ty, Kamo, zapamięta sobie, że na pewnie szym sposobem obuǳenia mężczyzny
z miłosnych upo eń est — miotać klątwy na ego syna…
— Bądź spoko ny, panie, uż ci nigdy nie wspomnę ani o mo e niedoli, ani o twoim
synu — posępnie odpowieǳiała Fenic anka.
— A a nie cofnę ci moich łask i bęǳiesz szczęśliwą — zakończył Ramzes.

 
Już i mięǳy ludem miasta Pi-Bast zaczęły rozchoǳić się groźne wieści o Libĳczykach.
Opowiadano, że rozpuszczeni przez kapłanów żołnierze barbarzyńscy, wraca ąc do swe
o czyzny, z początku żebrali, potem kradli, a w końcu zaczęli rabować i palić wsie egipskie,
mordu ąc przy tym mieszkańców.
W ten sposób w ciągu kilku dni zostały napadnięte i zniszczone miasta: Chinensu²⁵¹, Pimat²⁵² i Kasa²⁵³ na południe do eziora Moeris. W ten sposób zginęła karawana
kupców i pielgrzymów egipskich wraca ących z oazy Uit-Mehe. Cała zachodnia granica
państwa była w niebezpieczeństwie, a nawet z Terenuthis²⁵⁴ zaczęli uciekać mieszkańcy.
²⁵⁰Pewnego dnia książę Satni… spoczął na jej hebanowym łożu, wykładanym kością słoniową. — history ka
autentyczna. [Historia o Setne-Chaemwese zauroczonym piękną Tabubue, edna z cyklu opowieści o tym
bohaterze, pochoǳi z papirusu z przełomu II–I w. p.n.e. Red. WL]. [przypis autorski]
²⁵¹Chinensu — Henen-Nesut (gr. Herakleopolis Magna), stolica . nomu Górnego Egiptu, położona ok.
 km na południe od Memﬁs. [przypis edytorski]
²⁵²Pimat — Per-Medżet (gr. Oksyrynchos), stolica , nomu Górnego Egiptu. Położona ok.  km na południowy wschód od Henen-Nesut (Herakleopolis). [przypis edytorski]
²⁵³Kasa — egipskie Hardai, gr. Kynopolis, stolica . nomu Górnego Egiptu, ob. al-Kais. Główny ośrodek
kultu Anubisa. Położony ok.  km na wschód od Per-Medżet (Oksyrynchos). [przypis edytorski]
²⁵⁴Terenuthis — Terenouthis, egipskie Mefket, miasto w zachodnie części Delty, w . nomie Dolnego Egiptu.
Położone ok.  km na południowy zachód od ǳisie szego Tanda,  km na północny zachód od Memﬁs.
[przypis edytorski]
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I w tamte bowiem okolicy od strony morza ukazały się bandy libĳskie, akoby wysłane przez groźnego woǳa Musawasę, który podobno w całe pustyni miał ogłosić świętą
wo nę przeciw Egiptowi.
Toteż eżeli którego wieczoru zachodni pas nieba czerwienił się zbyt długo, na mieszkańców Pi-Bast padała trwoga. Luǳie gromaǳili się po ulicach, niektórzy wchoǳili
na płaskie dachy lub wdrapywali się na drzewa i stamtąd ogłaszali, że — wiǳą pożar
w Menuf²⁵⁵ albo w Sechem²⁵⁶. Byli nawet i tacy, którzy pomimo zmroku dostrzegali
ucieka ących mieszkańców albo libĳskie bandy maszeru ące w kierunku Pi-Bast długimi, czarnymi szeregami.
Pomimo wzburzenia ludności rządcy nomesu zachowywali się obo ętnie; właǳa bowiem centralna nie przysłała im żadnych rozkazów.
Książę Ramzes wieǳiał o niepoko u tłumów i wiǳiał obo ętność pi-basteńskich dygnitarzy. Wściekły gniew ogarniał go, że nie otrzymu e żadnych poleceń z Memﬁsu i że
ani Mees, ani Mentezuﬁs nie rozmawia ą z nim o tych alarmach zagraża ących państwu.
Lecz ponieważ oba kapłani nie zgłaszali się do niego, nawet akby unikali rozmowy
z nim, więc i namiestnik nie szukał ich ani robił żadnych przygotowań wo skowych.
W końcu przestał odwieǳać sto ące pod Pi-Bast pułki, a natomiast, zgromaǳiwszy
do pałacu całą szlachecką młoǳież, bawił się i ucztował, tłumiąc w sercu oburzenie na
kapłanów i obawę o losy państwa.
— Zobaczysz!… — powieǳiał raz do Tutmozisa. — Święci prorocy wykieru ą nas
tak, że Musawasa zabierze Dolny Egipt, a my bęǳiemy musieli uciekać do Tebów, eżeli
nie do Sunnu²⁵⁷, o ile znowu stamtąd nie wypęǳą nas Etiopowie²⁵⁸…
— Prawdę rzekłeś — odparł Tutmozis — że nasi władcy poczyna ą sobie, akby byli
zdra cami.
Pierwszego dnia miesiąca Hator (sierpień — wrzesień) odbywała się w pałacu następcy na większa uczta. Zaczęto bawić się od drugie po południu, a nim słońce zaszło,
uż wszyscy byli pĳani. Doszło do tego, że mężczyźni i kobiety tarzali się po podłoǳe
zlane winem, zasypane kwiatami i skorupami potłuczonych ǳbanów.
Książę był mięǳy nimi na przytomnie szy. Jeszcze nie leżał, ale sieǳiał na fotelu,
trzyma ąc na kolanach dwie piękne tancerki, z których edna poiła go winem, druga
oblewała mu głowę silnymi wonnościami.
W te chwili wszedł na sale adiutant i przelazłszy przez kilku pĳanych biesiadników,
zbliżył się do następcy.
— Dosto ny panie — szepnął — święci Mees i Mentezuﬁs pragną natychmiast
rozmówić się z wami…
Następca odepchnął ǳiewczęta i zarumieniony, w poplamionym kaanie, chwie nym
krokiem potoczył się do swego poko u, na górę.
Na ego widok Mees i Mentezuﬁs spo rzeli po sobie.
— Czego chcecie, dosto nicy? — spytał książę, upada ąc na krzesło.
— Nie wiem, czy wasza dosto ność bęǳiesz mógł wysłuchać nas… — odparł zakłopotany Mentezuﬁs.
— A!… myślicie, żem się upił? — zawołał książę. — Nie lęka cie się… ǲiś cały Egipt
est tak oszalały czy głupi, że eszcze w pĳakach na więce zostało rozsądku…
Kapłani zachmurzyli się, lecz Mentezuﬁs zaczął:
— Wasza dosto ność wie, że pan nasz i na wyższa rada postanowili uwolnić dwaǳieścia tysięcy wo sk na emnych…
— No niby nie wiem… — przerwał następca. — Nie raczyliście przecież nie tylko zasięgnąć mo e rady w kwestii tak mądrego postanowienia, ale nawet nie raczyliście
²⁵⁵Menuf — gr. Onuﬁs (Onouphis), miasto na zachoǳie Delty, w . nomie Górnego Egiptu. Położone ok.
 km na zachód od Bubastis (w powieści: Pi-Bast). [przypis edytorski]
²⁵⁶Sechem — gr. Letopolis, stolica miasto . nomu Dolnego Egiptu, położona ok.  km na południowy
zachód od Bubastis. [przypis edytorski]
²⁵⁷Sunnu — Sunet, gr. Syene, ǳiś Asuan, miasto w pobliżu I katarakty, w starożytności na dale wysunięte
na południe miasto Egiptu, na granicy z Nubią, w . nomie Górnego Egiptu. Zna du e się ok.  km na
południe od Memﬁs,  km na południe od Teb. [przypis edytorski]
²⁵⁸Etiopowie — choǳi o mieszkańców Nubii, re onu na południe I katarakty nilowe , t . ǳisie szego południowego Egiptu i północnego Sudanu. Starożytni Grecy używali nazw: Etiopia, Etiopowie na określenie
wszystkich terenów i ludów na południe od Egiptu. [przypis edytorski]
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Niebezpieczeństwo

zawiadomić mnie, że uż cztery pułki rozpęǳono i że luǳie ci z głodu napada ą nasze
miasta…
— Zda e mi się, że wasza dosto ność sąǳisz rozkazy ego świątobliwości faraona… —
wtrącił Mentezuﬁs.
— Nie ego świątobliwości!… — zawołał książę, tupiąc nogą — ale tych zdra ców,
którzy korzysta ąc z choroby mego o ca i władcy chcą zaprzedać państwo Asyry czykom
i Libĳczykom…
Kapłani osłupieli. Podobnych wyrazów nie wypowieǳiał żaden eszcze Egipc anin.
— Pozwól, książę, ażebyśmy wrócili za parę goǳin… gdy się uspokoisz… — rzekł
Mees.
— Nie ma potrzeby. Wiem, co się ǳie e na nasze zachodnie granicy… A racze nie
a wiem, tylko moi kucharze, chłopcy sta enni i pomywaczki. Może więc zechcecie teraz,
czcigodni o cowie, i mnie wta emniczyć w wasze plany?…
Mentezuﬁs przybrał obo ętną ﬁz ognomię i mówił:
— Libĳczycy zbuntowali się i zaczyna ą zbierać bandy z zamiarem napadu na Egipt.
— Rozumiem.
— Z woli zatem ego świątobliwości — ciągnął Mentezuﬁs — i na wyższe rady, masz,
wasza dosto ność, zebrać wo ska z Dolnego Egiptu i zniszczyć buntowników.
— Gǳie rozkaz?
Mentezuﬁs wydobył z zanadrza pargamin opatrzony pieczęciami i wręczył go księciu.
— Więc od te chwili estem naczelnym woǳem i na wyższą właǳą w te prowinc i?
— spytał następca.
— Tak est, ak rzekłeś.
— I mam prawo odbyć z wami naradę wo enną?…
— Koniecznie… — odparł Mees. — Choć w te chwili…
— Siada cie — przerwał książę.
Oba kapłani spełnili rozkaz.
— Pytam się was, bo to potrzebne est do moich planów: dlaczego rozpuszczono
libĳskie pułki?…
— I rozpuści się inne — pochwycił Mentezuﬁs. — Otóż rada na wyższa dlatego chce
pozbyć się dwuǳiestu tysięcy na kosztownie szych żołnierzy, aby skarbowi ego świątobliwości dostarczyć rocznie czterech tysięcy talentów, bez czego dwór królewski może
znaleźć się w niedostatku…
— Co ednak nie grozi na nęǳnie szemu z egipskich kapłanów!… — wtrącił książę.
— Zapominasz, wasza dosto ność, że kapłana nie goǳi się nazywać „nęǳnym” —
odparł Mentezuﬁs. — A że nie grozi żadnemu z nich niedostatek, to est zasługą ich
powściągliwego trybu życia.
— W takim razie chyba posągi wypĳa ą wino, co ǳień odnoszone do świątyń, i kamienni bogowie stro ą swo e kobiety w złoto i drogie kle noty — szyǳił książę. — Ale
mnie sza o waszą powściągliwość!… Rada kapłańska nie dlatego rozpęǳa dwaǳieścia
tysięcy wo ska i otwiera bramy Egiptu bandytom, ażeby napełnić skarb faraona…
— Tylko?…
— Tylko dlatego, ażeby przypodobać się królowi Assarowi. A ponieważ ego świątobliwość nie zgoǳił się na oddanie Asyry czykom Fenic i, więc wy chcecie osłabić państwo
w inny sposób: przez rozpuszczenie na emników i wywołanie wo ny na nasze zachodnie
granicy…
— Biorę bogów na świadectwo, że zdumiewasz nas, wasza dosto ność!… — zawołał
Mentezuﬁs.
— Cienie faraonów barǳie zdumiałyby się, usłyszawszy, że w tym samym Egipcie,
w którym spętano królewską właǳę, akiś chalde ski oszust wpływa na losy państwa…
— Uszom nie wierzę!… — odparł Mentezuﬁs. — Co wasza dosto ność mówisz o akimś Chalde czyku?…
Namiestnik śmiał się szyderczo.
— Mówię o Beroesie… Jeżeli ty, święty mężu, nie słyszałeś o nim, zapyta czcigodnego
Meesa, a gdyby i on zapomniał, niech odwoła się do Herhora i Pentuera…
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Oto wielka ta emnica waszych świątyń!… Obcy przybłęda, który ak złoǳie dostał
się do Egiptu, narzuca członkom na wyższe rady traktat tak haniebny, że moglibyśmy
podpisać go dopiero po przegraniu bitew, po utracie wszystkich pułków i obu stolic.
I pomyśleć, że zrobił to eden człowiek, na pewnie szpieg króla Assara!… A nasi
mędrcy tak dali się oczarować ego wymowie, że gdy faraon nie pozwolił im wyrzec się
Fenic i, to oni przyna mnie rozpuszcza ą pułki i wywołu ą wo nę na granicy zachodnie …
Słyszana rzecz?… — ciągnął uż nie panu ąc nad sobą Ramzes. — Gdy est na lepsza
pora zwiększyć armię do trzystu tysięcy luǳi i popchnąć ą do Niniwy, ci pobożni szaleńcy
rozpęǳa ą dwaǳieścia tysięcy wo sk i podpala ą własny dom…
Mees, sztywny i blady, słuchał tych okrutnych szyderstw. Wreszcie zabrał głos:
— Nie wiem, dosto ny panie, z akiego źródła czerpałeś swo e wiadomości… Oby ono
było równie czystym ak serca członków na wyższe rady! Przypuśćmy ednak, że masz
słuszność i że akiś chalde ski kapłan potraﬁł skłonić radę do podpisania ciężkie umowy
z Asyrią. Otóż gdyby tak się zdarzyło, to skąd wiesz, że ów kapłan nie był wysłannikiem
bogów, którzy przez ego usta ostrzegli nas o wiszących nad Egiptem niebezpieczeństwach?…
— Odkądże to Chalde czycy cieszą się takim zaufaniem u was? — zapytał książę.
— Kapłani chalde scy są starszymi braćmi egipskich — wtrącił Mentezuﬁs.
— To może i król asyry ski est władcą faraona? — wtrącił książę.
— Nie bluźnĳ, wasza dosto ność — surowo przerwał Mees. — Lekkomyślnie szperasz w na świętszych ta emnicach, a to bywało niebezpiecznym nawet dla większych od
ciebie!
— Dobrze, nie będę szperał. Po czym ednak można poznać, że eden Chalde czyk
est wysłannikiem bogów, a drugi szpiegiem króla Assara?
— Po cudach — odparł Mees. — Gdyby na twó rozkaz, książę, ten pokó napełnił
się duchami, gdyby niewiǳialne moce uniosły cię w powietrze, powieǳielibyśmy, żeś est
narzęǳiem nieśmiertelnych, i słuchalibyśmy twe rady…
Ramzes wzruszył ramionami.
— I a wiǳiałem duchy: robiła e młoda ǳiewczyna… I a wiǳiałem w cyrku leżącego
w powietrzu kuglarza…
— Tylkoś nie do rzał cienkich sznurków, które trzymali w zębach cztere ego pomocnicy… — wtrącił Mentezuﬁs.
Książę znowu roześmiał się i przypomniawszy sobie, co mu Tutmozis opowiadał o nabożeństwach Meesa, rzekł szyderczym tonem:
— Za króla Cheopsa pewien arcykapłan chciał koniecznie latać po powietrzu. W tym
celu modlił się do bogów, a swoim podwładnym kazał uważać: czy go nie podnoszą niewiǳialne siły?… I co powiecie, święci mężowie: od te pory nie było dnia, ażeby prorocy
nie zapewniali arcykapłana, że unosi się w powietrzu, wprawǳie niewysoko, bo tylko na
palec od podłogi… Ale… co to wasze dosto ności? — spytał nagle Meesa.
Istotnie arcykapłan, słucha ąc swo e własne historii, zachwiał się na krześle i byłby
upadł, gdyby nie podtrzymał go Mentezuﬁs.
Ramzes zmieszał się. Podał starcowi wody do picia, natarł mu czoło i skronie octem,
zaczął go chłoǳić wachlarzem…
Wkrótce święty Mees przyszedł do siebie. Powstał z krzesła i rzekł do Mentezuﬁsa:
— Już chyba możemy ode ść?
— I a tak myślę.
— A a co mam robić? — spytał książę, czu ąc, że stało się coś złego.
— Spełnić obowiązki naczelnego woǳa — odparł zimno Mentezuﬁs.
Oba kapłani ceremonialnie ukłonili się księciu i wyszli. Namiestnik był uż całkiem
trzeźwy, ale na serce spadł mu wielki ciężar. W te chwili zrozumiał, że popełnił dwa ciężkie błędy: przyznał się kapłanom do tego, że zna ich wielką ta emnicę, i — niemiłosiernie
zadrwił z Meesa.
Oddałby rok życia, gdyby można zatrzeć w ich pamięci całą tę pĳacką rozmowę. Ale
uż było za późno.
„Nie ma co — myślał — zdraǳiłem się i kupiłem sobie śmiertelnych wrogów. Ale
trudno. Walka zaczyna się w chwili na niekorzystnie sze dla mnie… Lecz idźmy dale .
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Nie eden przecie faraon walczył z kapłaństwem i zwyciężył e, nawet nie ma ąc zbyt silnych
sprzymierzeńców.”
Tak ednak uczuł niebezpieczeństwo swego położenia, że w te chwili przysiągł, na
świętą głowę o ca, nigdy uż nie pić większe ilości wina.
Kazał zawołać Tutmozisa. Powiernik z awił się natychmiast, zupełnie trzeźwy.
— Mamy wo nę i estem naczelnym woǳem — rzekł następca.
Tutmozis ukłonił się do ziemi.
— I nigdy uż nie będę upĳał się — dodał książę. — A wiesz dlaczego?
— Wóǳ powinien wystrzegać się wina i odurza ących woni — odparł Tutmozis.
— Nie pamiętałem o tym i… wygadałem się przed kapłanami…
— Z czym? — zawołał przestraszony Tutmozis.
— Że ich nienawiǳę i żartu ę z ich cudów…
— Nic nie szkoǳi. Oni chyba nigdy nie rachu ą na luǳką miłość.
— I że znam ich polityczne ta emnice — dodał książę.
— A !… — syknął Tutmozis. — To edno było niepotrzebne…
— Mnie sza o to — mówił Ramzes. — Wyślĳ natychmiast szybkobiegaczy do pułków, ażeby utro z rana dowódcy z echali się na radę wo enną. Każ zapalić sygnały alarmowe, ażeby wszystkie wo ska Dolnego Egiptu od utra maszerowały ku zachodnie granicy.
Pó dź do nomarchy i zapowieǳ mu, aby uwiadomił innych nomarchów o potrzebie gromaǳenia żywności, oǳieży i broni.
— Bęǳiemy mieli kłopot z Nilem — wtrącił Tutmozis.
— Toteż niech wszystkie czółna i statki zatrzyma ą na odnogach Nilowych dla przewozu wo sk. Trzeba też wezwać nomarchów, ażeby za ęli się przygotowaniem pułków
rezerwowych…
Tymczasem Mees i Mentezuﬁs wracali do swych mieszkań, przy świątyni Ptah. Gdy
znaleźli się sami w celi, arcykapłan podniósł ręce do góry i zawołał:
— Tró co nieśmiertelnych bogów: Ozyrysie, Izydo i Horusie — ratu cie Egipt od zagłady!… Jak świat światem, żaden faraon nie wypowieǳiał tylu bluźnierstw, ile ǳiś usłyszeliśmy od tego ǳieciaka… Co mówię — faraon?… Żaden wróg Egiptu, żaden Cheta²⁵⁹,
Fenic anin, Libĳczyk nie ośmieliłby się tak znieważać kapłańskie nietykalności…
— Wino robi człowieka przezroczystym — odparł Mentezuﬁs.
— Ależ w tym młodym sercu kłębi się gniazdo żmĳ… Poniewiera stan kapłański,
szyǳi z cudów, nie wierzy w bogów…
— Na więce ednak zastanawia mnie to — rzekł zamyślony Mentezuﬁs — skąd on
wie o waszych układach z Beroesem? Bo że wie, na to przysięgnę.
— Dokonano okropne zdrady — odparł Mees, chwyta ąc się za głowę.
— Rzecz barǳo ǳiwna! Było was czterech…
— Wcale nie czterech. Boć o Beroesie wieǳiała starsza kapłanka Izydy, dwa kapłani, którzy mu wskazali drogę do świątyni Seta, i kapłan, który go przy ął u wrót…
Czeka no!… — mówił Mees. — Ten kapłan wciąż sieǳiał w poǳiemiach… A eżeli
podsłuchiwał?…
— W każdym razie nie sprzedał ta emnicy ǳieciakowi, ale komuś poważnie szemu.
A to est niebezpieczne!…
Do celi zapukał arcykapłan świątyni Ptah, święty Sem.
— Pokó wam — rzekł, wchoǳąc.
— Błogosławieństwo sercu twemu. — Przyszedłem, bo tak podnosicie głos, akby
stało się akie nieszczęście. Chyba nie przeraża was wo na z nęǳnym Libĳczykiem?… —
mówił Sem.
— Co byś też myślał, wasza cześć, o księciu następcy tronu? — przerwał mu Mentezuﬁs.
— Ja myślę — odparł Sem — że on musi być barǳo kontent z wo ny i naczelnego
dowóǳtwa. Oto uroǳony bohater! Gdy patrzę na niego, przychoǳi mi na myśl lew
Ramzesa…. Ten chłopak gotów sam rzucić się na wszystkie bandy libĳskie i zaprawdę —
może e rozproszyć.

²⁵⁹Cheta — ǳiś popr.: Hetyta. [przypis edytorski]
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— Ten chłopak — odezwał się Mees — może wywrócić wszystkie nasze świątynie
i zmazać Egipt z oblicza ziemi.
Święty Sem szybko wy ął złoty amulet, który nosił na piersiach, i szepnął:
— Ucieknĳcie, złe słowa, na pustynię… Oddalcie się i nie róbcie szkody sprawiedliwym. Co też wygadu e wasza dosto ność!… — rzekł głośnie , tonem wyrzutu.
— Dosto ny Mees mówi prawdę — odezwał się Mentezuﬁs. — Głowa by cię zabolała i żołądek, gdyby luǳkie wargi mogły powtórzyć bluźnierstwa, akie ǳiś usłyszeliśmy
od tego młoǳieniaszka.
— Nie żartu , proroku — oburzył się arcykapłan Sem. — Pręǳe uwierzyłbym, że
woda płonie, a powietrze gasi, aniżeli w to, że Ramzes dopuszcza się bluźnierstw…
— Robił to niby po pĳanemu — wtrącił złośliwie Mees.
— Choćby nawet. Nie przeczę, że est to książę lekkomyślny i hulaka, ale bluźnierca!…
— Tak i myśmy sąǳili — mówił Mentezuﬁs. — A tak byliśmy pewni, że znamy
ego charakter, iż gdy wrócił ze świątyni Hator, przestaliśmy nawet rozciągać nad nim
kontroli…
— Żal ci było złota na opłacanie dozorców — wtrącił Mees. — Wiǳisz, akie skutki
pociąga na pozór drobne zaniedbanie!…
— Ale cóż się stało? — pytał niecierpliwie Sem.
— Krótko odpowiem: książę następca drwi z bogów…
— Och!…
— Sąǳi rozkazy faraona…
— Czy podobna?…
— Na wyższą radę nazywa zdra cami…
— Ależ…
— I od kogoś dowieǳiał się o przybyciu Beroesa, a nawet o ego wiǳeniu się z Meesem, Herhorem i Pentuerem w świątyni Seta…
Arcykapłan Sem porwał się oburącz za głowę i począł biegać po celi.
— Niepodobna… — mówił. — Niepodobna!… Chyba rzucił kto urok na tego młoǳieńca… Może owa kapłanka fenicka, którą wykradł ze świątyni?…
Mentezuﬁsowi uwaga ta wydała się tak trafną, że spo rzał na Meesa. Ale rozdrażniony arcykapłan nie dał się zbić z toru.
— Zobaczymy — odparł. — Pierwe ednak trzeba przeprowaǳić śleǳtwo, ażebyśmy
ǳień po dniu wieǳieli: co robił książę od powrotu ze świątyni Hator? Za dużo miał
swobody, za dużo stosunków z niewiernymi i nieprzy aciółmi Egiptu. A ty, dosto ny
Semie, pomożesz nam…
Skutkiem te uchwały, arcykapłan Sem zaraz naza utrz kazał wzywać lud na uroczyste
nabożeństwo do świątyni Ptah.
Stawali tedy na rogach ulic, na placach, nawet na polach heroldowie kapłańscy i zwoływali wszelki lud za pomocą trąb i ﬂetów. A gdy zebrała się dostateczna liczba słuchaczy,
donosili im, że w świątyni Ptah przez trzy dni odbywać się będą modły i proces e na intenc ę, aby dobry bóg błogosławił orężowi egipskiemu i pognębił Libĳczyków. Zaś na
woǳa ich, Musawasę, aby zesłał trąd, ślepotę i szaleństwo.
Stało się, ak chcieli kapłani. Od rana do późne nocy lud prosty wszelkiego za ęcia gromaǳił się dokoła murów świątyni, arystokrac a i bogaci mieszczanie zbierali się
w przysionku zewnętrznym, a kapłani mie scowi i sąsiednich nomesów składali oﬁarę
bogu Ptah i zanosili modły w kaplicy na świętsze .
Trzy razy ǳiennie wychoǳiła uroczysta proces a, podczas które obnoszono w złote
łoǳi zasłonięte ﬁrankami czcigodny posąg bóstwa. Przy czym lud padał na twarz i głośno
wyznawał nieprawości swo e, a gęsto rozrzuceni w tłumie prorocy, za pomocą stosownych
pytań, ułatwiali mu skruchę. Toż samo ǳiało się w przysionku świątyni. Ponieważ ednak
luǳie dosto ni i bogaci nie lubili oskarżać się głośno, więc święci o cowie brali żału ących
na stronę i po cichu uǳielali im rad i upomnień.
W południe nabożeństwo było na uroczystsze. O te bowiem goǳinie przychoǳiły
wo ska maszeru ące na zachód, aby otrzymać błogosławieństwo arcykapłana i odświeżyć
potęgę swoich amuletów, ma ących własność osłabiania nieprzy acielskich ciosów.
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Spowiedź

Niekiedy w świątyni rozlegały się grzmoty, a w porze nocne nad pylonami błyskało
się. Był to znak, że bożek wysłuchał czyichś modłów albo że rozmawiał z kapłanami.
Kiedy po zakończeniu uroczystości trze dosto nicy: Sem, Mees i Mentezuﬁs, zeszli
się na poufną naradę, sytuac a była uż wy aśniona.
Nabożeństwo przyniosło świątyni około czterǳiestu talentów dochodu; lecz około
sześćǳiesięciu talentów wydano na prezenta²⁶⁰ lub spłatę długów rozmaitych osób z arystokrac i tuǳież wyższych wo skowych.
Wiadomości zaś zebrano następu ące:
Mięǳy wo skiem krążyła pogłoska, że byle książę Ramzes wstąpił na tron, rozpocznie z Asyrią wo nę, która przy mu ącym w nie uǳiał zapewni wielkie zyski. Na niższy
żołnierz, mówiono, nie wróci z te wyprawy bez tysiąca drachm, eżeli nie lepie . Mięǳy ludem szeptano, że gdy faraon po zwycięstwie wróci z Niniwy, wszystkich chłopów
obdarzy niewolnikami i na pewną liczbę lat daru e Egiptowi podatki.
Arystokrac a zaś sąǳiła, że nowy faraon przede wszystkim — odbierze kapłanom,
a zwróci szlachcie wszystkie dobra, które stały się własnością świątyń, ako pokrycie zaciągniętych długów. Mówiono też, że przyszły faraon bęǳie rząǳił samowładnie, bez
uǳiału na wyższe rady kapłańskie .
W końcu we wszystkich warstwach społecznych panowało przekonanie, że książę
Ramzes, aby zapewnić sobie pomoc Fenic an, nawrócił się do bogini Istar i do nie szczególne okazywał nabożeństwo. W każdym razie było rzeczą pewną, że następca odwieǳał
raz świątynię Istar w nocy i wiǳiał tam akieś cuda. Zresztą mięǳy bogatymi Az atami krążyły pogłoski, że Ramzes złożył świątyni wielkie dary, a w zamian dostał stamtąd
kapłankę, która miała go utwierǳać w wierze.
Wszystkie te wiadomości zebrał na dosto nie szy Sem i ego kapłani. Zaś o cowie
święci: Mees i Mentezuﬁs, zakomunikowali mu inną nowinę, która przyszła do nich
z Memﬁsu.
Oto — kapłana chalde skiego i cudotwórcę, Beroesa, przy mował w poǳiemiach
świątyni Seta kapłan Osochor, który we dwa miesiące późnie wyda ąc za mąż swo ą córkę obdarował ą bogatymi kle notami i kupił nowożeńcom duży folwark. A ponieważ
Osochor nie miał tak znacznych dochodów, roǳiło się więc pode rzenie, że ów kapłan,
podsłuchawszy rozmowę Beroesa z egipskimi dosto nikami, sprzedał następnie ta emnicę
traktatu Fenic anom i otrzymał od nich wielki ma ątek.
Wysłuchawszy tego, arcykapłan Sem rzekł:
— Jeżeli święty Beroes est naprawdę cudotwórcą, to przede wszystkim ego zapyta cie: czy Osochor zdraǳił ta emnicę?…
— Pytano się o to cudownego Beroesa — odparł Mees — ale święty mąż powieǳiał, że w te sprawie chce milczeć. Dodał też, że choćby nawet ktoś podsłuchał ich
układy i doniósł o tym Fenic anom, Egipt ani Chaldea nie poniosą żadne szkody. Gdyby
więc znalazł się winowa ca, należy okazać mu miłosierǳie.
— Święty!… zaiste święty to mąż!… — szeptał Sem.
— A co wasza dosto ność — rzekł Mees do Sema — sąǳisz o księciu następcy
i niepoko ach, akie wywołało ego postępowanie?
— Powiem to samo, co Beroes: następca nie zrobi szkody Egiptowi, więc trzeba mieć
pobłażliwość…
— Młoǳik ten drwi z bogów i cudów, wchoǳi do obcych świątyń, buntu e lud… To
nie są małe rzeczy!… — mówił z goryczą Mees, który nie mógł zapomnieć Ramzesowi,
że w grubiański sposób zażartował z ego pobożnych praktyk.
Arcykapłan Sem lubił Ramzesa, więc odparł z dobrotliwym uśmiechem:
— Który chłop w Egipcie nie rad by mieć niewolnika, ażeby wyrzec się swo e ciężkie
pracy dla słodkiego próżnowania?
A czy est na świecie człowiek, który by nie marzył o niepłaceniu podatków? Za to
bowiem, co płaci skarbowi, ego żona, on sam i ǳieci mogliby sprawić sobie ozdobną
oǳież i użyć rozmaitych przy emności.
— Próżniactwo i nadmierne wydatki psu ą człowieka — odezwał się Mentezuﬁs.

²⁶⁰prezenta — ǳiś popr.: prezenty. [przypis edytorski]
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— Który żołnierz — ciągnął Sem — nie chciałby wo ny i nie pożądał tysiąca drachm
zysku, a nawet i więce ?
Dale — pytam was, o cowie: który faraon, który nomarcha, który szlachcic chętnie
płaci zaciągnięte długi i nie spogląda krzywym okiem na bogactwa świątyń?…
— Bezbożna to pożądliwość! — szepnął Mees.
— A nareszcie — mówił Sem — który następca tronu nie marzył o ograniczeniu
powagi kapłanów, który faraon, w początkach panowania, nie chciał otrząsnąć się spod
wpływu na wyższe rady?
— Słowa two e są pełne mądrości — rzekł Mees — ale do czego one ma ą nas
doprowaǳić?
— Do tego, abyście nie oskarżali następcy przed na wyższą radą. Bo przecie nie ma
sądu, który potępiłby księcia za to, że chłopi raǳi by nie płacić podatków albo że żołnierze
chcą wo ny. Owszem, was mogłaby spotkać wymówka. Bo gdybyście ǳień po dniu śleǳili
księcia i hamowali ego drobne wybryki, nie byłoby ǳiś piramidy oskarżeń, w dodatku
— na niczym nie opartych.
W podobnych sprawach nie to est złem, że luǳie ma ą skłonność do grzechu, bo oni
mieli ą zawsze. Ale to est niebezpieczne, że myśmy ich nie pilnowali. Nasza święta rzeka,
matka Egiptu, barǳo prędko zamuliłaby kanały, gdyby inżynierowie zaprzestali czuwać
nad nią.
— A co powiesz, wasza dosto ność, o wymysłach, akich książę dopuścił się w rozmowie z nami?… Czy przebaczysz ohydne drwiny z cudów?… — spytał Mees. — Przecie
ten młoǳik ciężko znieważył mo ą pobożność…
— Sam się obraża, kto rozmawia z pĳakiem — odparł Sem. — Zresztą, wasze dosto ności nie mieliście prawa rozmawiać o na ważnie szych sprawach państwa z nietrzeźwym księciem… A nawet popełniliście błąd, mianu ąc pĳanego człowieka woǳem armii.
Wóǳ bowiem musi być trzeźwy.
— Korzę się przed waszą mądrością — rzekł Mees — ale głosu ę za podaniem skargi
na następcę do rady na wyższe .
— A a głosu ę przeciw skarǳe — odparł energicznie Sem. — Rada musi dowieǳieć
się o wszystkich postępkach namiestnika, ale nie w formie skargi, tylko zwykłego raportu.
— I a estem przeciw skarǳe — odezwał się Mentezuﬁs.
Arcykapłan Mees, wiǳąc, że ma przeciw sobie dwa głosy, ustąpił z żądaniem skargi
na księcia. Ale wyrząǳoną zniewagę zapamiętał i niechęć ukrył w sercu.
Był to starzec mądry i pobożny, lecz mściwy. I chętnie przebaczyłby, gdyby mu rękę
ucięto, aniżeli gdy obrażono ego dosto eństwo kapłańskie.

 
Za radą astrologów główna kwatera miała wyruszyć z Pi-Bast w dniu siódmym Hator. Ten
bowiem ǳień był „dobry, dobry, dobry”. Bogowie w niebie, a luǳie na ziemi cieszyli się
ze zwycięstwa Ra nad nieprzy aciółmi; kto zaś przyszedł na świat w te dobie, miał umrzeć
w późne starości, otoczony szacunkiem.
Był to również ǳień pomyślny dla brzemiennych kobiet i handlu ących tkaninami,
a zły dla żab i myszy.
Od chwili mianowania go naczelnym woǳem Ramzes gorączkowo rzucił się do pracy. Sam przy mował każdy nadciąga ący pułk, oglądał ego broń, oǳież i obozy. Sam
witał rekrutów i zachęcał ich do pilnego uczenia się musztry na zgubę wrogów i chwałę faraona. Prezydował na każde raǳie wo enne , był obecnym przy badaniu każdego
szpiega i w miarę nadchoǳących wiadomości własną ręką oznaczał na mapie ruchy wo sk
egipskich i stanowiska nieprzy aciół.
Prze eżdżał tak prędko z mie sca na mie sce, że wszęǳie go oczekiwano, a mimo
to spadał nagle ak astrząb. Z rana był na południe od Pi-Bast i zrewidował żywność;
w goǳinę późnie ukazał się na północ od miasta i wykrył, że w pułku Jeb braku e stu
pięćǳiesięciu luǳi. Nad wieczorem dogonił przednie straże, był przy prze ściu Nilowe
odnogi i zrobił przegląd dwustu wozów wo ennych.
Święty Mentezuﬁs, który ako pełnomocnik Herhora dobrze znał się na sztuce woenne , nie mógł wy ść z poǳiwu.
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Wierzenia

— Wiecie, dosto nicy — rzekł do Sema i Meesa — że nie lubię następcy od czasu, gdym odkrył ego złość i przewrotność. Ale niech Ozyrys bęǳie mi świadkiem, że
młoǳian ten est uroǳonym woǳem. Powiem wam rzecz niesłychaną: my nad granicą o trzy lub cztery dni wcześnie zgromaǳimy siły, aniżeli można było przypuszczać.
Libĳczycy uż przegrali wo nę, choć eszcze nie słyszeli świstu nasze strzały.
— Tym niebezpiecznie szy dla nas taki faraon… — wtrącił Mees z zaciętością cechu ącą starców.
Ku wieczorowi dnia szóstego Hator książę Ramzes wykąpał się i oświadczył sztabowi,
że utro, na dwie goǳiny przed wschodem słońca, wyruszą.
— A teraz chcę się wyspać — zakończył.
Łatwie ednak było chcieć aniżeli spać.
W całym mieście roili się żołnierze, a przy pałacu następcy obozował pułk, który adł,
pił i śpiewał, ani myśląc o odpoczynku.
Książę odszedł do na odlegle szego poko u, lecz i tu nie pozwolono mu rozebrać się.
Co kilka minut przylatywał akiś adiutant z nic nie znaczącym raportem lub po rozkazy w sprawach, które mógł na mie scu rozstrzygnąć dowódca pułku. Przyprowaǳano
szpiegów, którzy nie przynosili żadnych nowych wiadomości; zgłaszali się wielcy panowie z małym pocztem luǳi, pragnąc księciu oﬁarować usługi ako ochotnicy. Dobĳali
się kupcy feniccy, pragnący wziąć dostawy dla wo ska, lub dostawcy, którzy skarżyli się
na wymagania enerałów²⁶¹.
Nie brakło nawet wróżbitów i astrologów, którzy w ostatnie chwili przed wymarszem
chcieli księciu stawiać horoskopy, tuǳież czarnoksiężników, ma ących do sprzedania niezawodne amulety przeciw pociskom.
Wszyscy ci luǳie po prostu wǳierali się do poko u księcia: każdy z nich bowiem
sąǳił, że w ego rękach spoczywa los wo ny i że w podobnych okolicznościach znika
wszelka etykieta.
Następca cierpliwie załatwiał interesantów. Ale gdy za astrologiem wsunęła się do
poko u edna z książęcych kobiet, z pretens ą, że Ramzes snadź e nie kocha, gdyż się
z nią nie pożegnał, i kiedy w kwadrans po te za oknem rozległ się płacz inne kochanki,
następca uż nie mógł wytrzymać.
Zawołał Tutmozisa i rzekł mu:
— Siedź w tym poko u i eżeli masz ochotę, pociesza kobiety mego domu. Ja ukry ę
się gǳieś w ogroǳie, bo inacze nie zasnę i utro będę wyglądał ak kura wydobyta ze
studni.
— Gǳież mam cię szukać w razie potrzeby? — spytał Tutmozis.
— Oho! ho!… — roześmiał się następca. — Nigǳie nie szuka cie. Sam się zna dę,
gdy zatrąbią pobudkę.
To powieǳiawszy, książę narzucił na siebie długi płaszcz z kapturem i wymknął się
w ogród.
Ale i po ogroǳie snuli się żołnierze, kuchciki i inna służba następcy: w całym bowiem obszarze pałacowym zniknął porządek, ak zwykle przed wymarszem na wo nę.
Spostrzegłszy to Ramzes skręcił w na gęstszą część parku, znalazł akąś altankę zarośniętą
winem i kontent rzucił się na ławę.
— Tu uż nie zna dą mnie — mruknął — ani kapłani, ani baby…
Wnet zasnął ak kamień.
Od kilku dni Fenic anka Kama czuła się niezdrową. Do rozdrażnienia przyłączyło się
akieś szczególne niedomaganie i bóle w stawach. Przy tym swęǳiła ą twarz, a szczególnie czoło nad brwiami.
Drobne te przypadłości wydały się e tak niepoko ącymi, że przestała obawiać się,
ażeby e nie zabito, a natomiast ciągle sieǳiała przed lustrem, zapowieǳiawszy sługom,
że mogą robić, co im się podoba, byle ą zostawili w spoko u. W tych czasach nie myślała
ani o Ramzesie, ani o nienawistne Sarze; cała e bowiem uwaga była za ęta — plamami
na czole, których nienawykłe oko nie mogłoby nawet dostrzec.
„Plama… tak, są plamy… — mówiła do siebie pełna bo aźni. — Dwie… trzy… O Astoreth, przecie w taki sposób nie zechcesz ukarać swe kapłanki!… Lepsza śmierć… Ale co
²⁶¹jenerał — ǳiś: generał. [przypis edytorski]
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znowu za głupstwo… Gdy czoło pocieram palcami, plamy robią się czerwieńsze… Widocznie coś mnie pokąsało albo namaściłam się nieczystą oliwą… Umy ę się, a do utra
plamy zginą…”
Przyszło utro, ale plamy nie zginęły.
Zawołała służącą.
— Słucha — rzekła — spo rzy na mnie…
Lecz powieǳiawszy to, usiadła w mnie oświetlone części poko u.
— Słucha i patrz… — mówiła zduszonym głosem. — Czy… czy na mo e twarzy
wiǳisz akie plamy?… Tylko… nie zbliża się!…
— Nie wiǳę nic — odparła służąca.
— Ani pod lewym okiem?… ani nad brwiami?… — pytała z wzrasta ącym rozdrażnieniem Fenic anka.
— Niech pani raczy łaskawie usiąść boskim obliczem do światła — rzekła służąca.
Naturalne to żądanie do wściekłości doprowaǳiło Kamę.
— Precz, nęǳnico!… — zawołała — i nie pokazu mi się…
A gdy służąca uciekła, e pani rzuciła się gorączkowo do swe tualety²⁶² i otworzywszy
parę słoików, za pomocą pęǳelka umalowała sobie twarz na różowy kolor.
Nad wieczorem, czu ąc wciąż ból w stawach i gorszy od bólu niepokó , kazała wezwać
do siebie lekarza. Gdy powieǳiano e , że przyszedł, spo rzała w lustro i — napadł ą nowy
atak akby szaleństwa. Rzuciła lustro na podłogę i zawołała z płaczem, że nie chce lekarza.
W ciągu szóstego Hator cały ǳień nie adła i nie chciała się z nikim wiǳieć.
Gdy po zachoǳie słońca weszła niewolnica ze światłem, Kama położyła się na łóżku,
owinąwszy głowę szalem. Kazała czym pręǳe wynosić się niewolnicy, potem usiadła na
fotelu z daleka od kagańca i przepęǳiła kilka goǳin w półsennym odrętwieniu.
„Nie ma żadnych plam — myślała — a eżeli są, to przecież nie te… To nie trąd…”
— Bogowie!… — krzyknęła, rzuca ąc się na ziemię — nie może być, ażebym a…
Bogowie, ratu cie!… Wrócę do świątyni… odpokutu ę całym życiem…
I znowu uspokoiła się, i znowu myślała:
„Nie ma żadnych plam… Od kilku dni trę sobie skórę, więc est zaczerwieniona…
Skądże by znowu?… Czy kto słyszał, ażeby kapłanka i kobieta następcy tronu mogła zachorować na trąd… O bogowie!… Tego nigdy nie było, ak świat światem… Tylko rybacy,
więźniowie i nęǳni Żyǳi… O, ta podła Żydówka!… na nią spuśćcie trąd, moce niebieskie…”
W te chwili w oknie, które było na pierwszym piętrze, mignął akiś cień. Potem
rozległ się szelest i ze dworu na środek poko u skoczył książę Ramzes.
Kama osłupiała. Nagle schwyciła się za głowę, a w e oczach odmalował się — strach
bezgraniczny.
— Lykon?… — szepnęła, chwyta ąc się za głowę. — Lykon, tyś tu?… Zginiesz!…
Ściga ą cię…
— Wiem — odparł Grek, śmie ąc się szyderczo. — Ściga ą mnie wszyscy Fenic anie
i cała polic a ego świątobliwości…
Mimo to — dodał — estem u ciebie i byłem u twego pana…
— Byłeś u księcia?…
— Tak, w ego własne komnacie… I zostawiłbym sztylet w piersi, gdyby złe duchy
nie usunęły go… Widocznie twó kochanek poszedł do inne kobiety, nie do ciebie…
— Czego tu chcesz?… Ucieka !… — szeptała Kama.
— Ale z tobą — odparł. — Na ulicy czeka wóz, którym do eǳiemy do Nilu, a tam
mo a barka…
— Oszalałeś!… Ależ miasto i drogi pełne wo ska…
— Właśnie dlatego mogłem we ść do pałacu i obo e wymkniemy się na łatwie —
mówił Lykon. — Zabierz wszystkie kosztowności… Wnet wrócę i zabiorę cię…
— Gǳie iǳiesz?…
— Poszukam twego pana — odparł. — Nie ode dę przecie bez zostawienia mu pamiątki…
— Tyś szalony…
²⁶²tualeta — ǳiś popr.: toaleta; tu: toaletka, mebel, w którym trzyma się kosmetyki. [przypis edytorski]
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— Milcz!… — przerwał blady z gniewu. — Jeszcze go chcesz bronić?…
Fenic anka zadumała się, zacisnęła pięści, a w e oczach błysnęło złowrogie światło.
— A eżeli nie zna ǳiesz go?… — spytała.
— To zabĳę paru śpiących ego żołnierzy… podpalę pałac…
Zresztą — czy a wiem, co zrobię?… Ale bez pamiątki nie ode dę…
Wielkie oczy Fenic anki miały tak okropny wyraz, że Lykon zǳiwił się.
— Co tobie?… — spytał.
— Nic. Słucha . Nigdy nie byłeś tak podobny do księcia ak ǳiś!… Jeżeli więc chcesz
zrobić coś dobrego…
Zbliżyła twarz do ego ucha i zaczęła szeptać.
Grek słuchał zdumiony.
— Kobieto — rzekł — na gorsze duchy mówią przez ciebie… Tak, na niego zwróci
się pode rzenie…
— To lepsze aniżeli sztylet — odparła ze śmiechem. — Co?…
— Nigdy nie wpadłbym na taki pomysł!… A może obo e?…
— Nie!… Ona niech ży e… To bęǳie mo a zemsta…
— Cóż to za przewrotna dusza!… — szepnął Lykon. — podobasz mi się… Po królewsku zapłacimy im…
Cofnął się do okna i zniknął. Kama wychyliła się za nim i rozgorączkowana, zapomniawszy o sobie, słuchała.
Może w kwadrans po ode ściu Lykona w stronie ga u ﬁgowego rozległ się przeraźliwy
krzyk kobiecy. Powtórzył się parę razy i ucichł.
Fenic ankę, zamiast spoǳiewane radości, ogarnął strach. Upadła na kolana i obłąkanymi oczyma wpatrywała się w ciemny ogród.
Na dole rozległ się cichy bieg, zatrzeszczał słup ganku i w oknie znowu ukazał się
Lykon w ciemnym płaszczu. Gwałtownie dyszał i ręce mu drżały.
— Gǳie kle noty?… — szepnął.
— Da mi spokó — odparła.
Grek pochwycił ą za kark.
— Nęǳnico!… — rzekł — czy nie rozumiesz, że nim słońce we ǳie, uwiężą cię i za
parę dni uduszą?…
— Jestem chora…
— Gǳie kle noty?…
— Sto ą pod łóżkiem.
Lykon wszedł do komnaty, przy świetle kaganka wydobył ciężką skrzyneczkę, zarzucił
na Kamę płaszcz i targnął ą za ramię.
— Zabiera się. Gǳie są drzwi, którymi wchoǳi do ciebie ten… ten twó pan?…
— Zostaw mnie…
Grek pochylił się nad nią i szeptał:
— Aha!… myślisz, że cię tu zostawię?… ǲiś tyle dbam o ciebie, co o sukę, która
węch straciła… Ale musisz iść ze mną… Niech dowie się twó pan, że est ktoś lepszy od
niego. On wykradł kapłankę bogini, a a zabieram kochankę emu…
— Mówię ci, że estem chora…
Grek wydobył cienki sztylet i oparł e na karku. Zatrzęsła się i szepnęła:
— Już idę…
Przez ukryte drzwi wyszli do ogrodu. Od strony książęcego pałacu dolatywał ich szmer
żołnierzy, którzy palili ognie. Tu i owǳie, mięǳy drzewami, widać było światła; od czasu
do czasu minął ich ktoś ze służby następcy. W bramie zatrzymała ich warta:
— Kto esteście?
— Teby — odparł Lykon.
Bez przeszkody wyszli na ulicę i zniknęli w zaułkach cuǳoziemskiego cyrkułu Pi-Bast.
Na dwie goǳiny przed świtem w mieście odezwały się trąby i bębny. Tutmozis eszcze
leżał, pogrążony w głębokim śnie, kiedy książę Ramzes ściągnął z niego płaszcz i zawołał
z wesołym śmiechem:
— Wstawa , czu ny woǳu!… Już pułki ruszyły.
Tutmozis usiadł na łóżku i przetarł zaspane oczy.
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— Ach, to ty, panie?… — spytał ziewa ąc. — Cóż, wyspałeś się?
— Jak nigdy! — odparł książę.
— A a bym eszcze spał.
Wykąpali się oba , włożyli kaany i półpancerze i dosiedli koni, które rwały się z rąk
masztalerzom.
Wnet następca z małą świtą opuścił miasto, wyprzeǳa ąc po droǳe leniwie maszeru ące kolumny wo sk. Nil barǳo rozlał i książę chciał być obecnym przy przechoǳeniu
kanałów i brodów.
Gdy słońce weszło, ostatni wóz obozowy był uż daleko za miastem, a dosto ny nomarcha Pi-Bast mówił do swo e służby:
— Teraz idę spać i biada temu, kto zbuǳi mnie przed ucztą wieczorną! Nawet boskie
słońce odpoczywa po każdym dniu, a zaś od pierwszego Hator nie kładłem się.
Zanim dokończył pochwały swo e czu ności, wszedł oﬁcer policy ny i poprosił go
o osobne posłuchanie w barǳo ważne sprawie.
— Boda was ziemia pochłonęła! — mruknął dosto ny pan.
Niemnie kazał wezwać oﬁcera i spytał go opryskliwie:
— Nie można to zaczekać kilku goǳin?… Przecie chyba Nil nie ucieka…
— Stało się wielkie nieszczęście — odparł oﬁcer. — Syn następcy tronu zabity…
— Co?… aki?… — krzyknął nomarcha.
— Syn Sary Żydówki.
— Kto zabił?… kiedy?…
— ǲiś w nocy.
— Ale kto to mógł zrobić?…
Oﬁcer schylił głowę i rozłożył ręce.
— Pytam się, kto zabił?… — powtórzył dosto nik, więce przerażony aniżeli rozgniewany.
— Sam, panie, racz przeprowaǳić śleǳtwo. Usta mo e nie powtórzą tego, co słyszały
uszy.
Przerażenie nomarchy wzrosło. Kazał przyprowaǳić służbę Sary, a ednocześnie posłał po arcykapłana Meesa. Mentezuﬁs bowiem, ako przedstawiciel ministra wo ny,
po echał z księciem.
Przyszedł zǳiwiony Mees. Nomarcha powtórzył mu wiadomość o zabó stwie ǳiecka następcy i o tym, że oﬁcer policy ny nie śmie dawać żadnych ob aśnień.
— A świadkowie są? — spytał arcykapłan.
— Czeka ą na rozkazy wasze dosto ności, o cze święty.
Wprowaǳono odźwiernego Sary.
— Słyszałeś — zapytał go nomarcha — że ǳiecko twe pani zabite?
Człowiek upadł na ziemię i odpowieǳiał:
— Nawet wiǳiałem dosto ne zwłoki rozbite o ścianę i zatrzymałem naszą panią, która
krzycząc wybiegła na ogród.
— Kiedy się to stało?
— ǲiś po północy. Zaraz po przy ściu do nasze pani na dosto nie szego księcia następcy… — odparł stróż.
— Jak to, więc książę był w nocy u wasze pani? — spytał Mees.
— Rzekłeś, wielki proroku.
— To ǳiwne! — szepnął Mees do nomarchy.
Drugim świadkiem była kucharka Sary, trzecim ǳiewczyna służebna. Obie twierǳiły,
że po północy książę następca wszedł na piętro do poko u Sary, bawił tam chwilę, potem
prędko wybiegł do ogrodu, a wnet po nim ukazała się pani Sara, strasznie krzycząc.
— Ależ książę następca przez całą noc nie wychoǳił ze swe komnaty w pałacu… —
rzekł nomarcha.
Oﬁcer policy ny pokręcił głową i oświadczył, że czeka w przedpoko u kilku luǳi ze
służby pałacowe .
Wezwano ich, święty Mees zadał im pytania i okazało się, że następca tronu nie spał
w pałacu. Opuścił swo ą komnatę przed północą i wyszedł do ogrodu; wrócił zaś, gdy
odezwały się pierwsze trąbki gra ące pobudkę.
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Gdy wyprowaǳono świadków, a dwa dosto nicy zostali sami, nomarcha z ękiem
rzucił się na podłogę i zapowieǳiał Meesowi, że est ciężko chory i że woli stracić życie
aniżeli prowaǳić śleǳtwo. Arcykapłan był barǳo blady i wzruszony, ale odparł, że sprawę
zabó stwa trzeba wyświetlić, i rozkazał nomarsze w imieniu faraona, ażeby poszedł z nim
do mieszkania Sary.
Do ogrodu następcy było niedaleko, i dwa dosto nicy niebawem znaleźli się na mie scu zbrodni.
Wszedłszy do poko u na piętrze zobaczyli Sarę klęczącą przy kołysce w takie postawie,
akby karmiła niemowlę. Na ścianie i na podłoǳe czerwieniły się krwawe plamy.
Nomarcha osłabł tak, że musiał usiąść, ale Mees był spoko ny. Zbliżył się do Sary,
dotknął e ramienia i rzekł:
— Pani, przychoǳimy tu w imieniu ego świątobliwości…
Sara nagle zerwała się na równe nogi, a zobaczywszy Meesa zawołała strasznym
głosem:
— Przekleństwo wam!… Chcieliście mieć żydowskiego króla, a oto król… O, czemużem, nieszczęsna, usłuchała waszych rad zdraǳieckich…
Zatoczyła się i znowu przypadła do kołyski, ęcząc:
— Mó synek… mó mały Seti!… Taki był piękny, taki mądry… Dopiero co wyciągał
do mnie rączki… Jehowo!… — krzyknęła — odda mi go, wszakże to w two e mocy…
Bogowie egipscy, Ozyrysie… Horusie… Izydo, Izydo, przecie ty sama byłaś matką… Nie
może być, ażeby w niebiosach nikt nie wysłuchał mo e prośby… Takie malutkie ǳiecko…
hiena ulitowałaby się nad nim…
Arcykapłan u ął ą pod ramiona i postawił na nogach. Pokó zapełniła polic a i służba.
— Saro — rzekł arcykapłan — w imieniu ego świątobliwości pana Egiptu wzywam
cię i rozkazu ę, ażebyś odpowieǳiała: kto zamordował twego syna?
Patrzyła przed siebie ak obłąkana i tarła czoło. Nomarcha podał e wody z winem,
a edna z obecnych kobiet skropiła ą octem.
— W imieniu ego świątobliwości — powtórzył Mees — rozkazu ę ci, Saro, ażebyś
powieǳiała nazwisko zabó cy.
Obecni zaczęli się cofać ku drzwiom, nomarcha rozpaczliwym ruchem zasłonił sobie
uszy.
— Kto zabił?… — rzekła Sara zduszonym głosem, topiąc wzrok w twarzy Meesa.
— Kto zabił, pytasz?… Znam a was, kapłani!… Znam waszą sprawiedliwość…
— Więc kto?… — nalegał Mees.
— Ja!… — krzyknęła nieluǳkim głosem Sara. — Ja zabiłam mo e ǳiecko za to, że
zrobiliście e Żydem…
— To fałsz! — syknął arcykapłan.
— Ja… a!… — powtarzała Sara. — He , luǳie, którzy mnie wiǳicie i słyszycie —
zwróciła się do świadków — wieǳcie o tym, że a zabiłam… a… a… a!… — krzyczała,
bĳąc się w piersi.
Na tak wyraźne oskarżenie same siebie nomarcha oprzytomniał i ze współczuciem
patrzył na Sarę; kobiety szlochały, odźwierny ocierał łzy. Tylko święty Mees zaciskał
sine usta. Wreszcie rzekł dobitnym głosem, patrząc na urzędników policy nych:
— Słuǳy ego świątobliwości, odda ę wam tę kobietę, którą macie odprowaǳić do
gmachu sądowego…
— Ale syn mó ze mną!… — wtrąciła Sara, rzuca ąc się do kołyski.
— Z tobą… z tobą, biedna kobieto — rzekł nomarcha i zasłonił twarz.
Dosto nicy wyszli z komnaty. Oﬁcer policy ny kazał przynieść lektykę i z oznakami na wyższego szacunku sprowaǳił na dół Sarę. Nieszczęśliwa wzięła z kołyski krwią
poplamione zawiniątko i bez oporu siadła do lektyki.
Cała służba poszła za nią do gmachu sądowego.
Gdy Mees z nomarchą wracali do siebie przez ogród, naczelnik prowinc i odezwał
się wzruszony:
— Żal mi te kobiety!…
— Słusznie bęǳie ukarana… za kłamstwo — odparł arcykapłan.
— Wasza dosto ność myślisz…
— Jestem pewny, że bogowie zna dą i osąǳą prawǳiwego mordercę…
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Przy furcie ogrodowe zabiegł im drogę rządca pałacu Kamy, woła ąc:
— Nie ma Fenic anki!… Zniknęła te nocy…
— Nowe nieszczęście… — szepnął nomarcha.
— Nie lęka się — rzekł Mees — po echała za księciem…
Z tych oǳywań się dosto ny nomarcha poznał, że Mees nienawiǳi księcia, i —
serce w nim zamarło. Jeżeli bowiem dowiodą Ramzesowi, że zabił własnego syna, następca
nigdy nie wstąpi na tron o cowski, a twarde arzmo kapłańskie eszcze mocnie zacięży nad
Egiptem.
Smutek dosto nika powiększył się, gdy mu powieǳiano wieczorem, że dwa lekarze
ze świątyni Hator obe rzawszy trup ǳiecięcia wyrazili przekonanie, iż zabó stwo mógł
spełnić tylko mężczyzna. Ktoś — mówili — schwycił prawą ręką za obie nóżki chłopczyka
i rozbił mu głowę o ścianę. Ręka zaś Sary nie mogła ob ąć obu nóżek, na których wreszcie
znać było ślady dużych palców.
Po tym ob aśnieniu arcykapłan Mees, w towarzystwie arcykapłana Sema, poszedł do
więzienia do Sary i zaklinał ą na wszystkie bogi egipskie i cuǳoziemskie, aby oświadczyła,
że ona nie est winną śmierci ǳiecka, i ażeby opisała: ak wygląda sprawca zbrodni?
— Zawierzymy słowom twoim — mówił Mees — i zaraz bęǳiesz wolną.
Ale Sara, zamiast wzruszyć się tym dowodem życzliwości, wpadła w gniew.
— Szakale — wołała — nie dość wam dwu oﬁar, że eszcze pożądacie nowych?… Ja to
zrobiłam, nieszczęsna, a… bo któż inny byłby tak nikczemnym, ażeby zabĳać ǳiecko?…
Małe ǳieciątko, które nikomu nie szkoǳiło…
— A czy wiesz, uparta kobieto, co ci grozi? — zapytał święty Mees. — Przez trzy
dni bęǳiesz na rękach trzymała zwłoki twego ǳiecka, a potem pó ǳiesz do więzienia na
piętnaście lat.
— Tylko trzy dni? — powtórzyła. — Ależ a na wieki nie chcę się z nim rozłączyć,
z moim małym Setim… I nie do więzienia, ale do grobu pó dę za nim, a pan mó razem
każe nas pochować…
Gdy arcykapłani opuścili Sarę, odezwał się na pobożnie szy Sem:
— Zdarzyło mi się wiǳieć matki ǳieciobó czynie i sąǳić e; ale żadna nie była podobna do te .
— Bo też ona nie zabiła swego ǳiecka — odparł gniewnie Mees.
— Więc kto?…
— Ten, którego wiǳiała służba, kiedy wpadł do domu Sary i w chwilę późnie uciekł…
Ten, który idąc na nieprzy aciela zabrał ze sobą fenicką kapłankę Kamę, która splugawiła
ołtarz… Ten wreszcie — dokończył z uniesieniem Mees — który wygnał z domu Sarę
i uczynił ą niewolnicą za to, że e syn został Żydem…
— Okropne są two e słowa! — odparł zatrwożony Sem.
— Zbrodnia est gorszą i pomimo uporu te głupie kobiety zostanie odkryta.
Ani przypuszczał święty mąż, że barǳo prędko spełni się ego proroctwo.
A stało się to następu ącym sposobem.
Jeszcze książę Ramzes, wyrusza ąc z wo skiem z Pi-Bast, nie zdążył opuścić pałacu,
kiedy naczelnik polic i uż wieǳiał o zabiciu ǳiecka Sary, o ucieczce Kamy i o tym,
że służba Sary wiǳiała księcia wchoǳącego w nocy do e domu. Naczelnik polic i był
człowiek bystry; domyślił się, kto mógł popełnić zbrodnię, i zamiast prowaǳić na mie scu
śleǳtwo, popęǳił za miasto ścigać winnych, uprzeǳiwszy o tym, co zaszło, Hirama.
I otóż w tym czasie, gdy Mees usiłował wydobyć zeznanie Sary, na ǳielnie si agenci
pi-basteńskie polic i tuǳież wszyscy Fenic anie, pod przewóǳtwem Hirama, uż ścigali
Greka Lykona i kapłankę Kamę.
Jakoż trzecie nocy po wymaszerowaniu księcia naczelnik polic i wrócił do Pi-Bast,
prowaǳąc ze sobą dużą, okrytą płótnem klatkę, w które akaś kobieta krzyczała wniebogłosy. Nie kładąc się spać, naczelnik wezwał oﬁcera, który prowaǳił śleǳtwo, i z uwagą
wysłuchał ego raportu.
O wschoǳie słońca dwa arcykapłani, Sem i Mees, tuǳież pi-basteński nomarcha
otrzymali na pokornie sze wezwanie, aby raczyli natychmiast, eżeli taka bęǳie ich wola,
przybyć do naczelnika polic i. Jakoż wszyscy trze zeszli się o te same goǳinie; zaś naczelnik polic i, nisko kłania ąc się, począł błagać ich, aby mu opowieǳieli wszystko, co
wieǳą o zabó stwie ǳiecka następcy tronu.
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Nomarcha, choć wielki dosto nik, pobladł, usłyszawszy to pokorne wezwanie i odpowieǳiał, że nic nie wie. Prawie to samo powtórzył arcykapłan Sem, doda ąc od siebie
uwagę, że Sara wyda e mu się niewinną. Gdy zaś przyszła kole na świętego Meesa, ten
rzekł:
— Nie wiem, czy wasza dosto ność słyszałeś, że w nocy, kiedy spełniono zbrodnię,
uciekła edna z książęcych kobiet imieniem Kama?
Naczelnik polic i zdawał się być mocno zǳiwionym.
— Nie wiem również — ciągnął Mees — czy powieǳiano wasze dosto ności, że
następca tronu nie nocował w pałacu i że był w domu Sary. Odźwierny i dwie służące
poznały go, gdyż noc była dość widna.
Poǳiw naczelnika polic i zdawał się dosięgać szczytu.
— Wielka szkoda — zakończył arcykapłan — że wasze dosto ności nie było parę dni
w Pi-Bast…
Naczelnik barǳo nisko ukłonił się Meesowi i zwrócił się do nomarchy.
— Czy wasza cześć nie raczyłbyś łaskawie powieǳieć mi: ak był ubrany książę owego
wieczora?…
— Miał biały kaan i purpurowy fartuszek obszyty złotymi ęǳlami — odparł
nomarcha. — Dobrze pamiętam, gdyż byłem ednym z ostatnich, którzy rozmawiali
z księciem owego wieczora.
Naczelnik polic i klasnął w ręce i do biura wszedł odźwierny Sary.
— Wiǳiałeś księcia — zapytał go — kiedy wchoǳił w nocy do domu twe pani?
— Otwierałem furtkę ego dosto ności, oby żył wiecznie!…
— A pamiętasz, ak był ubrany?…
— Miał kaan w pasy żółte i czarne, taki sam czepek i fartuszek niebieski z czerwonym
— odpowieǳiał odźwierny.
Teraz oba kapłani i nomarcha zaczęli się ǳiwić. Gdy zaś wprowaǳono po kolei obie
sługi Sary, które dokładnie powtórzyły opis ubioru księcia, oczy nomarchy zapłonęły
radością, a na twarzy świętego Meesa widać było zmieszanie.
— Przysięgnę — wtrącił dosto ny nomarcha — że książę miał biały kaan i purpurowy ze złotym fartuszek…
— A teraz — odezwał się naczelnik polic i — raczcie, na czcigodnie si, udać się ze
mną do więzienia. Zobaczymy tam eszcze ednego świadka…
Zeszli na dół, do poǳiemne sali, gǳie pod oknem stała wielka klatka przykryta
płótnem. Naczelnik polic i odrzucił kĳem płótno, a obecni zobaczyli w kącie leżącą kobietę.
— Ależ to est pani Kama!… — zawołał nomarcha.
Była to istotnie Kama, chora i barǳo zmieniona. Gdy na widok dosto ników podniosła się i stanęła w świetle, obecni zobaczyli e twarz pokrytą mieǳianymi plamami.
Oczy miała ak obłąkane.
— Kamo — rzekł naczelnik polic i — bogini Astoreth dotknęła cię trądem…
— To nie bogini!… — odezwała się zmienionym głosem. — To nikczemni Az aci
podrzucili mi zatruty welon… O, a nieszczęśliwa!…
— Kamo — ciągnął naczelnik polic i — nad nęǳą two ą ulitowali się na znakomitsi
nasi arcykapłani, święci Sem i Mees. Jeżeli odpowiesz prawdę, pomodlą się za ciebie i —
może wszechmocny Ozyrys odwróci od ciebie klęskę. Jeszcze czas, choroba dopiero się
zaczyna, a nasi bogowie dużo mogą…
Chora kobieta upadła na kolana i przyciska ąc twarz do kraty, mówiła złamanym
głosem:
— Ulitu cie się nade mną… Wyrzekłam się bogów fenickich i służbę mo ą do końca
życia poświęcę wielkim bogom Egiptu… Tylko oddalcie ode mnie…
— Odpowieǳ, ale prawdę — pytał naczelnik polic i — a bogowie nie odmówią ci
swe łaski: kto zabił ǳiecko Żydówki Sary?…
— Zdra ca Lykon, Grek… Był śpiewakiem przy nasze świątyni i mówił, że mnie
kocha… A teraz rzucił mnie, nikczemnik, zabrawszy mo e kle noty!…
— Dlaczego Lykon zabił ǳiecko?
— Chciał zabić księcia, lecz nie znalazłszy go w pałacu, pobiegł do domu Sary i…
— Jakim sposobem zbrodniarz dostał się do pilnowanego domu?
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— Albo to nie wiesz, panie, że Lykon est podobny do księcia?… Podobni są ak dwa
liście edne palmy…
— Jak był ubrany Lykon te nocy?… — pytał dale naczelnik polic i.
— Miał… miał kaan w żółte i czarne pasy… takiż czepek i fartuszek czerwony z niebieskim… Już nie męczcie mnie… wróćcie mi zdrowie… Zlitu cie się… będę wierna waszym bogom… Czy uż wychoǳicie?… O, niemiłosierni!…
— Biedna kobieto — odezwał się arcykapłan Sem — przyślę ci tu potężnego cudotwórcę i może…
— O, niech was błogosławi Astoreth… Nie, niech was błogosławią wasi bogowie
wszechmocni i litościwi… — szeptała okrutnie znękana Fenic anka.
Dosto nicy wyszli z więzienia i wrócili do biura. Nomarcha, wiǳąc, że arcykapłan
Mees ma wciąż spuszczone oczy i zacięte usta, zapytał go:
— Czy nie cieszysz się, mężu święty, z tych cudownych odkryć, akie porobił nasz
sławny naczelnik polic i?
— Nie mam powodu do radości — odparł szorstko Mees. — Sprawa, zamiast uprościć, wikła się… Bo przecież Sara wciąż twierǳi, że ona zabiła ǳiecko, a zaś Fenic anka
tak odpowiada, akby ą wyuczono…
— Nie wierzysz zatem, wasza dosto ność?… — wtrącił naczelnik polic i.
— Bo nigdy nie wiǳiałem dwu luǳi tak podobnych do siebie, ażeby eden mógł
być wzięty za drugiego. Tym barǳie zaś nie słyszałem, ażeby w Pi-Bast istniał człowiek
mogący udawać naszego następcę tronu (oby żył wiecznie!…).
— Człowiek ten — rzekł naczelnik polic i — był w Pi-Bast przy świątyni Astoreth.
Znał go tyry ski książę Hiram i na własne oczy wiǳiał go nasz namiestnik. Owszem,
niezbyt dawno wydał mi rozkaz schwytania go i nawet obiecał wysoką nagrodę.
— Ho! ho!… — zawołał Mees. — Wiǳę, dosto ny naczelniku polic i, że około
ciebie zaczyna ą skupiać się na wyższe ta emnice państwa. Pozwól ednak, że dopóty nie
uwierzę w owego Lykona, dopóki go sam nie zobaczę…
I rozgniewany opuścił biuro, a za nim święty Sem, wzrusza ąc ramionami.
Kiedy w korytarzu ucichły ich kroki, nomarcha spo rzawszy bystro na naczelnika
polic i rzekł:
— Co?…
— Zaprawdę — odparł naczelnik — święci prorocy zaczyna ą się ǳiś mieszać nawet
do tych rzeczy, które nigdy nie podchoǳiły pod ich właǳę…
— I my to musimy cierpieć!… — szepnął nomarcha.
— Do czasu — westchnął naczelnik polic i. — Gdyż, o ile znam luǳkie serca, wszyscy wo skowi i urzędnicy ego świątobliwości, cała wreszcie arystokrac a oburza się samowolą kapłanów. Wszystko musi mieć kres…
— Rzekłeś wielkie słowa — odpowieǳiał nomarcha, ściska ąc go za rękę — a akiś
głos wewnętrzny mówi mi, że eszcze u rzę cię na wyższym naczelnikiem polic i przy boku
ego świątobliwości.
Znowu upłynęło parę dni. Przez ten czas paraszytowie ubezpieczyli od zepsucia zwłoki
Ramzesowego synka, a Sara wciąż przebywała w więzieniu, czeka ąc na sąd, pewna, że ą
potępią.
Kama również sieǳiała w więzieniu, w klatce; obawiano się e bowiem, ako dotknięte trądem. Wprawǳie odwieǳił ą cudowny lekarz, odmówił przy nie modlitwy
i dał e do picia wszystkoleczącą wodę. Mimo to Fenic anki nie opuszczała gorączka,
mieǳiane plamy nad brwiami i na policzkach robiły się coraz wyraźnie sze. Więc z biura
nomarchy wyszedł rozkaz wywiezienia e na pustynię wschodnią, gǳie, odsunięta od
luǳi, istniała kolonia trędowatych.
Pewnego wieczora do świątyni Ptah przyszedł naczelnik polic i, mówiąc, że chce rozmówić się z arcykapłanami. Naczelnik miał ze sobą dwu a entów i człowieka od stóp do
głów oǳianego w wór.
Po chwili odpowieǳiano mu, że arcykapłani oczeku ą go w izbie święte , pod posągiem bóstwa.
Naczelnik zostawił a entów przed bramą, wziął za ramię człowieka oǳianego w wór
i prowaǳony przez kapłana udał się do święte izby. Gdy wszedł tam, zastał Meesa
i Sema ubranych w arcykapłańskie szaty, ze srebrnymi blachami na piersiach.
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Wówczas upadł przed nimi na ziemię i rzekł:
— Stosownie do waszego rozkazu przyprowaǳam wam, święci mężowie, zbrodniarza
Lykona. Czy chcecie zobaczyć ego twarz?
A gdy zgoǳili się, naczelnik polic i powstał i z towarzyszącego mu człowieka zerwał
wór.
Oba arcykapłani krzyknęli ze zdumienia. Grek rzeczywiście tak był podobny do następcy tronu, Ramzesa, że nie było można oprzeć się złuǳeniu.
— Tyżeś to est Lykon, śpiewak pogańskie świątyni Astoreth?… — zapytał skrępowanego Greka święty Sem.
Lykon uśmiechnął się pogardliwie.
— I ty zamordowałeś ǳiecko księcia?… — dodał Mees.
Grek posiniał z gniewu i usiłował zerwać pęta.
— Tak! — zawołał — zabiłem szczenię, bom nie mógł znaleźć ego o ca, wilka… Oby
spalił go ogień niebieski!…
— Co ci winien książę, zbrodniarzu?… — spytał oburzony Sem.
— Co winien!… Porwał mi Kamę i wtrącił ą w chorobę, z które nie ma wy ścia…
Byłem wolny, mogłem uciec z ma ątkiem i życiem, ale postanowiłem zemścić się, i oto
macie mnie… Jego szczęście, że wasi bogowie mocnie si są od mo e nienawiści… ǲiś
możecie mnie zabić… Im pręǳe , tym lepie .
— Wielki to zbrodniarz — odezwał się arcykapłan Sem.
Mees milczał i wpatrywał się w pała ące wściekłością oczy Greka. Poǳiwiał ego
odwagę i rozmyślał. Nagle rzekł do naczelnika polic i.
— Możesz, dosto ny panie, ode ść; ten człowiek należy do nas.
— Ten człowiek — odparł oburzony naczelnik — należy do mnie… Ja go schwyciłem
i a otrzymam od księcia nagrodę.
Mees powstał i wydobył spod ornatu złoty medal.
— W imieniu na wyższe rady, które estem członkiem — mówił Mees — rozkazu ę ci oddać nam tego człowieka. Pamięta , że ego istnienie est na wyższą ta emnicą
państwową, i zaprawdę, stokroć lepie bęǳie dla ciebie, eżeli całkiem zapomnisz, żeś go
tu zostawił…
Naczelnik polic i znowu upadł na ziemię i — wyszedł, tłumiąc gniew.
„Zapłaci wam za to pan nasz, książę następca, gdy zostanie faraonem!… — myślał. —
A że i a oddam wam mo ą cząstkę, zobaczycie…”
Agenci sto ący przed bramą zapytali go: gǳie est więzień?…
— Na więźniu — odparł — spoczęła ręka bogów.
— A nasze wynagroǳenie?… — nieśmiało odezwał się starszy agent.
— I na waszym wynagroǳeniu spoczęła ręka bogów — rzekł naczelnik. — Wyobraźcie więc sobie, że wam śnił się ten więzień, a bęǳiecie czuli się bezpiecznie si w wasze
służbie i zdrowiu.
Agenci, milcząc, spuścili głowy. Ale w sercach zaprzysięgli zemstę kapłanom pozbawia ącym ich tak pięknego zarobku.
Po ode ściu naczelnika polic i Mees zawołał kilku kapłanów i na starszemu szepnął
coś do ucha. Kapłani otoczyli Greka i wyprowaǳili go z izby święte . Lykon nie opierał
się.
— Myślę — rzekł Sem — że człowiek ten, ako zabó ca, powinien być wydany sądowi.
— Nigdy! — odparł stanowczo Mees. — Na człowieku tym cięży nierównie gorsza
zbrodnia: est podobny do następcy tronu…
— I co z nim zrobisz, wasza dosto ność?
— Zachowam go dla na wyższe rady — mówił Mees. — Tam, gǳie następca
tronu zwieǳa pogańskie świątynie i wykrada z nich kobiety, gǳie kra est zagrożony
niebezpieczną wo ną, a właǳa kapłańska buntem, tam — Lykon może się przydać…
Naza utrz w południe arcykapłan Sem, nomarcha i naczelnik polic i przyszli do więzienia Sary. Nieszczęśliwa nie adła od kilku dni i była tak osłabiona, że nawet nie podniosła się z ławy na widok tylu dygnitarzy.
— Saro — odezwał się nomarcha, którego znała dawnie — przynosimy ci dobrą
nowinę.
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— Nowinę?… — powtórzyła apatycznym głosem. — Syn mó nie ży e, oto nowina!…
Mam piersi przepełnione pokarmem, a serce est eszcze pełnie sze smutku…
— Saro — mówił nomarcha — esteś wolna… Nie ty zabiłaś ǳiecię.
Martwe e rysy ożywiły się. Zerwała się z ławy i krzyknęła:
— Ja… a zabiłam… tylko a!
— Syna twego, uważa , Saro, zabił mężczyzna, Grek, nazwiskiem Lykon, kochanek
Fenic anki Kamy…
— Co mówisz?… — wyszeptała, chwyta ąc go za ręce. — O, ta Fenic anka!… Wieǳiałam, że nas zgubi… Ale Grek?… Ja nie znam żadnego Greka… Cóż wreszcie mógłby
zawinić Grekom mó syn…
— Nie wiem o tym — ciągnął nomarcha. — Grek ten uż nie ży e. Ale uważa ,
Saro: ten człowiek był tak podobny do księcia Ramzesa, że gdy wszedł do twego poko u,
myślałaś, że to nasz pan… I wolałaś oskarżyć samą siebie aniżeli swego i naszego pana.
— Więc to nie był Ramzes?… — zawołała, chwyta ąc się za głowę. — I a, nęǳna,
pozwoliłam, ażeby obcy człowiek wywlókł syna mego z kolebki… Cha!… cha!… cha!…
Zaczęła się śmiać coraz cisze . Nagle, akby e nogi podcięto, runęła na ziemię, rzuciła
parę razy rękoma i w śmiechu skonała.
Ale na twarzy e pozostał wyraz niezgłębionego żalu, którego nawet śmierć nie mogła
odegnać.

 
Zachodnią granicę Egiptu na długości przeszło sto mil geograﬁcznych stanowi ściana
pagórków wapiennych, nagich, poprzerywanych wąwozami, wysokich na paręset metrów.
Biegnie ona wzdłuż Nilu, od którego oddala się na milę, niekiedy na kilometr.
Gdyby kto wdrapał się na który z pagórków i zwrócił twarz ku północy, zobaczyłby
edno z na osobliwszych widowisk. W dole, na prawo, miałby wąską, ale zieloną łąkę,
przerzniętą Nilem; zaś na lewo u rzałby nieskończoną równinę barwy żółte , urozmaiconą
plamami białymi albo ceglastymi.
Jednosta ność widoku, drażniąca żółtość piasku, upał, a nade wszystko — bezmiar
nieskończony, oto na ogólnie sze cechy Pustyni Libĳskie rozciąga ące się na zachód od
Egiptu.
Przy bliższym ednak roze rzeniu się pustynia wydałaby się mnie ednosta ną. Je
piasek nie układa się płasko, ale tworzy szeregi zwałów przypomina ących ogromne fale
na woǳie. Jest to akby rozkołysane morze, które zakrzepło.
Kto by ednak miał odwagę iść po tym morzu goǳinę, dwie, niekiedy cały ǳień, wciąż
na zachód, zobaczyłby nowy widok. Na horyzoncie ukazu ą się wzgórza, niekiedy skały
i urwiska na ǳiwnie szych form. Pod nogami piasek sta e się coraz płytszym i poczyna
wynurzać się spod niego skała wapienna niby ląd.
Istotnie est to ląd, a nawet kra , wśród piaszczystego morza. Obok wapiennych pagórków widać doliny, na nich koryta rzek i strumieni, dale równinę, a wśród nie ezioro
z powyginaną linią brzegów i dnem zaklęśniętym.
Ale na tych równinach i wzgórzach nie rośnie ani źdźbło trawy, w eziorze nie ma
kropli wody, korytem rzeki nie płynie nic. Jest to kra obraz nawet barǳo urozmaicony
pod względem form ziemi, ale kra obraz, z którego wszystka woda uciekła, na mnie sza
wilgoć wyschła, kra obraz martwy, gǳie nie tylko wyginęła wszelka roślinność, ale nawet
uroǳa na warstwa gruntu roztarła się w pył lub wsiąknęła w opokę.
W tych mie scach traﬁł się wypadek na okropnie szy, o akim można pomyśleć: natura skonała, został z nie tylko szkielet i prochy, które do reszty rozkłada upał i z mie sca
na mie sce przerzuca wiatr gorący.
Za tym zmarłym, a nie pochowanym lądem ciągnie się znowu morze piasku, na którym tu i owǳie widać spiczaste stożki, wznoszące się niekiedy na piętro wysokości. Każdy
szczyt takiego pagórka kończy się pęczkiem listków szarych, zapylonych, o których trudno powieǳieć, że ży ą; one tylko nie mogą zwiędnąć.
ǲiwaczny stożek oznacza, że w tym mie scu woda eszcze nie wyschła, ale przed
spiekotą skryła się pod ziemię i ako tako podtrzymu e wilgoć gruntu. Na to mie sce
upadło nasienie tamaryndusu i z wielkim trudem poczęła wzrastać roślina.
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Pustynia

Lecz władca pustyni, Tyfon, dostrzegł ą i z wolna począł zasypywać piaskiem. A im
więce roślinka pnie się w górę, tym wyże podnosi się stożek duszącego ą piasku. Zabłąkany w pustyni tamaryndus wygląda ak topielec na próżno wyciąga ący dłonie do
nieba.
I znowu rozwala się nieskończone żółte morze, ze swymi falami piasku i nie mogącymi
skonać rozbitkami świata roślinnego. Nagle ukazu e się skalista ściana, w nie szczeliny
niby bramy…
Rzecz nie do uwierzenia! Poza edną z tych bram widać rozległą dolinę barwy zielone ,
mnóstwo palm, błękitne wody eziora. Widać nawet pasące się owce, bydło i konie, mięǳy
nimi uwĳa ą się luǳie; z daleka na stokach skał piętrzy się całe miasteczko, a na szczytach
biele ą mury świątyń.
Jest to oaza, niby wyspa wśród piaszczystego oceanu.
Takich oaz za czasów faraonów było barǳo wiele, może kilkaǳiesiąt. Tworzyły one
łańcuch wysp pustynnych wzdłuż zachodnie granicy Egiptu. Leżały w odległości ǳiesięciu, piętnastu lub dwuǳiestu mil eograﬁcznych²⁶³ od Nilu, a obe mowały po kilkanaście
i kilkaǳiesiąt kilometrów kwadratowych powierzchni.
Opiewane przez arabskich poetów oazy naprawdę nigdy nie były przedsionkami ra u.
Ich eziora są na częście bagnami; z poǳiemnych źródlisk wypływa woda ciepła, niekiedy
cuchnąca i obrzydliwie słona; roślinność ani mogła porównywać się z egipską. Niemnie
ustronia te wydawały się cudem dla pustynnych wędrowców, którzy zna dowali w nich
trochę zieloności dla oka tuǳież odrobinę chłodu, wilgoci i daktylów.
Ludność tych wysp wśród piaszczystego oceanu była barǳo rozmaitą: od kilkuset
osób do kilkunastu tysięcy, zależnie od przestrzeni. Byli to wszystko awanturnicy lub ich
potomkowie egipscy, libĳscy, etiopscy. W pustynię bowiem uciekali luǳie nie ma ący uż
nic do stracenia: więźniowie z kopalń, przestępcy ścigani przez polic ę, chłopi przeciążeni
pańszczyzną lub robotnicy, którzy woleli niebezpieczeństwo aniżeli pracę.
Większa część tych zbiegów marnie ginęła w pustyni. Niektórym po nieopisanych
męczarniach udawało się dotrzeć do oazy, gǳie pęǳili żywot nęǳny, lecz swobodny,
i zawsze byli gotowi wpaść do Egiptu na nieuczciwy zarobek.
Mięǳy pustynią i Morzem Śróǳiemnym ciągnął się barǳo długi, choć niezbyt szeroki pas ziemi żyzne , zamieszkały przez rozmaite plemiona, które Egipc anie nazywali
Libĳczykami. Jedne z tych plemion za mowały się rolnictwem, inne rybactwem i morską
żeglugą; w każdym z nich ednak była gromada ǳikusów, którzy woleli kraǳież, wo nę
i rozbó aniżeli systematyczną pracę. Bandycka ta ludność nieustannie ginęła wśród nęǳy albo wo ennych przygód, lecz i ciągle powiększała się regularnym dopływem Szardana
(Sardyńczyków) i Szakalusza (Sycylĳczyków), którzy w owe epoce byli eszcze większymi
barbarzyńcami i zbó ami aniżeli rodowici Libĳczycy.
Ponieważ Libia stykała się z zachodnią granicą Dolnego Egiptu, barbarzyńcy więc
często grabili ziemię ego świątobliwości i — bywali strasznie karceni. Przekonawszy się
ednak, że wo na z Libĳczykami nie prowaǳi do niczego, faraonowie, a racze kapłani, chwycili się inne polityki. Prawowitym roǳinom libĳskim pozwalali osiedlać się
na nadmorskich bagnach Dolnego Egiptu, zaś bandytów i awanturników werbowali do
wo ska i mieli z nich wybornych żołnierzy.
W ten sposób państwo zabezpieczyło sobie spokó na zachodnie granicy. Dla utrzymania zaś w porządku po edynczych rabusiów libĳskich wystarczała polic a, straż polowa
i parę pułków regularnych ustawionych wzdłuż kanopĳskie odnogi Nilu.
Taki stan rzeczy trwał blisko sto osiemǳiesiąt lat; ostatnią bowiem wo nę z Libĳczykami prowaǳił eszcze Ramzes III, który uciął ogromne stosy rąk poległym nieprzy aciołom i przywiódł do Egiptu trzynaście tysięcy niewolników. Od te pory nikt nie lękał się
napadu ze strony Libii i dopiero przy schyłku panowania Ramzesa XII ǳiwna polityka
kapłanów na nowo zapaliła w tamtych stronach pożar walki.
Wybuchła zaś ona z następu ących powodów:
Jego dosto ność Herhor, minister wo ny i arcykapłan, skutkiem oporu ego świątobliwości faraona nie mógł zawrzeć z Asyrią traktatu o poǳiał Az i. Pragnąc ednak,

²⁶³jeograﬁczny — ǳiś: geograﬁczny. [przypis edytorski]
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stosownie do przestróg Beroesa, utrzymać z Asyry czykami dłuższy spokó , Herhor zapewnił Sargona, że Egipt nie przeszkoǳi im w prowaǳeniu wo ny z Az atami wschodnimi i północnymi.
A ponieważ pełnomocnik króla Assara zdawał się nie ufać przysięgom, więc Herhor
postanowił złożyć mu materialny dowód życzliwości i w tym celu wydał rozkaz natychmiastowego uwolnienia dwuǳiestu tysięcy wo sk na emnych, przeważnie Libĳczyków.
Dla uwolnionych, a nic niewinnych i zawsze wiernych żołnierzy postanowienie to
było nieszczęściem nieomal równa ącym się karze śmierci. Przed Egiptem otwierało się
niebezpieczeństwo wo ny z Libią, która w żaden sposób nie mogła dać przytułku takie
masie luǳi, przywykłych tylko do musztry i wygód, nie zaś do pracy i nęǳy. Ale Herhor
i kapłani nie krępowali się drobiazgami, gdy choǳiło o wielkie interesa²⁶⁴ państwowe.
Naprawdę bowiem wypęǳenie na emników libĳskich przynosiło duże korzyści.
Przede wszystkim Sargon i ego towarzysze podpisali i zaprzysięgli tymczasowy traktat
z Egiptem na lat ǳiesięć, przez który to czas, według proroctw chalde skich kapłanów,
miały ciążyć nad ziemią świętą złe losy.
Po wtóre — wypęǳenie dwuǳiestu tysięcy luǳi z wo ska przynosiło skarbowi królewskiemu cztery tysiące talentów oszczędności, co było barǳo ważne.
Po trzecie — wo na z Libią na zachodnie granicy była upustem dla bohaterskich instynktów następcy tronu i na długi czas mogła odwrócić ego uwagę od spraw az atyckich
i od granicy wschodnie . Jego dosto ność Herhor i rada na wyższa barǳo mądrze przypuszczali, że upłynie kilka lat, zanim Libĳczycy, zużywszy się w partyzanckich walkach,
zechcą prosić o pokó .
Plan był rozsądny, lecz autorowie²⁶⁵ ego popełnili eden błąd: nie przeczuli, że w księciu Ramzesie tkwi materiał na genialnego wo ownika.
Rozpuszczone pułki libĳskie, rabu ąc po droǳe, barǳo prędko dotarły do swe o czyzny; tym łatwie , że Herhor nie kazał stawiać im przeszkód. Na pierwsi zaś spomięǳy
wypęǳonych stanąwszy na libĳskie ziemi niestworzone rzeczy opowiadali swoim rodakom.
Według ich relac i, dyktowanych przez gniew i interes osobisty, Egipt był ǳiś tak
osłabiony ak w epoce na ścia Hyksosów, przed ǳiewięciuset laty. Skarb faraona był tak
pusty, że równy bogom władca musiał rozpuścić ich, Libĳczyków, którzy przecie stanowili
na lepszą, eżeli nie edyną część armii. Armii zresztą prawie nie było, chyba garstka na
wschodnie granicy, a i to lada akich żołnierzy.
Oprócz tego mięǳy ego świątobliwością i kapłanami panowała niezgoda; robotnikom
nie wypłacano zasług, a chłopów wprost duszono podatkami, przez co masy ludu były
gotowe do buntu, byle znalazła się pomoc. I eszcze nie dosyć: albowiem nomarchowie,
którzy kiedyś byli niezależnymi władcami i od czasu do czasu przypominali sobie swo e
prawa, ǳiś, wiǳąc słabość rządu, przygotowu ą się do obalenia i faraona, i na wyższe
rady kapłańskie .
Wieści te ak stado ptaków rozleciały się po libĳskim wybrzeżu i — natychmiast
znalazły wiarę. Bandyci i barbarzyńcy zawsze byli gotowi do napadu, a tym więce ǳiś, gdy
eks-żołnierze i eks-oﬁcerowie ego świątobliwości zapewniali ich, że zrabowanie Egiptu
est rzeczą barǳo łatwą. Zamożni i rozsądni Libĳczycy również uwierzyli wypęǳonym
legionistom; od wielu uż bowiem lat nie było dla nich ta emnicą, że szlachta egipska
uboże e, że faraon nie ma właǳy, że chłopi i robotnicy dopuszcza ą się z nęǳy buntów.
I otóż w całe Libii wybuchnął zapał. Wypęǳonych żołnierzy i oﬁcerów witano ak
głosicieli dobre nowiny. A ponieważ kra był ubogi i nie miał zapasów do pode mowania
gości, uchwalono więc natychmiast wo nę z Egiptem, ażeby ak na rychle pozbyć się
przybyszów.
Nawet chytry i mądry książę libĳski, Musawasa, dał się porwać ogólnemu prądowi. Jego ednak nie przekonali imigranci, ale acyś luǳie poważni i dosto ni, a według
wszelkiego prawdopodobieństwa — agenci na wyższe rady egipskie .
Ci dygnitarze, niby to niezadowoleni ze stanu rzeczy w Egipcie, niby to obrażeni
na faraona i kapłanów, przy echali do Libii od strony morza, kryli się przed gawieǳią,
²⁶⁴interesa — ǳiś popr.: interesy. [przypis edytorski]
²⁶⁵autorowie — ǳiś popr.: autorzy. [przypis edytorski]

   Faraon



Polityka, Interes

unikali stosunków z wypęǳonymi żołnierzami, a Musawasie tłumaczyli pod na większym
sekretem i z dowodami w rękach, że — teraz właśnie powinien napaść na Egipt.
— Zna ǳiesz tam — mówili — bezdenny skarbiec i spiżarnię dla siebie, dla swoich
luǳi i dla wnuków waszych wnuków.
Musawasa — choć przebiegły wóǳ i dyplomata — dał się złapać. Jako człowiek energiczny, natychmiast ogłosił przeciw Egiptowi świętą wo nę i — ma ąc pod ręką tysiące
ǳielnych wo owników, pchnął pierwszy korpus ku wschodowi, pod dowóǳtwem swego
syna, dwuǳiestoletniego Tehenny.
Stary barbarzyniec²⁶⁶ znał wo nę i rozumiał, że kto chce zwyciężyć, musi ǳiałać szybko, zadawać pierwsze ciosy.
Przygotowania libĳskie trwały barǳo krótko. Eks-żołnierze ego świątobliwości wprawǳie przyszli bez broni, lecz znali swo e rzemiosło, a w owych czasach o broń nie było
trudno. Parę rzemyków czy parę kawałków sznurka na procę, włócznia albo zaostrzony
kĳ, topór albo ciężka pałka, edna torba kamyków a druga — daktylów, oto wszystko.
Oddał więc Musawasa dwa tysiące eks-żołnierzy i ze cztery tysiące libĳskie hołoty
swemu synowi, Tehennie, zaleca ąc mu, ażeby czym pręǳe wpadł do Egiptu, zrabował,
co się da, i przygotował zapasy dla właściwe armii. Sam zaś, gromaǳąc poważnie sze siły,
rozesłał gońców po oazach i wzywał wszystkich, którzy nie ma ą nic do stracenia, pod
swo e sztandary.
Dawno w pustyni nie panował taki ruch ak ǳisia . Z każde oazy wychoǳiła gromada za gromadą tak strasznych proletariuszów, że choć uż byli prawie naǳy, eszcze
zasługiwali na nazwę oberwańców.
Opiera ąc się na zdaniu swoich doradców, którzy eszcze miesiąc temu byli oﬁcerami ego świątobliwości, Musawasa całkiem rozsądnie przypuszczał, że ego syn pierwe
zrabu e kilkaset wsi i miasteczek od Terenuthis do Senti-Nofer²⁶⁷, zanim spotka akieś
poważnie sze siły egipskie. Wreszcie doniesiono mu, że na pierwszą wieść o ruchu Libĳczyków nie tylko uciekli wszyscy robotnicy z wielkie huty szklanne ²⁶⁸, ale nawet, że
cofnęło się wo sko za mu ące forteczki w Sochet-Hemau, nad Jeziorami Sodowymi²⁶⁹.
Była to barǳo dobra wróżba dla barbarzyńców: huta bowiem szklanna stanowiła poważne źródło dochodów dla faraonowego skarbca.
Otóż Musawasa popełnił błąd taki sam ak na wyższa rada kapłańska: nie przeczuł
wo ennego geniuszu w Ramzesie. I stała się rzecz naǳwycza na: zanim pierwszy korpus libĳski dotarł do okolicy Sodowych Jezior, uż w tym mie scu znalazła się dwa razy
licznie sza armia następcy tronu.
Nie można nawet zarzucać Libĳczykom nieprzezorności.
Tehenna i ego sztab utworzyli barǳo porządną służbę wywiadowczą. Ich szpiegowie²⁷⁰ nie ednokrotnie byli w Melcatis²⁷¹, Naucratis²⁷², Sai²⁷³, Menuf, Terenuthis i przepływali kanopĳskie i bolbityńskie ramiona Nilu. Nigǳie ednak nie spotkali wo sk, których ruchy musiał paraliżować wylew, a zaś prawie wszęǳie wiǳieli popłoch ludności
osiadłe , która po prostu uciekała ze wsi pogranicznych.
Przynosili więc swemu dowódcy ak na lepsze wiadomości. A tymczasem armia księcia Ramzesa, pomimo wylewu, w osiem dni po uruchomieniu dotarła brzegu pustyni
i zaopatrzona w wodę i żywność przepadła mięǳy górami Sodowych Jezior.
²⁶⁶barbarzyniec — ǳiś: barbarzyńca. [przypis edytorski]
²⁶⁷Senti-Nofer, Senti-Nefer — miasto w północno-zachodnie Delcie, w . nomie Dolnego Egiptu. Położone
prawdopodobnie w okolicach ǳisie szego Idku, ok.  km na północny zachód od Terenouthis. [przypis
edytorski]
²⁶⁸szklanny — ǳiś popr.: szklany; huta szklanna — huta szkła. [przypis edytorski]
²⁶⁹Jeziora Sodowe — grupa ezior wzdłuż zachodnie części Delty, na terenie doliny zwane ǳiś Wadi an-Natrun, ok.  km na północny wschód od Memﬁs. Ich woda zawiera duże ilości węglanu sodu, czyli sody
naturalne . [przypis edytorski]
²⁷⁰szpiegowie — ǳiś popr.: szpieǳy. [przypis edytorski]
²⁷¹Melcatis — zapewne gr. Metelis, egipskie Per Ha-Nereb, miasto w zachodnie części Delty, stolica . nomu
Dolnego Egiptu, położona ok.  km na północ od Memﬁs. [przypis edytorski]
²⁷²Naucratis — Naukratis, miasto nad kanopskim ramieniem Nilu, w zachodnie części Delty, założona w VI
w. p.n.e. pierwsza i przez długi czas edyna grecka kolonia w Egipcie. Położone w połowie drogi pomięǳy
ǳisie szą Tantą a Aleksandrią, ok.  km na północny wschód od Memﬁs. [przypis edytorski]
²⁷³Sai — egipskie Sa, gr. Sais, miasto w zachodnie części Delty, stolica . nomu Dolnego Egiptu, greckie
centrum handlu, za panowania XXIV i XXVI dynastii stolica państwa. [przypis edytorski]
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Gdyby Tehenna mógł ak orzeł wzbić się ponad stanowiska swo e bandy, struchlałby,
zobaczywszy, że we wszystkich wąwozach te okolicy kry ą się egipskie pułki i — że lada
chwilę korpus ego zostanie otoczony.

 
Od chwili kiedy wo ska Dolnego Egiptu wyszły z Pi-Bast, towarzyszący księciu prorok
Mentezuﬁs odbierał i wysyłał po kilka depesz ǳiennie.
Jedną korespondenc ę prowaǳił z ministrem Herhorem. Mentezuﬁs posyłał raporta²⁷⁴ do Memﬁsu o posuwaniu się wo sk i o ǳiałalności następcy, dla które nie ukrywał
poǳiwu; zaś dosto ny Herhor robił uwagi w tym sensie, ażeby następcy tronu zostawiono wszelką swobodę i — że gdyby Ramzes przegrał pierwszą potyczkę, rada na wyższa
nie byłaby tym zmartwiona.
„Niewielka przegrana — pisał Herhor — byłaby nauką ostrożności i pokory dla księcia Ramzesa, który uż ǳiś, choć eszcze nic nie zrobił, uważa się za równego na doświadczeńszym wo ownikom.”
Gdy zaś Mentezuﬁs odpowieǳiał, że trudno przypuścić, aby następca doznał porażki,
Herhor dał mu do zrozumienia, że w takim razie triumf nie powinien być zanadto wielki.
„Państwo — mówił — nic na tym nie straci, eżeli wo owniczy i popędliwy następca
tronu bęǳie miał przez kilka lat zabawkę na zachodnie granicy. On sam nabierze biegłości
w sztuce wo enne , a rozpróżniaczeni i zuchwali nasi żołnierze zna dą właściwe dla siebie
za ęcie.”
Drugą korespondenc ę prowaǳił Mentezuﬁs ze świętym o cem Meesem, i ta wydawała mu się ważnie szą. Mees, obrażony kiedyś przez księcia, ǳiś z okaz i sprawy
o zabicie ǳiecka Sary bez ogródek oskarżał następcę o ǳieciobó stwo dokonane pod
wpływem Kamy. A gdy w ciągu tygodnia wyszła na aw niewinność Ramzesa, arcykapłan, eszcze barǳie rozdrażniony, nie przestawał twierǳić, że książę est zdolny do
wszystkiego, ako nieprzy aciel o czystych bogów i sprzymierzeniec nęǳnych Fenic an.
Sprawa zabó stwa ǳiecka Sary tak pode rzanie wyglądała w pierwszych dniach, że
nawet rada na wyższa z Memﬁsu zapytała Mentezuﬁsa: co o tym sąǳi? Mentezuﬁs ednak
odpowieǳiał, że całymi dniami przypatru e się księciu, lecz ani na chwilę nie przypuszcza,
ażeby on był mordercą.
Takie to korespondenc e, niby stado drapieżnych ptaków, krążyły dokoła Ramzesa,
podczas gdy on rozsyłał zwiady w kierunku nieprzy aciela, naraǳał się z woǳami lub
zachęcał wo ska do szybkiego pochodu.
Dnia czternastego cała armia następcy tronu skoncentrowała się na południe od miasta Terenuthis. Ku wielkie radości księcia przyszedł Patrokles z greckimi pułkami, a wraz
z nim kapłan Pentuer, wysłany przez Herhora na drugiego dozorcę przy woǳu naczelnym.
Obﬁtość kapłanów w obozie (byli bowiem eszcze i inni) wcale nie zachwycała Ramzesa. Postanowił ednak nie zwracać na nich uwagi, a podczas narad wo ennych wcale nie
pytał ich o opinię.
I akoś ułagoǳiły się stosunki; Mentezuﬁs bowiem, stosownie do rozkazu Herhora, nie narzucał się księciu. Pentuer zaś za ął się organizowaniem pomocy lekarskie dla
rannych.
Gra wo enna zaczęła się.
Przede wszystkim Ramzes, za pośrednictwem swoich agentów, w wielu wsiach pogranicznych rozpuścił pogłoskę, że Libĳczycy posuwa ą się w ogromnych masach, że będą niszczyć i mordować. Skutkiem tego przestraszona ludność zaczęła uciekać na wschód
i — wpadła na egipskie pułki. Wówczas książę zabrał mężczyzn do dźwigania ciężarów za
wo skiem, a kobiety i ǳieci posłał w głąb kra u.
Następnie naczelny wóǳ wyprawił szpiegów naprzeciw zbliża ącym się Libĳczykom,
aby zbadać ich liczbę i porządek. Szpiegowie²⁷⁵ niebawem wrócili, przynosząc dokładne
wskazówki co do mie sca pobytu, a barǳo przesaǳone co do liczby nieprzy aciół. Myl-

²⁷⁴raporta — ǳiś popr.: raporty. [przypis edytorski]
²⁷⁵szpiegowie — ǳiś popr.: szpieǳy. [przypis edytorski]
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nie też twierǳili, choć z wielką pewnością siebie, że na czele band libĳskich iǳie sam
Musawasa w towarzystwie swego syna Tehenny.
Książę-wóǳ aż zarumienił się z radości na myśl, że w pierwsze wo nie bęǳie miał
tak doświadczonego przeciwnika ak Musawasa.
Przeceniał więc niebezpieczeństwo starcia i podwa ał ostrożność. Aby zaś mieć wszelkie szanse za sobą, uciekł się eszcze do podstępu. Posłał naprzeciw Libĳczykom luǳi
zaufanych, kazał im udawać zbiegów, we ść do nieprzy acielskiego obozu i — odciągnąć
od Musawasy ego na większą siłę: wypęǳonych żołnierzy libĳskich.
— Powieǳcie im — mówił Ramzes do swych agentów — powieǳcie im, że mam
topory dla zuchwałych, a miłosierǳie dla pokornych. Jeżeli w nadchoǳące bitwie rzucą
broń i opuszczą Musawasę, przy mę ich na powrót do wo sk ego świątobliwości i każę
wypłacić żołd zaległy, ak gdyby nigdy nie wychoǳili ze służby.
Patrokles i inni enerałowie²⁷⁶ uznali środek ten za barǳo roztropny; kapłani milczeli,
a Mentezuﬁs wysłał depeszę do Herhora i w ciągu doby otrzymał odpowiedź.
Okolica Sodowych Jezior była to dolina ma ąca kilkaǳiesiąt kilometrów długości,
zamknięta mięǳy dwoma pasmami wzgórz biegnących od południowego wschodu ku
północnemu zachodowi. Na większa e szerokość nie przechoǳiła ǳiesięciu kilometrów;
były zaś mie sca znakomicie węższe, prawie wąwozy.
Na całe długości doliny ciągnęły się, edno za drugim, z ǳiesięć ezior bagnistych napełnionych wodą gorzkosłoną. Rosły tu nęǳne krzaki i zioła, ciągle zasypywane piaskiem,
ciągle więdnące, których żadne zwierzę nie chciało wziąć do pyska. Po obu stronach sterczały poszarpane wzgórza wapienne lub ogromne piaszczyste zaspy, w których można było
utonąć.
Cały kra obraz, o barwach żółtych i białych, miał charakter straszne martwoty, którą
potęgowało gorąco i cisza. Żaden ptak nie oǳywał się tuta , a eżeli kiedy rozległ się aki
szelest, to chyba stacza ącego się kamienia.
Mnie więce w połowie doliny wznosiły się dwie grupy budynków oddalonych od
siebie na kilka kilometrów; były nimi — od wschodu forteczka, od zachodu huty szklane,
do których opału dostarczali handlarze libĳscy. Obie te mie scowości skutkiem wo ennych
niepoko ów zostały opuszczone. Korpus Tehenny miał obowiązek za ąć i osaǳić oba te
punkta²⁷⁷, które armii Musawasy ubezpieczały drogę do Egiptu.
Libĳczycy z wolna posuwali się od miasta Glaukus²⁷⁸ ku południowi i wieczorem dnia
czternastego Hator znaleźli się u we ścia do doliny Sodowych Jezior, pewni, że prze dą ą
dwoma marszami, bez przeszkód. Tegoż dnia, równo z zachodem słońca, armia egipska
ruszyła ku pustyni i uszedłszy po piaskach przeszło czterǳieści kilometrów w ciągu dwunastu goǳin, następnego ranka stanęła na wzgórzach mięǳy forteczką a hutami i ukryła
się w licznych wąwozach.
Gdyby owe nocy powieǳiał kto Libĳczykom, że w dolinie Sodowych Jezior wyrosły
palmy i pszenica, mnie zǳiwiliby się aniżeli temu, że armia egipska zastąpiła im drogę.
Po krótkim wypoczynku, w czasie którego kapłanom udało się odkryć i wykopać
kilka stuǳienek dosyć znośne wody do picia, armia egipska poczęła za mować północne
wzgórki ciągnące się wzdłuż doliny.
Plan następcy tronu był prosty. Chciał on odciąć Libĳczyków od ich o czyzny i zepchnąć ku południowi, w pustynię, gǳie gorąco i głód wytępiłby rozproszonych.
W tym celu ustawił armię na północne stronie doliny i poǳielił wo ska na trzy
korpusy. Prawym skrzydłem, na barǳie posuniętym ku Libii, dowoǳił Patrokles i on
miał odciąć na ezdnikom odwrót do ich miasta Glaukus. Lewym skrzydłem, na barǳie
zbliżonym do Egiptu, komenderował Mentezuﬁs, ażeby zagroǳić Libĳczykom marsz
naprzód. Wreszcie kierunek nad korpusem środkowym, około hut szklanych, ob ął następca tronu, ma ąc przy sobie Pentuera.
Dnia piętnastego Hator, około siódme rano, kilkuǳiesięciu konnych Libĳczyków
ostrym kłusem prze echało dolinę. Chwilę odpoczęli około hut, roze rzeli się, a nie spostrzegłszy nic pode rzanego, zawrócili do swoich.
²⁷⁶jenerał — ǳiś popr.: generał. [przypis edytorski]
²⁷⁷punkta — ǳiś popr.: punkty. [przypis edytorski]
²⁷⁸Glaukus, Glaukos — miasto portowe czasów hellenistyczno-rzymskich, nad Morzem Śróǳiemnym, ok.
 km na zachód od Aleksandrii. [przypis edytorski]
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O ǳiesiąte przed południem wśród wielkiego skwaru, który zdawał się wypĳać pot
i krew z luǳi, Pentuer rzekł do następcy:
— Libu uż weszli w dolinę i mĳa ą odǳiał Patroklesa. Za goǳinę będą tuta .
— Skąd wiesz o tym? — spytał zǳiwiony książę.
— Kapłani wszystko wieǳą!… — odparł z uśmiechem Pentuer.
Potem ostrożnie wszedł na edną ze skał, wydobył z torby barǳo połysku ący przedmiot i zwróciwszy się w stronę odǳiału świętego Mentezuﬁsa począł dawać ręką akieś
znaki.
— Już i Mentezuﬁs est zawiadomiony — dodał.
Książę nie mógł wy ść z poǳiwu i odezwał się:
— Mam oczy lepsze od twoich, a słuch chyba nie gorszy, i pomimo to nic nie wiǳę ani słyszę. Jakim więc sposobem ty dostrzegasz nieprzy aciół i porozumiewasz się
z Mentezuﬁsem?
Pentuer kazał księciu spo rzeć na edno odległe wzgórze, na szczycie którego ma aczyły
krzaki tarniny. Ramzes wpatrzył się w ten punkt i nagle zasłonił oczy: w krzakach bowiem
coś mocno błysnęło.
— Cóż to za nieznośny blask?… — wykrzyknął. — Oślepnąć można!…
— To kapłan asystu ący dosto nemu Patroklesowi da e nam znaki — odrzekł Pentuer.
— Wiǳisz więc, dosto ny panie, że i my możemy przydać się na wo nie…
Umilkł, z głębi doliny przyleciał do nich szmer, z początku cichy, stopniowo coraz
wyraźnie szy. Na ten odgłos przytuleni do stoku pagórka żołnierze egipscy poczęli zrywać się, oglądać broń, szeptać… Ale krótki rozkaz oﬁcerów uspokoił ich i znowu nad
północnymi skałami zapanowała martwa cisza.
Tymczasem szmer w głębi doliny potęgował się i przeszedł w zgiełk, wśród którego,
na tle rozmów tysięcy luǳi, można było odróżnić śpiewy, głosy ﬂetów, skrzyp wozów,
rżenie koni i krzyki dowódców. Ramzesowi serce zaczęło bić gwałtownie; uż nie mógł
pohamować ciekawości i wdrapał się na skalisty cypel, skąd było widać znaczną część
doliny.
Otoczony kłębami żółtawego kurzu, z wolna posuwał się libĳski korpus niby kilkuwiorstowy wąż upstrzony niebieskimi, białymi i czerwonymi plamami.
Na czele maszerowało kilkunastu eźdźców, z których eden oǳiany w białą płachtę
sieǳiał na koniu ak na ławie, zwiesiwszy obie nogi na lewą stronę. Za eźdźcami szła gromada procarzy w szarych koszulach, potem akiś dosto nik w lektyce, nad którą niesiono
duży parasol. Dale odǳiał kopĳników, w bluzach niebieskich i czerwonych, potem wielka banda luǳi prawie nagich, zbro nych w maczugi, znowu procarze i kopĳnicy, i znowu
procarze, a za nimi czerwony odǳiał z kosami i toporami. Szli mnie więce po czterech
w szeregu; ale mimo krzyku oﬁcerów porządek ten ciągle łamał się i następu ące po sobie
czwórki zbĳały się w gromady.
Śpiewa ąc i rozmawia ąc hałaśliwie, wąż libĳski z wolna wypełznął w na szerszą część
doliny, naprzeciw hut i ezior. Tu porządek zwichrzył się eszcze barǳie . Maszeru ący naprzód stanęli; mówiono im bowiem, że w tym mie scu bęǳie wypoczynek; a tymczasem
dalsze kolumny przyśpieszyły kroku, ażeby pręǳe do ść do celu i odpocząć. Niektórzy wybiegali z szeregu i położywszy broń rzucali się w ezioro lub dłonią czerpali ego
cuchnącą wodę; inni, zasiadłszy na ziemi, wydobywali z torby daktyle albo z glinianych
butelek pili wodę z octem.
Wysoko, nad obozem, krążyło kilka sępów.
Ramzesa na ten widok ogarnął nieopisany żal i strach. Przed oczyma zaczęły mu
latać muszki, stracił przytomność i przez mgnienie oka zdawało mu się, że oddałby tron,
byle nie zna dować się w tym mie scu i nie wiǳieć tego, co nastąpi. Zsunął się z cypla
i obłąkanymi oczyma patrzył przed siebie.
Wtem zbliżył się do niego Pentuer i mocno targnął go za ramię.
— Ocknĳ się, woǳu — rzekł. — Patrokles czeka na rozkazy…
— Patrokles?… — powtórzył książę i obe rzał się.
Przed nim stał Pentuer, blady, ale spoko ny. O parę kroków dale równie blady Tutmozis w drżących rękach trzymał oﬁcerską świstawkę. Zza pagórka wychylali się żołnierze, na których twarzach widać było głębokie wzruszenie.
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— Ramzesie — powtórzył Pentuer — wo sko czeka…
Książę z rozpaczliwą determinac ą spo rzał na kapłana i zduszonym głosem szepnął:
— Zaczynać…
Pentuer podniósł do góry swó błyszczący talizman i nakreślił nim kilka znaków w powietrzu. Tutmozis cicho świsnął, świst ten powtórzył się w dalszych wąwozach na prawo
i na lewo i — na wzgórza poczęli wdrapywać się egipscy procarze.
Było około dwunaste w południe.
Ramzes powoli ochłonął z pierwszych wrażeń i uważnie począł oglądać się dokoła.
Wiǳiał swó sztab, odǳiał kopĳników i toporników pod dowóǳtwem starych oﬁcerów,
wreszcie procarzy leniwie wchoǳących na skałę… I był pewny, że ani eden z tych luǳi
nie tylko nie pragnie zginąć, ale nawet nie chciałby walczyć i ruszać się pod straszliwą
spiekotą.
Nagle ze szczytu któregoś pagórka rozległ się ogromny głos, potężnie szy od lwiego
ryku:
— Żołnierze ego świątobliwości faraona, rozbĳcie tych psów libĳskich!… Bogowie
są z wami!…
Nadnaturalnemu głosowi odpowieǳiały dwa nie mnie potężne: przeciągły okrzyk
egipskie armii i niezmierny zgiełk Libĳczyków…
Książę, uż nie potrzebu ąc ukrywać się, wszedł na pagórek, skąd dobrze było widać
nieprzy aciół. Przed nim ciągnął się długi łańcuch procarzy egipskich akby wyrosłych
spod ziemi, a o paręset kroków ro ący się śród tumanów pyłu obóz libĳski. Odezwały
się trąbki, świstawki i przekleństwa barbarzyńskich oﬁcerów nawołu ących do porządku.
Ci, którzy sieǳieli, zerwali się, którzy pili wodę, schwyciwszy broń biegli do swoich,
chaotyczne tłumy poczęły rozwĳać się w szeregi, a wszystko wśród wrzasków i tumultu.
Tymczasem procarze egipscy wyrzucali po kilka pocisków na minutę, spoko nie, porządnie, ak na musztrze. ǲiesiętnicy wskazywali swoim odǳiałkom gromady nieprzyacielskie, w które należało traﬁać, a żołnierze w ciągu paru minut zasypywali e gradem
ołowianych kul i kamieni. Książę wiǳiał, że po każde takie salwie gromadka Libĳczyków rozpraszała się, a barǳo często eden zostawał na mie scu.
Mimo to libĳskie szeregi uformowały się i cofnęły za linię pocisków, wysunęli się zaś
naprzód ich procarze i z równą szybkością i spoko em zaczęli odpowiadać Egipc anom.
Czasami wśród łańcucha ich wybuchały śmiechy i okrzyki radości, a wówczas padał akiś
procarz egipski.
Niebawem nad głową księcia i ego orszaku zaczęły warczeć i świstać kamienie. Jeden,
zręcznie rzucony, uderzył w ramię adiutanta i złamał mu kość, drugi strącił hełm innemu
adiutantowi, trzeci padł u nóg księcia, rozbił się o skałę i twarz woǳa zasypał okruchami
gorącymi ak ukrop.
Libĳczycy głośno śmieli się, coś wykrzyku ąc; prawdopodobnie złorzeczyli woǳowi.
Strach, a nade wszystko żal i litość, wszystko to w edne chwili uciekło z duszy Ramzesa. Nie wiǳiał uż przed sobą luǳi zagrożonych cierpieniem i śmiercią, ale szeregi ǳikich zwierząt, które trzeba wytępić lub obezwładnić. Machinalnie sięgnął do miecza, aby
poprowaǳić czeka ących na rozkaz kopĳników, ale wstrzymała go pogarda. On miałby
plamić się krwią te hołoty!… Od czegóż są żołnierze?
Tymczasem walka trwała dale , a mężni procarze libĳscy, wykrzyku ąc, nawet śpiewaąc, zaczęli posuwać się naprzód. Z obu stron pociski burczały ak chrabąszcze, brzęczały
ak ró pszczół, niekiedy uderzały się nawza em w powietrzu z trzaskiem, a co parę minut,
po te i po tamte stronie, akiś wo ownik cofał się na tyły, ęcząc, albo martwy padał na
mie scu. Innym ednak nie psuło to humoru: walczyli ze złośliwą radością, która stopniowo przeraǳała się we wściekły gniew i zapomnienie o sobie.
Wtem z daleka, na prawym skrzydle, rozległy się głosy trąbek i wielokrotnie powtarzane okrzyki. To nieustraszony Patrokles, pĳany uż od świtu, zaatakował tylną straż
nieprzy acielską.
— Uderzyć!… — zawołał książę.
Natychmiast rozkaz ten powtórzyła trąbka edna, druga… ǳiesiąta, i po chwili ze
wszystkich wąwozów poczęły wysuwać się egipskie setnie. Rozsypani na wzgórzach procarze zdwoili wysiłki, a tymczasem w dolinie bez pośpiechu, ale i bez nieporządku, usta-
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wiały się naprzeciw Libĳczykom czteroszeregowe kolumny kopĳników i toporników
egipskich, z wolna posuwa ąc się naprzód.
— Wzmocnić środek — rzekł następca.
Trąbka powtórzyła rozkaz. Za dwoma kolumnami pierwsze linii stanęły dwie nowe
kolumny. Nim Egipc anie ukończyli ten manewr, wciąż pod gradem pocisków, uż Libĳczycy, naśladu ąc ich, uszykowali się w osiem szeregów naprzeciw głównego korpusu.
— Podsunąć rezerwy — rzekł książę. — Spo rzy no — zwrócił się do ednego z adiutantów — czy lewe skrzydło uż gotowe.
Adiutant, ażeby lepie ogarnąć wzrokiem dolinę, pobiegł mięǳy procarzy i — nagle padł, ale dawał znaki ręką. W ego zastępstwie wysunął się inny oﬁcer i niebawem
przybiegł, oświadcza ąc, że oba skrzydła książęcego odǳiału uż sto ą uszykowane.
Od strony odǳiału Patroklesa zgiełk wzmacniał się i naraz podniosły się nad wzgórza
gęste, czarne kłęby dymu. Do księcia przybiegł oﬁcer od Pentuera z doniesieniem, że
greckie pułki zapaliły obóz Libĳczyków.
— Rozbić środek — rzekł książę.
Kilkanaście trąbek, edna po drugie , zagrały hasło do ataku, a gdy umilkły, w środkowe kolumnie rozległa się komenda, rytmiczny łoskot bębnów i szmer nóg piechoty
maszeru ące z wolna, do taktu.
— Raz… dwa!… raz… dwa!… raz… dwa!…
Teraz komendę powtórzono na prawym i na lewym skrzydle; znowu zawarczały bębny
i skrzydłowe kolumny ruszyły naprzód: raz… dwa!… raz… dwa!…
Libĳscy procarze zaczęli cofać się, zasypu ąc kamieniami maszeru ących Egipc an. Ale
choć coraz upadał akiś żołnierz, kolumny szły, ciągle szły z wolna, porządnie: raz… dwa!…
raz… dwa!…
Żółte tumany, wciąż gęstnie ące, znaczyły pochód egipskich batalionów. Procarze nie
mogli uż miotać kamieni i nastała względna cisza, wśród które rozlegały się ęki i szlochania ranionych wo owników.
— Rzadko kiedy tak dobrze maszerowali na musztrach! — zawołał książę do sztabu.
— Nie bo ą się ǳiś kĳa — mruknął stary oﬁcer.
Odległość mięǳy obłokiem kurzu ze strony Egipc an a — Libĳczykami zmnie szała
się z każdą chwilą; lecz barbarzyńcy stali nieporuszeni, a poza ich linią ukazał się tuman.
Oczywiście akaś rezerwa wzmacniała kolumnę środkową, które groził na mocnie szy
atak.
Następca zbiegł z pagórka i dosiadł konia; z wąwozów wylały się ostatnie rezerwy
egipskie i uszykowawszy się, czekały na rozkaz. Za piechotą wysunęło się kilkuset az atyckich eźdźców na koniach drobnych, ale wytrwałych.
Książę pogonił za maszeru ącymi do ataku i o sto kroków dale znalazł nowy pagórek, niewysoki, lecz pozwala ący ogarnąć całe pole bitwy. Orszak, az atyccy kawalerzyści
i kolumna rezerwowa podążyły za nim.
Książę niecierpliwie spo rzał ku lewemu skrzydłu, skąd miał przy ść Mentezuﬁs, lecz
nie przychoǳił. Libĳczycy stali nieporuszeni, sytuac a wyglądała coraz poważnie .
Korpus Ramzesa był na mocnie szy, ale też miał przeciw sobie prawie całą siłę libĳską.
Ilościowo obie strony równoważyły się, książę nie wątpił o zwycięstwie, ale zaniepokoił
się o ogrom strat wobec tak mężnego przeciwnika.
Zresztą bitwa ma swo e kaprysy. Nad tymi, którzy uż poszli do ataku, skończył się
wpływ naczelnego woǳa. On uż nie ma ich; on ma tylko pułk rezerwowy i garstkę eźdźców. Gdyby więc edna z kolumn egipskich została rozbita albo gdyby nieprzy acielowi
przybyły znienacka nowe posiłki…
Książę potarł czoło: w te chwili odczuł całą odpowieǳialność naczelnego woǳa. Był
ak gracz, który, wszystko postawiwszy, rzucił uż kości i pyta: ak one się ułożą?…
Egipc anie byli o kilkaǳiesiąt kroków od libĳskich kolumn. Komenda… trąbki…
bębny warknęły śpiesznie i wo ska ruszyły biegiem: raz — dwa — trzy!… raz — dwa —
trzy!… Ale i po stronie nieprzy aciół odezwała się trąbka, zniżyły się dwa szeregi włóczni,
uderzono w bębny… Biegiem!… Wzniosły się nowe kłęby pyłu, potem zlały się w eden ogromny tuman… Ryk luǳkich głosów, trzask włóczni, szczękanie kos, niekiedy
przeraźliwy ęk, który wnet tonął w ogólne wrzawie…
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Walka, Przywódca

Na całe linii bo owe uż nie było widać luǳi, ich broni, nawet kolumn, tylko żółty
pył rozciąga ący się w formie olbrzymiego węża. Gęstszy tuman oznaczał mie sce, gǳie
starły się kolumny, rzadszy — gǳie była przerwa.
Po kilku minutach szatańskie wrzawy następca spostrzegł, że kurzawa na lewym
skrzydle barǳo powoli wygina się w tył.
— Wzmocnić lewe skrzydło! — zawołał.
Połowa rezerwy pobiegła we wskazanym kierunku i znikła w tumanach; lewe skrzydło wyprostowało się, podczas gdy prawe z wolna szło naprzód, a środek, na mocnie szy
i na ważnie szy, ciągle stał w mie scu.
— Wzmocnić środek — rzekł książę.
Druga połowa rezerwy poszła naprzód i zniknęła w kurzawie. Krzyk na chwilę powiększył się, ale ruchu naprzód nie było widać.
— Ogromnie bĳą się ci nęǳnicy!… — odezwał się do następcy stary oﬁcer z orszaku.
— Wielki czas, ażeby przyszedł Mentezuﬁs…
Książę wezwał dowódcę az atyckie kawalerii.
— Spo rzy no tu na prawo — rzekł — tam musi być luka. W edź tam ostrożnie, ażebyś nie podeptał naszych żołnierzy, i wpadnĳ z boku na środkową kolumnę tych psów…
— Muszą być na łańcuchu, bo coś za długo sto ą — odparł, śmie ąc się, Az ata.
Zostawił przy księciu ze dwuǳiestu swoich kawalerzystów, a z resztą po echał kłusem,
woła ąc:
— Ży wiecznie, woǳu nasz!…
Spiekota była nieopisana. Książę wytężył wzrok i ucho, stara ąc się przeniknąć ścianę pyłu. Czekał… czekał… Nagle wykrzyknął z radości: środkowy tuman zachwiał się
i posunął trochę naprzód.
Znowu stanął, znowu posunął się i zaczął iść powoli, barǳo powoli, ale naprzód…
Wrzawa kotłowała się tak straszna, że nie można było zorientować się, co oznacza:
gniew, triumf czy klęskę.
Wtem prawe skrzydło zaczęło w ǳiwaczny sposób wyginać się i cofać. Poza nim
ukazał się nowy tuman kurzu. Jednocześnie nadbiegł konno Pentuer i zawołał:
— Patrokles za mu e tyły Libĳczykom!…
Zamęt na prawym skrzydle powiększał się i zbliżał się ku środkowi pola walki. Było
widoczne, że Libĳczycy zaczyna ą się cofać i że popłoch ogarnia nawet główną kolumnę.
Cały sztab księcia, wzburzony, rozgorączkowany, śleǳił ruchy żółtego pyłu. Po kilku
minutach niepokó odbił się i na lewym skrzydle. Tam uż Libĳczycy zaczęli uciekać.
— Niech nie zobaczę utro słońca, eżeli to nie est zwycięstwo!… — zawołał stary
oﬁcer.
Przyleciał goniec od kapłanów, którzy z na wyższego pagórka śleǳili przebieg bitwy,
i doniósł, że na lewym skrzydle widać szeregi Mentezuﬁsa i że Libĳczycy są z trzech stron
otoczeni.
— Uciekaliby uż ak łanie — mówił zadyszany poseł — gdyby nie przeszkaǳały im
piaski.
— Zwycięstwo!… Ży wiecznie, woǳu!… — krzyknął Pentuer.
Było dopiero po drugie .
Az atyccy eźdźcy zaczęli wrzaskliwie śpiewać i puszczać w górę strzały na cześć księcia.
Sztabowi oﬁcerowie zsiedli z koni, rzucili się do rąk i nóg następcy, wreszcie zd ęli go
z siodła i podnieśli w górę, woła ąc:
— Oto wóǳ potężny!… Zdeptał nieprzy aciół Egiptu!… Amon est po ego prawe
i po lewe ręce, więc któż mu się oprze?…
Tymczasem Libĳczycy, wciąż cofa ąc się, weszli na południowe pagórki piaszczyste,
a za nimi Egipc anie. Teraz co chwilę wynurzali się z obłoków kurzu ezdni²⁷⁹ i przybiegali
do Ramzesa.
— Mentezuﬁs zabrał im tyły!… — krzyczał eden.
— Dwie setki poddały się!… — wołał drugi.
— Patrokles za ął im tyły!…
— Wzięto Libĳczykom trzy sztandary: barana, lwa i krogulca…
²⁷⁹jezdny — eźǳiec, żołnierz na koniu. [przypis edytorski]
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Koło sztabu robiło się coraz tłumnie : otaczali go luǳie pokrwawieni i obsypani pyłem.
— Ży wiecznie!… ży wiecznie, woǳu!…
Książę był tak rozdrażniony, że na przemian śmiał się, płakał i mówił do swego orszaku:
— Bogowie zlitowali się… Myślałem, że uż przegramy… Nęǳny est los woǳa, który
nie wydobywa ąc miecza, a nawet nic nie wiǳąc, musi odpowiadać za wszystko…
— Ży wiecznie, zwycięski woǳu!… — wołano.
— Dobre mi zwycięstwo!… — zaśmiał się książę. — Nawet nie wiem, w aki sposób
zostało odniesione…
— Wygrywa bitwy, a potem ǳiwi się!… — krzyknął ktoś z orszaku.
— Mówię, że nawet nie wiem, ak wygląda bitwa… — tłumaczył się książę.
— Uspokó się, woǳu — odparł Pentuer. — Tak mądrze rozstawiłeś wo ska, że
nieprzy aciele musieli być rozbici. A w aki sposób?… to uż nie należy do ciebie, tylko do
twoich pułków.
— Nawet miecza nie wydobyłem!… Jednego Libĳczyka nie wiǳiałem!… — biadał
książę.
Na południowych wzgórzach eszcze kłębiło się i wrzało, lecz w dolinie pył zaczął
opadać, tu i owǳie ak przez mgłę widać było gromadki żołnierzy egipskich z włóczniami
uż podniesionymi w górę.
Następca zwrócił konia w tamtą stronę i w echał na opuszczone pole bitwy, gǳie
dopiero co stoczyła się walka środkowych kolumn. Był to plac szeroki na kilkaset kroków,
skopany głębokimi amami, zarzucony ciałami rannych i poległych. Od strony, z które
zbliżał się książę, leżeli w długim szeregu, co kilka kroków, Egipc anie, potem nieco
gęście Libĳczycy, dale Egipc anie i Libĳczycy pomieszani ze sobą, a eszcze dale prawie
sami Libĳczycy.
W niektórych mie scach zwłoki leżały przy zwłokach: niekiedy w ednym punkcie
zgromaǳiło się trzy i cztery trupy. Piasek był popstrzony brunatnymi plamami krwi;
rany były okropne: eden wo ownik miał odcięte obie ręce, drugi rozwaloną głowę do
tułowia, z trzeciego wychoǳiły wnętrzności. Niektórzy wili się w konwuls ach, a z ich
ust, pełnych piasku, wybiegały przekleństwa albo błagania, ażeby ich dobito.
Następca szybko minął ich, nie ogląda ąc się, choć niektórzy ranni na ego cześć wydawali słabe okrzyki.
Niedaleko od tego mie sca spotkał pierwszą gromadę eńców. Luǳie ci upadli przed
nim na twarze, błaga ąc o litość.
— Zapowieǳcie łaskę dla zwyciężonych i pokornych — rzekł książę do swego orszaku.
Kilku eźdźców rozbiegło się w rozmaitych kierunkach. Niebawem odezwała się trąbka, a po nie donośny głos:
— Z rozkazu ego dosto ności księcia naczelnego woǳa ranni i niewolnicy nie ma ą
być zabĳani!…
W odpowieǳi na to odezwały się pomieszane krzyki, zapewne eńców.
— Z rozkazu naczelnego woǳa — wołał śpiewa ącym tonem inny głos, w inne
stronie — ranni i niewolnicy nie ma ą być zabĳani!…
A tymczasem na południowych wzgórzach walka ustała i dwie na większe gromady
Libĳczyków złożyły broń przed greckimi pułkami.
Mężny Patrokles, skutkiem gorąca, ak sam mówił, czy też rozpala ących trunków,
ak mniemali inni, ledwie trzymał się na koniu. Przetarł załzawione oczy i zwrócił się do
eńców:
— Psy parszywe! — zawołał — którzy podnieśliście grzeszne ręce na wo sko ego
świątobliwości (oby was robaki z adły!), wyginiecie ak wszy pod paznogciem pobożnego
Egipc anina, eżeli natychmiast nie odpowiecie: gǳie poǳiał się wasz dowódca, boda
mu trąd stoczył nozdrza i wypił kaprawe oczy!…
W te chwili nad echał następca. Jenerał²⁸⁰ powitał go z szacunkiem, ale nie przerywał
śleǳtwa:
²⁸⁰jenerał — ǳiś popr.: generał. [przypis edytorski]
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Przywódca

— Pasy każę z was drzeć!… powbĳam na pale, eżeli natychmiast nie dowiem się,
gǳie est ta adowita gaǳina, ten pomiot ǳikie świni rzucony w mierzwę…
— A, o gǳie nasz wóǳ!… — zawołał eden z Libĳczyków, wskazu ąc na gromadkę
konnych, którzy z wolna posuwali się w głąb pustyni.
— Co to est? — zapytał książę.
— Nęǳny Musawasa ucieka!… — odparł Patrokles i o mało nie spadł na ziemię.
Ramzesowi krew uderzyła do głowy.
— Więc Musawasa est tam i uciekł?… He ! kto ma lepsze konie, za mną!…
— No — rzekł, śmie ąc się, Patrokles — teraz sam beknie ten złoǳie baranów!…
Pentuer zastąpił drogę księciu.
— Wasza dosto ność nie możesz ścigać zbiegów!…
— Co?… — wykrzyknął następca. — Przez całą bitwę nie podniosłem na nikogo ręki
i eszcze teraz mam wyrzec się woǳa libĳskiego?… Cóż by powieǳieli żołnierze, których
wysłałem pod włócznie i topory?…
— Armia nie może zostać bez woǳa…
— A czyliż tu nie ma Patroklesa, Tutmozisa, wreszcie Mentezuﬁsa? Od czegóż estem
woǳem, gdy mi nie wolno zapolować na nieprzy aciela?… Są od nas o kilkaset kroków
i ma ą zmęczone konie.
— Za goǳinę wrócimy z nimi… Tylko rękę wyciągnąć… — szemrali ezdni Az aci.
— Patrokles… Tutmozis… zostawiam wam wo sko… — zawołał następca. — Odpocznĳcie, a a tu zaraz wrócę… — Spiął konia i po echał truchtem, grzęznąc w piasku,
a za nim ze dwuǳiestu ezdnych i Pentuer.
— Ty tu po co, proroku? — zapytał go książę. — Prześpĳ się lepie … Oddałeś nam
ǳisia ważne usługi…
— Może eszcze się przydam — odparł Pentuer.
— Ale zostań… rozkazu ę ci…
— Na wyższa rada poleciła mi na krok nie odstępować wasze dosto ności.
Następca gniewnie otrząsnął się.
— A eżeli wpadniemy w zasaǳkę? — spytał.
— I tam nie opuszczę cię, panie — rzekł kapłan.

 
W ego głosie było tyle życzliwości, że zǳiwiony książę zamilkł i pozwolił mu echać.
Byli w pustyni, ma ąc o paręset kroków za sobą armię, o kilkaset kroków przed sobą
ucieka ących. Lecz pomimo bicia i zachęcania koni do biegu zarówno ci, którzy uciekali,
ak i ci, co ich gonili, posuwali się z wielkim trudem. Z góry zalewał ich straszliwy żar
słoneczny, w usta, nos, a nade wszystko w oczy wciskał się im drobniutki, lecz ostry pył,
a pod nogami koni, na każdym kroku, zapadał się rozpalony piasek. W powietrzu panował
zabĳa ący spokó .
— Przecież ciągle tak nie bęǳie — rzekł następca.
— Bęǳie coraz gorze — odpowieǳiał Pentuer. — Wiǳisz, wasza dosto ność —
wskazał na ucieka ących — że tamte konie po kolana brną w piasku…
Książę roześmiał się, w te chwili bowiem w echali na grunt nieco twardszy i ze sto
kroków echali kłusem. Wnet ednak zabiegło im drogę morze piaszczyste i znowu musieli
posuwać się noga za nogą.
Luǳie ociekali potem, na koniach zaczęła ukazywać się piana.
— Gorąco! — szepnął następca.
— Słucha , panie — odezwał się Pentuer — niedobry to ǳień dla gonitw na pustyni.
ǲiś od rana święte owady zdraǳały wielki niepokó , a następnie wpadły w letarg. Równie
mó nożyk kapłański barǳo płytko zanurzył się w gliniane pochwie, co oznacza niezwykłe
gorąco. Oba zaś te z awiska: upał i letarg owadów, mogą zapowiadać burzę. Wróćmy więc,
bo uż nie tylko obóz straciliśmy z oczu, ale nawet nie dolatu ą nas ego szmery.
Ramzes spo rzał na kapłana prawie z pogardą.
— I ty myślisz, proroku — rzekł — że a, raz zapowieǳiawszy schwytanie Musawasy,
mogę powrócić z niczym, ze strachu przed gorącem i burzą?
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Jechali wciąż. W ednym mie scu grunt znowu stwardniał, ǳięki czemu zbliżyli się
do ucieka ących na rzut z procy.
— He , wy tam!… — zawołał następca — podda cie się…
Libĳczycy nawet nie spo rzeli za siebie, z wytężeniem brnąc po piasku. Przez chwilę
można było sąǳić, że zostaną dosięgnięci. Wnet ednak odǳiał następcy znowu traﬁł na
głęboki piasek, a tamci przyśpieszyli kroku i znikli za wypukłością gruntu.
Az aci klęli, książę zaciął zęby.
Nareszcie konie zaczęły coraz mocnie zapadać się i ustawać; ezdni więc musieli zsiąść
i iść piechotą. Nagle eden z Az atów zaczerwienił się i padł na piasku. Książę kazał go
okryć płachtą i rzekł:
— Zabierzemy go z powrotem.
Z wielką pracą dosięgli wierzchołka piaszczyste wyniosłości i zobaczyli Libĳczyków.
Ale i dla nich droga była zabó czą, ustały bowiem dwa konie.
Obóz wo sk egipskich stanowczo ukrył się za falami gruntu, i gdyby Pentuer i Az aci
nie umieli kierować się słońcem, uż teraz nie traﬁliby na mie sce.
W orszaku księcia padł drugi eźǳiec, wyrzuca ąc ustami krwawą pianę. Zostawiono
i tego razem z koniem. Na domiar na tle piasków ukazała się grupa skał, wśród których
zniknęli Libĳczycy.
— Panie — rzekł Pentuer — tam może być zasaǳka…
— Niech bęǳie śmierć i niech mnie zabierze!… — odparł następca zmienionym
głosem.
Kapłan spo rzał na niego z poǳiwem: nie przypuszczał w nim podobne zaciętości.
Do skał nie było daleko, lecz droga nad wszelki opis uciążliwa. Trzeba było nie tylko
iść samym, ale eszcze wyciągać z piasku konie. Wszyscy brnęli, zanurzeni powyże kostek;
zdarzały się ednak mie sca, gǳie można było zapaść się po kolana.
A na niebie wciąż płonęło słońce, straszne słońce pustyni, którego każdy promień nie
tylko piekł i oślepiał, ale eszcze kłuł. Na wytrwalsi Az aci upadali ze znużenia: ednemu
spuchł ęzyk i wargi, drugi miał szum w głowie i czarne płatki w oczach, innego ogarniała
senność, wszyscy czuli ból w stawach i zatracili wrażenie upału. I gdyby zapytano którego:
czy na dworze est gorąco? — nie potraﬁłby odpowieǳieć.
Grunt znowu pod nogami stwardniał i orszak Ramzesa wszedł mięǳy skały. Książę,
na przytomnie szy ze wszystkich, usłyszał chrapanie konia, skręcił na bok i w cieniu rzuconym przez pagórek zobaczył gromadę luǳi leżących, ak który padł. Byli to Libĳczycy.
Jeden z nich, człowiek młody, dwuǳiestoletni, miał na sobie purpurową koszulkę
haowaną, złoty łańcuch na szyi i miecz bogato oprawny. Zdawał się leżeć bez czucia;
miał oczy wywrócone białkami do góry i trochę piany w ustach. Ramzes poznał w nim
dowódcę. Zbliżył się, zerwał mu łańcuch z szyi i odczepił miecz.
Jakiś stary Libĳczyk, który zdawał się być mnie zmęczonym od innych, wiǳąc to,
odezwał się:
— Choć esteś zwycięzcą, Egipc aninie, uszanu książęcego syna, który był woǳem
naczelnym.
— To est syn Musawasy? — spytał książę.
— Prawdę rzekłeś — odparł Libĳczyk — to est Tehenna, syn Musawasy, nasz wóǳ,
który goǳien był zostać nawet egipskim księciem.
— A gǳie Musawasa?
— Musawasa est w Glaukus i zbiera wielką armię, która nas pomści.
Inni Libĳczycy nie oǳywali się; nawet nie raczyli spo rzeć na swoich zwycięzców. Na
rozkaz księcia Az aci rozbroili ich bez trudności i — sami usiedli w cieniu skały.
W te chwili nie było tu przy aciół ani wrogów, lecz śmiertelnie znużeni luǳie. Śmierć
czyhała na wszystkich, ale oni chcieli tylko odpocząć.
Pentuer wiǳąc, że Tehenna wciąż est nieprzytomny, ukląkł przy nim i pochylił mu się
nad głową, tak że nikt nie mógł dostrzec, co robi. Wnet ednak Tehenna zaczął wzdychać,
rzucać się i otworzył oczy; potem usiadł, trąc czoło, ak przebuǳony z twardego snu, który
eszcze nie odszedł.
— Tehenno, woǳu Libĳczyków — rzekł Ramzes — ty i twoi luǳie esteście eńcami
ego świątobliwości faraona.
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— Lepie zabĳ mnie od razu — mruknął Tehenna — eżeli mam utracić wolność.
— Gdy o ciec twó , Musawasa, upokorzy się i zawrze pokó z Egiptem, eszcze bęǳiesz
wolny i szczęśliwy…
Libĳczyk odwrócił głowę i położył się obo ętny na wszystko. Ramzes usiadł przy nim
i po chwili zapadł w akiś letarg; prawdopodobnie zasnął.
Ocknął się po upływie kwadransa, nieco rzeźwie szy. Spo rzał na pustynię i krzyknął
z zachwytu: na horyzoncie widać było zielony kra , wodę, gęste palmy, a nieco wyże
miasteczka i świątynie…
Dokoła niego wszyscy spali — Az aci i Libĳczycy. Tylko Pentuer sto ąc na złamie
skały przysłonił ręką oczy i gǳieś patrzył.
— Pentuerze!… Pentuerze!… — zawołał Ramzes. — Czy wiǳisz tę oazę?…
Zerwał się i przybiegł do kapłana, który miał troskę na twarzy.
— Wiǳisz oazę?…
— To nie oaza — odparł Pentuer — to błąka ący się w pustyni duch akiegoś kra u,
którego uż nie ma na świecie… Ale tamto — tam… est naprawdę!… — dodał wskazu ąc
ręką w stronę południa.
— Góry?… — zapytał książę.
— Przypatrz się lepie .
Książę wpatrywał się, nagle rzekł:
— Zda e mi się, że ta ciemna masa podnosi się… Muszę mieć zmęczony wzrok.
— To est Tyfon — szepnął kapłan. — Tylko bogowie mogą nas uratować, eżeli
zechcą…
Istotnie Ramzes uczuł na twarzy powiew, który nawet wśród pustynnego upału wydał mu się ciepły. Powiew ten, zrazu barǳo delikatny, wzmagał się, był coraz cieple szy,
a ednocześnie ciemna smuga podnosiła się na niebie z zaǳiwia ącą szybkością.
— Cóż zrobimy? — spytał książę.
— Te skały — odparł kapłan — zasłonią nas przed zasypaniem, ale nie odpęǳą ani
kurzu, ani gorąca, które wciąż rośnie. A za ǳień lub dwa…
— Więc Tyfon tak długo wie e?
— Czasami trzy i cztery dni… Tylko niekiedy zrywa się na parę goǳin i nagle pada
ak sęp przeszyty strzałą. Ale traﬁa się to barǳo rzadko…
Książę sposępniał, choć nie stracił odwagi. Kapłan zaś, wydobywszy spod szaty mały
ﬂakonik z zielonego szkła, mówił dale :
— Masz tu eliksir… Powinien wystarczyć ci na kilka dni… Ile razy uczu esz senność
albo strach, wypĳ kropelkę tego. Tym sposobem wzmocnisz się i przetrzymasz…
— A ty?… a inni?…
— Los mó est w rękach Jedynego. Reszta zaś luǳi… Oni nie są następcami tronu!
— Nie chcę tego płynu — rzekł książę, odsuwa ąc ﬂakonik.
— Musisz go wziąć!… — krzyknął Pentuer. — Pamięta , że w tobie lud egipski złożył
swo e naǳie e… Pamięta , że nad tobą czuwa ego błogosławieństwo…
Czarna chmura podniosła się uż do połowy nieba, a gorący wicher dął tak gwałtownie,
że książę i kapłan musieli ze ść pod skałę.
— Lud egipski?… błogosławieństwo?… — powtarzał Ramzes. Nagle zawołał:
— To ty rok temu przemawiałeś do mnie w nocy z ogrodu?… Było to zaraz po manewrach…
— Tego dnia, kiedy litowałeś się nad chłopem, który powiesił się z rozpaczy, że mu
kanał zepsuto — odparł kapłan.
— Ty uratowałeś mó folwark i Żydówkę Sarę przed tłumem, który chciał ą ukamienować?…
— Ja — rzekł Pentuer. — Ale ty wkrótce uwolniłeś z więzienia niewinnych chłopów
i nie pozwoliłeś Dagonowi dręczyć ludu twego nowymi podatkami.
Za ten lud — mówił kapłan — za miłosierǳie, akie zawsze okazywałeś mu, ǳiś
eszcze błogosławię ciebie… Może tylko ty eden ocale esz tuta , ale pomnĳ… pomnĳ, że
ocala cię uciśnięty lud egipski, który od ciebie czeka zbawienia…
Wtem pociemniało, od południa sypnął deszcz gorącego piasku i zerwał się wicher
tak gwałtowny, że przewrócił konia sto ącego w nieosłoniętym mie scu. Az aci i libĳscy
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Nagroda

eńcy, wszyscy obuǳili się; ale każdy tylko wcisnął się lepie pod skałę i milczał zd ęty
trwogą.
W naturze ǳiało się coś okropnego. Na ziemi zaległa noc, a na niebie w szalonym
pęǳie goniły się rude lub czarne obłoki piasku. Zdawało się, że piasek z całe pustyni
ożył, zerwał się w górę i leciał gǳieś z szybkością kamieni rzucanych procą.
Gorąco było takie ak w łaźni: na rękach i twarzy pękała skóra, ęzyk usychał, oddech
sprawiał kłucie w piersiach. Drobne ziarna piasku parzyły ak iskry.
Pentuer gwałtem zbliżył ﬂakonik do ust księcia. Ramzes wypił parę kropel i uczuł
ǳiwną zmianę: ból i gorąco przestały go dręczyć, myśl oǳyskała swobodę.
— I to może ciągnąć się parę dni?…
— Cztery — odparł kapłan.
— A wy, mędrcy, powiernicy bogów, nie posiadacie sposobu uratowania luǳi z takie
burzy?…
Pentuer zamyślił się i rzekł:
— Na świecie est tylko eden mędrzec, który mógłby walczyć ze złymi duchami…
Ale ego tu nie ma!…
Tyfon dął uż od pół goǳiny z niepo ętą siłą. Zrobiła się prawie noc. Chwilami wiatr
słabnął, czarne kłęby rozsuwały się i było widać na niebie krwawe słońce, a na ziemi
złowrogie światło rude barwy.
Lecz wnet potężniał wicher gorący, duszny; kłęby kurzu gęstniały, trupie światło gasło, a w powietrzu rozlegały się niepoko ące szelesty i szmery, akich nie nawykło chwytać
luǳkie ucho.
Niewiele uż brakło do zachodu, a gwałtowność burzy i nieznośny upał wciąż rosły.
Od czasu do czasu nad horyzontem ukazywała się olbrzymia krwawa plama, ak gdyby
zaczynał się pożar świata.
Nagle książę spostrzegł, że nie ma przy nim Pentuera. Wytężył ucho i usłyszał głos
woła ący:
— Beroes!… Beroes!… eżeli nie ty, któż nam pomoże?… Beroes!… w imię Jedynego,
Wszechmocnego, który nie ma początku ani końca, wzywam cię…
W północne stronie pustyni odezwał się grzmot. Książę struchlał; dla Egipc anina
bowiem grzmoty były prawie tak rzadkim z awiskiem ak ukazanie się komety.
— Beroes!… Beroes!… — powtarzał wielkim głosem kapłan.
Następca wytężył wzrok w tym kierunku i u rzał — ciemną ﬁgurę luǳką z podniesionymi rękoma. Z głowy, palców, a nawet z oǳienia te ﬁgury, co chwilę wyskakiwały
asnobłękitne iskry.
— Beroes!… Beroes!…
Przeciągły grzmot odezwał się bliże , a wśród tumanów piasku mignęła błyskawica,
oblewa ąc pustynię czerwonym światłem. Nowy grzmot i nowa błyskawica.
Książę uczuł, że gwałtowność wichru słabnie i gorąco zmnie sza się. Skłębiony w górze
piasek zaczął spadać na ziemię, niebo zrobiło się popielate, potem rude, potem mleczne
barwy. Potem wszystko ucichło, a za chwilę znowu runął grzmot i zawiał chłodny wiatr
z północy.
Znękani upałem Az aci i Libĳczykowie ocknęli się.
— Wo ownicy faraona — nagle odezwał się stary Libĳczyk — a słyszycie wy ten
szum w pustyni?…
— Znowu burza?
— Nie, to deszcz pada!…
Istotnie z nieba upadło kilka chłodnych kropli, potem coraz więce , aż w końcu zerwała
się ulewa, które towarzyszyły pioruny.
Mięǳy żołnierzami Ramzesa i ich eńcami zapanowała szalona radość. Nie zważa ąc
na błyskawice i gromy, luǳie, przed chwilą spaleni żarem, spragnieni, biegali ak ǳieci
pod strumieniami deszczu. Po ciemku myli siebie i konie, łapali wodę w czapki i skórzane
wory, a nade wszystko — pili, pili!…
— Nie estże to cud?… — zawołał książę Ramzes. — Gdyby nie deszcz błogosławiony,
zginęlibyśmy w pustyni, w gorących uściskach Tyfona.
— Zdarza się tak — odparł stary Libĳczyk — że południowy wicher piaszczysty
drażni wiatry przechaǳa ące się nad morzem i sprowaǳa ulewę.
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Ramzesa niemile dotknęły te słowa; przypisywał bowiem nawałnicę modlitwom Pentuera. Zwróciwszy się więc do Libĳczyka, spytał:
— A czy zdarza się i to, ażeby z luǳkie postaci tryskały iskry?
— Zawsze tak bywa, gdy wie e wiatr pustynny — rzekł Libĳczyk. — Przecie i tym
razem wiǳieliśmy iskry wyskaku ące nie tylko z luǳi, ale i z koni.
W głosie ego brzmiała taka pewność, że książę, zbliżywszy się do oﬁcera swe azdy,
szepnął:
— A zważa cie na Libĳczyków…
Ledwie to powieǳiał, coś zakotłowało się wśród ciemności, a po chwili rozległ się
tętent. Gdy zaś błyskawica rozświetliła pustynię, zobaczono człowieka, który uciekał na
koniu.
— Wiązać tych nęǳników! — krzyknął książę — i zabić, eżeli który bęǳie opierał się… Biada ci, Tehenno, gdyby ten łotr sprowaǳił na nas twoich braci!… Zginiesz
w ciężkich męczarniach ty i twoi…
Pomimo deszczu, piorunów i ciemności żołnierze Ramzesa szybko powiązali Libĳczyków nie stawia ących zresztą żadnego oporu.
Może czekali na rozkaz Tehenny, ale ten był tak zgnębiony, że nie myślał nawet
o ucieczce.
Powoli burza uspaka ała się, a mie sce ǳiennego upału za ął w pustyni chłód prze mu ący. Luǳie i konie napili się do syta i worki napełnili wodą; daktylów i sucharów
było dosyć, więc panowało dobre usposobienie. Grzmoty osłabły, ciche błyskawice zapalały się coraz rzaǳie ; na północnym niebie poczęły rozǳierać się obłoki, tu i owǳie
zapłonęły gwiazdy.
Pentuer zbliżył się do Ramzesa.
— Wraca my ku obozowi — rzekł. — Możemy tam do ść za parę goǳin, zanim ten,
który uciekł, naprowaǳi nam nieprzy aciół.
— Jakże traﬁmy wśród takie ciemności? — spytał książę.
— Czy macie pochodnie? — zwrócił się kapłan do Az atów.
Pochodnie czyli długie sznury nasycone materiałami palnymi, były; ale nie było ognia.
Drewniane bowiem krzesiwka służące do zapalania przemokły.
— Musimy czekać do rana — rzekł niecierpliwy książę.
Pentuer nie odpowieǳiał. Wydobył ze swe torby małe naczynie, wziął od żołnierza
pochodnię i odszedł na bok. Po chwili rozległo się ciche syczenie i pochodnia… zapaliła
się.
— Wielki est czarnoksiężnik ten kapłan!… — mruknął stary Libĳczyk.
— W oczach moich sprawiłeś uż drugi cud — rzekł książę do Pentuera. — Czy
możesz mi ob aśnić, ak się to robi?…
Kapłan potrząsnął głową.
— O wszystko pyta mnie, panie — odparł — a odpowiem ci, na ile mi starczy
mądrości. Tylko nigdy nie żąda , abym ci wy aśniał ta emnice naszych świątyń.
— Nawet gdybym cię mianował moim doradcą?
— Nawet i wówczas. Nigdy nie będę zdra cą, a choćbym i śmiał nim zostać, odstraszyłyby mnie kary…
— Kary?… — powtórzył książę. — Aha!… Pamiętam w świątyni Hator człowieka
schowanego w poǳiemiu, na którego kapłani wylewali roztopioną smołę. Czyżby to robili
naprawdę?… I ów człowiek naprawdę skonał w mękach?…
Pentuer milczał, akby nie słysząc pytania, i powoli wydobył ze swe cudowne torby
mały posążek bóstwa z rozkrzyżowanymi rękoma. Posążek ten wisiał na sznurku; kapłan
puścił go wolno i szepcąc modlitwę uważał. Posążek po pewne liczbie wahań i kręceń się
zawisnął spoko nie.
Ramzes przy świetle pochodni ze zǳiwieniem przypatrywał się tym praktykom.
— Co to robisz? — spytał kapłana.
— Tyle tylko mogę powieǳieć wasze dosto ności — rzekł Pentuer — że bóstwo
edną ręką wskazu e gwiazdę Eshmun²⁸¹. Ona to w czasie nocy prowaǳi przez morza
fenickie okręty.
²⁸¹gwiazda Eshmun — Gwiazda Polarna. [przypis autorski]
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Czary, Wieǳa

— Więc i Fenic anie ma ą tego boga?
— Nawet nie wieǳą o nim. Bóg, który zawsze zwraca edną rękę do gwiazdy Eshmun,
est znany tylko nam i kapłanom chalde skim. Przy ego zaś pomocy każdy prorok, dniem
i nocą, w pogodę i niepogodę, może odkryć swo ą drogę na morzu czy w pustyni.
Na rozkaz księcia, który z zapaloną pochodnią szedł obok Pentuera, orszak i eńcy
ruszyli za kapłanem w kierunku północno-wschodnim. Bożek zawieszony na sznurku
chwiał się, lecz niemnie wyciągniętą ręką wskazywał, gǳie leży święta gwiazda, opiekunka zbłąkanych podróżników.
Szli pieszo, prowaǳąc konie, dobrym krokiem. Zimno było tak ostre, że nawet Az aci
chuchali w ręce, a Libĳczycy drżeli.
Wtem coś zaczęło chrupać i trzeszczeć pod nogami. Pentuer przystanął i schylił się.
— W tym mie scu — rzekł — deszcz na opoce utworzył płytką kałużę. A z wody,
patrz, dosto ny panie, co się zrobiło…
Mówiąc to, podniósł i pokazał księciu akby tafelkę szklaną, która topniała mu w rękach.
— Gdy est barǳo zimno — dodał — woda sta e się przezroczystym kamieniem.
Az aci potwierǳili słowa kapłana, doda ąc, że daleko na północy woda barǳo często
zamienia się w kamień, a para w białą sól, która ednak nie ma żadnego smaku, tylko
szczypie w palce i wywołu e ból w zębach.
Książę coraz barǳie poǳiwiał mądrość Pentuera.
Tymczasem w północne stronie niebo wy aśniło się, odsłania ąc Niedźwieǳicę, a w nie
gwiazdę Eshmun. Kapłan, znowu odmówiwszy modlitwę, schował do torby przewodniczącego bożka i kazał zgasić pochodnie, a zostawić tylko tlący się sznur, który utrzymywał
ogień i stopniowym upalaniem się znaczył goǳiny.
Książę zalecił czu ność swemu odǳiałowi i wziąwszy Pentuera, wysunął się o kilkaǳiesiąt kroków naprzód.
— Pentuerze — odezwał się — od te chwili mianu ę cię moim doradcą i na teraz,
i wówczas gdy podoba²⁸² się bogom oddać mi koronę Górnego i Dolnego Egiptu…
— Czymże zasłużyłem na tą łaskę?
— W oczach moich spełniałeś czyny, które świadczą o wielkie two e mądrości i potęǳe nad duchami. Nadto zaś byłeś gotów ocalić mi życie. Więc choć postanowiłeś ukrywać wiele rzeczy przede mną…
— Wybacz, dosto ny panie — przerwał kapłan. — Zdra ców, gdy będą ci potrzebni,
zna ǳiesz za złoto i kle noty nawet mięǳy kapłanami. Ale a nie chcę należeć do nich.
Bo pomyśl: czy zdraǳa ąc bogów dawałbym ci pewność, że i z tobą tak nie postąpię?
Ramzes zamyślił się.
— Mądrze powieǳiałeś — odparł. — Lecz ǳiwno mi, skąd ty, kapłan, masz dla
mnie życzliwość w sercu? Rok temu — błogosławiłeś mnie, a ǳiś nie pozwoliłeś samemu
echać w pustynię i odda esz mi wielkie usługi.
— Bo ostrzegli mnie bogowie, że ty, dosto ny panie, gdy zechcesz, możesz wydobyć
z nęǳy i poniżenia nieszczęsny lud egipski.
— Cóż lud ciebie obchoǳi?
— Spośród niego wyszedłem… Mó o ciec i bracia po całych dniach czerpali wodę
z Nilu i dostawali kĳe…
— W czymże a mogę pomóc ludowi? — spytał następca.
Pentuer ożywił się.
— Lud twó — mówił wzruszony — za wiele pracu e, za duże płaci podatki, cierpi
nęǳę i prześladowania. Ciężką est dola chłopa!…
„Robak pożarł połowę ego zbioru, nosorożec drugą; na polach mnóstwo myszy, spadła szarańcza, bydło wygniotło, ukradły wróble. Co eszcze zostało na klepisku, temu
złoǳie e zrobili koniec. O nęǳo rolnika! Teraz dopiero przybywa pisarz na brzeg i upomina się o zbiór, towarzysze ego przynieśli kĳe, a Murzyni palmowe rózgi. Mówią: da
tu zboże!

²⁸²podoba się — tu: spodoba się. [przypis edytorski]
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Wieǳa, Mądrość

— Nie ma żadnego. — Bĳą go wtenczas, rozciąga ą ak długi i wiążą, rzuca ą do
kanału, gǳie się topi, głową na dół. Żonę ego wiążą przed nim i ǳieci takoż. Sąsieǳi
ucieka ą, ratu ąc swo e zboże…”²⁸³
— Sam to wiǳiałem — odparł zamyślony książę — i nawet odpęǳiłem ednego
podobnego pisarza. Lecz czyliż mogę być wszęǳie obecnym, ażeby zapobiegać niesprawiedliwości?
— Możesz, panie, rozkazać, ażeby nie dręczono luǳi bez potrzeby. Możesz zniżyć
podatki, wyznaczyć chłopom dni wypoczynku. Możesz w końcu obdarować każdą roǳinę
choćby zagonem ziemi, z które zbiór należałby tylko do nich i służył do ich wykarmienia.
W razie przeciwnym będą i nadal karmili się: lotosem, papirusem i zdechłymi rybami,
i w końcu twó lud zmarnie e… Ale eżeli ty okażesz mu swo ą łaskę, podźwignie się.
— I zaprawdę uczynię tak! — zawołał książę. — Dobry gospodarz nie pozwala, ażeby
ego inwentarz marł z głodu, pracował nad siły lub odbierał niesłuszne plagi… To musi się
zmienić!…
Pentuer zatrzymał się.
— Przyrzekasz mi to, dosto ny panie?…
— Przysięgam! — odparł Ramzes.
— A więc i a ci przysięgam, że bęǳiesz na sławnie szym faraonem, wobec którego
zblednie Ramzes Wielki! — zawołał uż nie panu ący nad sobą kapłan.
Książę zamyślił się.
— Co poczniemy we dwu przeciw kapłanom, którzy mnie nienawiǳą?…
— Oni bo ą się ciebie, panie — odpowieǳiał Pentuer. — Bo ą się, ażebyś zbyt wcześnie nie zaczął wo ny z Asyrią…
— Cóż im zależy na tym, eżeli wo na bęǳie wygrana?…
Kapłan schylił głowę i rozłożył ręce, lecz milczał.
— Więc a tobie powiem!… — krzyknął rozdrażniony książę. — Oni nie chcą wo ny, gdyż lęka ą się, ażebym nie wrócił z nie zwycięzcą, obładowany skarbami, pęǳąc
przed sobą niewolników… Oni tego bo ą się, ponieważ chcą, ażeby każdy faraon był słabym narzęǳiem ich ręki, bezużytecznym sprzętem, który można odrzucić, kiedy im się
podoba…
Ale ze mną tego nie bęǳie!… I albo zrobię to, co chcę, do czego mam prawo, ako
syn i spadkobierca bogów, albo… zginę…
Pentuer cofnął się i wyszeptał zaklęcie.
— Nie mów tak, dosto ny panie — rzekł zmieszany — aby złe duchy krążące nad
pustynią nie pochwyciły twoich słów… Słowo, zapamięta to, władco, est ak kamień
rzucony z procy; gdy traﬁ na ścianę, odbĳe się i zwróci przeciw tobie samemu…
Książę pogardliwie machnął ręką.
— Wszystko edno — odparł. — Nie ma wartości takie życie, w którym każdy krępowałby mo ą wolę… Jeżeli nie bogowie, to wichry pustynne; eżeli nie złe duchy, to
kapłani… I takaż ma być właǳa faraona?… Chcę robić to, co a chcę, i zdawać sprawę tylko przed wiekuistymi przodkami, a nie przed lada ogolonym łbem, który niby
tłumaczy zamiary bogów, a naprawdę zagarnia właǳę i napełnia swo e skarbce moimi
dostatkami!…
Wtem o kilkaǳiesiąt kroków od nich rozległ się ǳiwny krzyk, środku ący mięǳy
rżeniem a beczeniem, i — przebiegł olbrzymi cień. Pęǳił ak strzała i o ile można było
do rzeć, miał długą szy ę i tułów garbaty.
Wśród książęcego orszaku rozległ się szmer zgrozy.
— To gryf!… Wyraźnie wiǳiałem skrzydła!… — mówili Az aci.
— Pustynia roi się potworami!… — dodał stary Libĳczyk.
Ramzes był stropiony; emu także zdawało się, że przebiega ący cień miał głowę węża
i coś na kształt krótkich skrzydeł.
— Czy w rzeczy same — zapytał kapłana — w pustyni ukazu ą się potwory?
— Zapewne — rzekł Pentuer — że w mie scu tak odludnym snu ą się niedobre
duchy w na osobliwszych postaciach. Zda e mi się ednak, że to, co przeszło obok nas,

²⁸³Robak pożarł połowę jego zbioru… — opis autentyczny. [przypis autorski]
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Słowo

Potwór, Zwierzę

est racze zwierzęciem. Podobne ono est do osiodłanego konia, tylko większe i prędsze w biegu. Mówią zaś mieszkańcy oazów²⁸⁴, że zwierzę to może wcale nie pić wody,
a przyna mnie barǳo rzadko. Gdyby tak było, przyszłe pokolenia mogłyby używać do
przebiegania pustyń te ǳiwne istoty, która ǳiś tylko strach buǳi.
— Nie śmiałbym siąść na grzbiecie takie poczwary! — odparł książę, potrząsa ąc
głową.
— Toż samo nasi przodkowie mówili o koniu, który Hyksosom pomógł zdobyć Egipt,
a ǳiś stał się niezbędnym dla nasze armii. Czas barǳo zmienia luǳkie sądy!… — rzekł
Pentuer.
Na niebie znikły ostatnie chmury i zaczęła się noc asna. Pomimo braku księżyca było
tak widno, że na tle białego piasku można było poznać ogólne zarysy przedmiotów, nawet
drobnych czy barǳo odległych.
Prze mu ący chłód także zmnie szył się. Przez akiś czas orszak maszerował w milczeniu, po kostki grzęznąc w piaskach. Nagle mięǳy Az atami znowu wszczął się tumult
i rozległy się wołania:
— Sﬁnks!… patrzcie, sﬁnks!… Już nie wy ǳiemy żywi z pustyni, kiedy ciągle pokazu ą
się nam wiǳiadła…
Rzeczywiście na białym pagórku wapiennym barǳo wyraźnie rysowała się sylwetka
sﬁnksa. Lwie ciało, ogromna głowa w czepcu egipskim i akby luǳki proﬁl.
— Uspokó cie się, barbarzyńcy — rzekł stary Libĳczyk. — To przecie nie sﬁnks,
tylko lew, i nic wam nie zrobi, gdyż za ęty est eǳeniem.
— Zaprawdę est to lew! — potwierǳił książę, zatrzymu ąc się. — Ale ak on podobny do sﬁnksa…
— On też est o cem naszych sﬁnksów — wtrącił półgłosem kapłan. — Jego twarz
przypomina rysy człowiecze, a ego grzywa perukę…
— Czy i nasz wielki sﬁnks, ten, który pod piramidami?…
— Na wiele wieków przed Menesem — mówił Pentuer — kiedy eszcze nie było piramid, rosła w tym mie scu skała podobna do lwa leżącego, akby bogowie tym sposobem
chcieli oznaczyć: gǳie zaczyna się pustynia.
Ówcześni święci kapłani kazali mistrzom dokładnie obrobić skałę i braki e dopełnić
za pomocą sztucznego muru. Mistrze zaś, częście widu ąc luǳi aniżeli lwy, wyrzeźbili
twarz luǳką i tak uroǳił się pierwszy sﬁnks…
— Któremu odda emy cześć boską… — uśmiechnął się książę.
— I słusznie — odparł kapłan. — Pierwsze bowiem zarysy tego ǳieła zrobili bogowie, a luǳie wykończyli e także pod natchnieniem bogów. Nasz sﬁnks ogromem
i ta emniczością przypomina pustynię, ma postać duchów błąka ących się w pustyni i tak
przeraża luǳi ak ona. Jest on zaprawdę synem bogów i o cem trwogi.
— A swo ą drogą wszystko ma ziemski początek — odparł książę. — Nil nie wypływa
z nieba, ale z akichś gór leżących poza Etiopią. Piramidy, o których mówił mi Herhor,
że są obrazem naszego państwa, są budowane na wzór skalistych szczytów. A i nasze
świątynie z ich pylonami i obeliskami, z ich ciemnością i chłodem, czyliż nie przypomina ą
pieczar i gór ciągnących się wzdłuż Nilu?… Ile razy na polowaniu zabłąkałem się mięǳy
wschodnimi skałami, zawszem traﬁał na akieś osobliwe nagromaǳenie kamieni, które
przywoǳiło mi na myśl świątynię. Nawet nieraz na ich chropowatych ścianach wiǳiałem
hierogli pisane ręką wichrów i deszczu…
— W tym, wasza dosto ność, masz dowód, że nasze świątynie były wznoszone według
planu, który nakreślili sami bogowie — rzekł kapłan. — A ak drobna pestka rzucona
w ziemię roǳi niebotyczne palmy, tak obraz skały, pieczary, lwa, nawet lotosu, zasiany
w duszę pobożnego faraona, roǳi ale e sﬁnksów, świątynie i ich potężne kolumny. Boskie
to są czyny, nie luǳkie, i szczęśliwy ten władca, który patrząc naokoło siebie potraﬁ
w rzeczach ziemskich odkryć myśl bożą i w zrozumiały sposób przedstawić ą następnym
pokoleniom.
— Tylko władca taki musi mieć właǳę i duży ma ątek — wtrącił zgryźliwie Ramzes
— nie zaś zależeć od kapłańskich przywiǳeń…

²⁸⁴oazów — ǳiś popr. forma D. lm: oaz. [przypis edytorski]
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Zabobony

Wiara, Rozum

Przed nimi ciągnęło się długie wzgórze piaszczyste, na którym w te chwili ukazało
się paru eźdźców.
— Nasi czy Libĳczycy?… — rzekł książę.
Ze wzgórza odezwał się głos rogu, na który odpowieǳiano z orszaku księcia. Konni
z echali szybko, o ile na to pozwalał głęboki piasek. Zbliżywszy się, eden z nich zawołał:
— Czy est następca tronu?…
— Jest, i zdrów! — odpowieǳiał Ramzes.
Zsiedli z koni i upadli na twarze.
— O erpatre! — mówił dowódca przybyłych. — Wo sko two e rozǳiera szaty i prochem posypu e głowy, myśląc, żeś zginął… Cała kawaleria rozbiegła się po pustyni, ażeby
znaleźć two e ślady, i dopiero nam, niegodnym, pozwolili bogowie, że witamy cię pierwsi…
Książę mianował go setnikiem i rozkazał, aby naza utrz przedstawił do nagrody swoich
podwładnych.

 
W pół goǳiny późnie ukazały się gęste ognie armii egipskie , a niebawem orszak księcia
znalazł się w obozie. Ze wszystkich stron odezwały się trąbki na alarm, żołnierze chwycili
broń i krzycząc stawali w szeregach. Oﬁcerowie padali księciu do nóg i ak wczora po
zwycięstwie, podniósłszy go na rękach, zaczęli obchoǳić z nim odǳiały. Ściany wąwozu
drżały od okrzyków: „Ży wiecznie, zwycięzco!… Bogowie opieku ą się tobą!…”
Otoczony pochodniami zbliżył się święty Mentezuﬁs. Następca, zobaczywszy go, wydarł się z rąk oﬁcerów i pobiegł naprzeciw kapłana.
— Wiesz, o cze święty — zawołał Ramzes — schwytaliśmy libĳskiego woǳa Tehennę!…
— Marna zdobycz — odparł surowo kapłan — dla które naczelny wóǳ nie powinien był rzucać armii. Szczególnie wówczas, gdy lada chwilę nowy nieprzy aciel może
nadciągnąć.
Książę odczuł całą sprawiedliwość zarzutu, lecz właśnie dlatego zerwał się w nim
gniew. Zacisnął pięści, zabłyszczały mu oczy…
— Na imię matki twe , milcz, panie!… — szepnął sto ący za nim Pentuer.
Następcę tak zǳiwiło nieoczekiwane odezwanie się ego doradcy, że w edne chwili
ochłonął, a ochłonąwszy zrozumiał, że na właściwie bęǳie przyznać się do błędu.
— Prawdę mówisz, wasza dosto ność — odparł. — Ani armia woǳa, ani wóǳ armii
nigdy nie powinien opuszczać. Sąǳiłem ednak, że zastąpisz mnie ty, święty mężu, który
tu esteś przedstawicielem ministra wo ny…
Spoko na odpowiedź ułagoǳiła Mentezuﬁsa, więc kapłan uż nie przypomniał księciu
zeszłorocznych manewrów, na których namiestnik tak samo opuścił wo ska i — wpadł
w niełaskę u faraona.
Wtem z wielkim krzykiem zbliżył się do nich Patrokles. Grecki wóǳ znowu był pĳany
i z daleka wołał do księcia:
— Patrz, następco, co zrobił święty Mentezuﬁs… Ty ogłosiłeś przebaczenie dla wszystkich żołnierzy libĳskich, którzy opuszczą na ezdników i wrócą do armii ego świątobliwości… Do mnie ci luǳie zbiegli się i a ǳięki temu rozbiłem lewe skrzydło nieprzyacielskie… Tymczasem dosto ny Mentezuﬁs kazał wszystkich wymordować… Zginęło
blisko tysiąc eńców, samych naszych eks-żołnierzy, którzy mieli otrzymać łaskę!…
Księciu znowu krew uderzyła do głowy, ale wciąż sto ący za nim Pentuer szepnął:
— Milcz, przez bogi, milcz!…
Lecz Patrokles nie miał doradcy, więc krzyczał dale :
— Od te chwili raz na zawsze straciliśmy zaufanie u obcych, no — i u swoich…
Bo w końcu i nasza armia musi rozprzęgnąć się, gdy pozna, że na e czoło wǳiera ą się
zdra cy…
— Nęǳny na mito — odparł zimno Mentezuﬁs — także to śmiesz oǳywać się
o wo sku i zaufanych ego świątobliwości?… Jak świat światem, nie słyszano eszcze podobnego bluźnierstwa!… I lękam się, czy bogowie nie pomszczą wyrząǳone sobie zniewagi…
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Patrokles grubo roześmiał się.
— Dopóki śpię mięǳy Grekami, nie lękam się zemsty nocnych bogów… A gdy
czuwam, nic mi nie zrobią ǳienni…
— Idź spać, idź… mięǳy twoich Greków, pĳanico — rzekł Mentezuﬁs — aby z twe
winy na nasze głowy grom nie spadł…
— Na twó , dusigroszu, ogolony łeb nie spadnie, bo bęǳie myślał, że to co innego!…
— odparł nieprzytomny Grek. Lecz wiǳąc, że książę nie da e mu poparcia, cofnął się do
swego obozu.
— Czy naprawdę — spytał Ramzes kapłana — czy naprawdę kazałeś, święty mężu,
pobić eńców wbrew mo e obietnicy, że otrzyma ą łaskę?…
— Wasza dosto ność nie byłeś w obozie — odparł Mentezuﬁs — więc na ciebie nie
spada odpowieǳialność za ten czyn. Ja zaś pilnu ę się naszych praw wo ennych, które
nakazu ą tępić zdraǳieckich żołnierzy. Żołnierze, którzy poprzednio służyli ego świątobliwości, a następnie połączyli się z nieprzy aciółmi, ma ą być natychmiast zabĳani —
oto ustawa.
— A gdybym a był tuta ?…
— Jako naczelny wóǳ i syn faraona, możesz zawieszać wykonywanie pewnych ustaw,
których a muszę słuchać — odparł Mentezuﬁs.
— Nie mógłżeś więc zaczekać do mego powrotu?
— Ustawa każe zabĳać natychmiast, więc spełniłem e wymagania.
Książę był tak oszołomiony, że przerwał dalszą rozmowę i udał się do swego namiotu.
Tam dopiero upadłszy na fotel, rzekł do Tutmozisa:
— Ależ a uż ǳiś estem niewolnikiem kapłanów!… Oni mordu ą eńców, oni grożą moim oﬁcerom, oni nawet nie szanu ą moich zobowiązań… Nic żeście nie mówili
Mentezuﬁsowi, kiedy kazał zabĳać tych nieszczęsnych?…
— Zasłaniał się prawem wo ennym i nowymi rozkazami Herhora…
— Ależ właściwie a tu estem woǳem, choć wy echałem na pół dnia.
— Wyraźnie zdałeś dowóǳtwo w ręce mo e i Patroklesa — odparł Tutmozis. — Gdy
zaś nad echał święty Mentezuﬁs, musieliśmy mu ustąpić, gdyż est wyższy od nas…
Książę pomyślał, że ednak schwytanie Tehenny było okupione zbyt wielkimi nieszczęściami. Jednocześnie z całą siłą odczuł doniosłość przepisu, który nie pozwala woǳowi opuszczać wo ska. Musiał w sobie przyznać, że nie ma słuszności, ale to eszcze
barǳie drażniło ego dumę i napełniało nienawiścią do kapłanów.
„Otóż — mówił — estem w niewoli pierwe nawet, nim zdążyłem zostać faraonem
(oby mó świątobliwy o ciec żył wiecznie!). Więc uż ǳisia muszę zacząć wydobywać się
z nie , a przede wszystkim — milczeć… Pentuer ma słuszność: milczeć, zawsze milczeć,
a gniewy swo e ak drogocenne kle noty składać w skarbcu pamięci. Dopiero gdy zbierze
się… O, prorocy, wy mi wówczas zapłacicie!…”
— Nie pytasz, wasza dosto ność, o rezultat bitwy? — spytał Tutmozis.
— Aha, właśnie… Cóż est?
— Przeszło dwa tysiące eńców, więce niż trzy tysiące zabitych, a ledwie kilkuset
uciekło.
— Jakaż więc była armia libĳska? — rzekł zǳiwiony książę.
— Sześć do siedmiu tysięcy luǳi.
— To być nie może… Czy podobna, aby w takie potyczce zginęło prawie całe wo sko?…
— A przecież tak est, to była straszna bitwa — odparł Tutmozis. — Otoczyłeś ich
ze wszech stron, resztę zrobili żołnierze, no… i dosto ny Mentezuﬁs… O takie klęsce
nieprzy aciół Egiptu nie mówią nagrobki na sławnie szych faraonów.
— Idź uż spać, Tutmozisie, estem zmęczony — przerwał książę, czu ąc, że pycha
zaczyna mu bić do głowy.
„Więc to a odniosłem takie zwycięstwo?… Niepodobna!…” — pomyślał.
Rzucił się na skóry, ale pomimo śmiertelnego znużenia zasnąć nie mógł.
Dopiero czternaście goǳin upłynęło od chwili, gdy wydał hasło rozpoczęcia bitwy…
Dopiero czternaście goǳin?… Niepodobna!…
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On wygrał taką bitwę?… Ależ on nawet nie wiǳiał bitwy, tylko żółty, gęsty tuman, skąd potokami wylewały się nieluǳkie wrzaski. Oto i teraz wiǳi ów tuman, słyszy
wrzawę, czu e spiekotę, a przecie żadne bitwy nie ma…
Potem zobaczył niezmierną pustynię, wśród które z bolesnym trudem posuwał się
po piasku. On i ego luǳie mieli na lepsze konie z całe armii, a pomimo to pełzali ak
żółwie… A co za spiekota!… Niepodobna, ażeby człowiek mógł wytrzymać taki żar…
A oto zrywa się Tyfon, zasłania świat, pali, gryzie, dusi… Z ﬁgury Pentuera sypią
się blade iskry… Nad ich głowami rozlega ą się grzmoty, z awisko, którego nie wiǳiał
eszcze nigdy… Potem cicha noc w pustyni… Pęǳący gryf, ciemna sylwetka sﬁnksa na
wapiennym wzgórzu…
„Tylem wiǳiał, tylem przeżył — myśli Ramzes — byłem przy budowaniu naszych
świątyń, a nawet przy uroǳinach wielkiego sﬁnksa, który uż nie ma wieku, i… to wszystko miałoby zdarzyć się w ciągu czternastu goǳin?…”
Jeszcze ostatnia myśl błysnęła księciu: „Człowiek, który tyle przeżył, nie może długo
żyć…
Przebiegło go zimno od stóp do głów i — zasnął.
Naza utrz ocknął się w parę goǳin po wschoǳie słońca. Kłuły go oczy, bolały wszystkie kości, trochę kaszlał, ale umysł miał asny i serce pełne odwagi.
We drzwiach namiotu stał Tutmozis.
— Cóż?… — spytał książę.
— Szpiegowie²⁸⁵ od granicy libĳskie przynoszą ǳiwne wieści — odparł ulubieniec.
— Ku naszemu wąwozowi zbliża się wielki tłum, ale to nie est wo sko, lecz bezbronni,
kobiety i ǳieci, a na ich czele Musawasa i na przednie si Libĳczycy…
— Cóż by to znaczyło?
— Widać chcą prosić o pokó .
— Po edne bitwie?… — zǳiwił się książę.
— Ale akie !… Przy tym strach mnoży w ich oczach nasze wo ska… Czu ą się słabymi
i lęka ą się na azdu i śmierci…
— Zobaczymy, czy to nie est podstęp wo enny!… — odparł książę po namyśle. —
A akże nasi?
— Zdrowi, syci, napo eni, wypoczęci i weseli. Tylko…
— No?…
— Patrokles umarł w nocy — szepnął Tutmozis.
— Jakim sposobem?… — zawołał książę zrywa ąc się.
— Jedni mówią, że zapił się, druǳy… że to kara bogów… Twarz miał siną, a usta
pełne piany…
— Jak tamten niewolnik w Atribis, pamiętasz go?… Nazywał się Bakura i wpadł do
sali uczty ze skargami na nomarchę… Rozumie się, że te same nocy umarł z pĳaństwa!…
Co?…
Tutmozis spuścił głowę.
— Musimy być barǳo ostrożni, panie mó … — szepnął.
— Postaramy się — odparł książę spoko nie. — Nie będę się nawet ǳiwił śmierci
Patroklesa… Bo i co osobliwego może być w tym, że umarł akiś pĳaczyna, który obrażał
bogów, ba!… nawet kapłanów…
Ale Tutmozis w tych drwiących słowach odczuł groźbę.
Książę barǳo kochał wiernego ak pies Patroklesa. Mógł zapomnieć wiele własnych
krzywd, ale ego śmierci nie przebaczy nigdy.
Przed południem do książęcego obozu nadciągnął z Egiptu świeży pułk tebański,
a oprócz tego parę tysięcy luǳi i kilkaset osłów przyniosły wielkie zapasy żywności i namioty. Jednocześnie od strony Libii znowu nadbiegli szpiegowie²⁸⁶ donosząc, że banda
luǳi bezbronnych, idących ku wąwozowi, wciąż powiększa się.
Z rozkazu następcy gęste odǳiałki azdy we wszystkich kierunkach zbadały okolicę:
czy nie ukrywa się gǳie nieprzy acielska armia? Nawet kapłani, wziąwszy ze sobą małą
kapliczkę Amona, weszli na szczyt na wyższego wzgórza i odprawili tam nabożeństwo.
²⁸⁵szpiegowie — ǳiś popr.: szpieǳy. [przypis edytorski]
²⁸⁶szpiegowie — ǳiś popr.: szpieǳy. [przypis edytorski]
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Ta emnica, Wieǳa

A wróciwszy do obozu zapewnili następcę, że wprawǳie nadciąga kilkutysięczny tłum
bezbronnych Libĳczyków, ale armii nie ma nigǳie, co na mnie w trzymilowym promieniu.
Książę zaczął się śmiać z raportu.
— Mam dobre oko — rzekł — ale w takie odległości nie do rzałbym wo ska.
Kapłani, naraǳiwszy się mięǳy sobą, oświadczyli księciu, że eżeli obowiąże się nie
rozmawiać z ludźmi niewta emniczonymi o tym, co zobaczy, przekona się, że można
wiǳieć barǳo daleko.
Ramzes przysiągł. Wówczas kapłani ustawili na ednym wzgórzu ołtarz Amona i rozpoczęli modlitwy. A gdy książę, umywszy się, zd ął sandały i oﬁarował bogu złoty łańcuch
i kaǳidło, wprowaǳili go do ciasne skrzyni, zupełnie ciemne , i kazali patrzeć na ścianę.
Po chwili zaczęły się pobożne śpiewy, w czasie których ukazało się na wewnętrzne ścianie skrzyni asne kółko. Wnet asna barwa zmętniała; książę zobaczył piaszczystą
równinę, wśród nie skały, a przy nich az atyckie placówki.
Kapłani zaczęli śpiewać żywie i obraz zmienił się. Było widać inny kawałek pustyni,
a w nie tłum luǳi nie większych od mrówek. Mimo to ruchy, ubiory, a nawet twarze
osób były tak wyraźne, że książę mógł e opisać.
Zdumienie następcy nie miało granic. Przecierał oczy, dotykał porusza ącego się wizerunku… Nagle odwrócił głowę, obraz zniknął i została ciemność.
Kiedy wyszedł z kaplicy, zapytał go starszy kapłan:
— Cóż, erpatre, wierzysz teraz w potęgę bogów egipskich?
— Zaprawdę — odparł — esteście tak wielkimi mędrcami, że cały świat powinien
wam składać oﬁary i hołdy. Jeżeli w równym stopniu potraﬁcie wiǳieć przyszłość, nic
wam się nie oprze.
Na te słowa eden z kapłanów wszedł do kaplicy, zaczął się modlić i niebawem odezwał
się stamtąd głos mówiący:
— Ramzesie!… zważone są losy państwa, a zanim druga pełnia nade ǳie, zostaniesz
ego władcą…
— Bogowie!… — zawołał przerażony książę — azaliż o ciec mó est tak chory?…
Upadł twarzą na piasek, a eden z asystu ących kapłanów spytał go: czy nie chce eszcze
czego dowieǳieć się.
— Powieǳ, o cze Amonie — odparł — czy spełnią się mo e zamiary?
Po chwili rzekł głos z kaplicy:
— Jeżeli nie rozpoczniesz wo ny ze Wschodem, bęǳiesz składał oﬁary bogom i szanował ich sługi, czeka cię długi żywot i pełne sławy panowanie…
Po tych cudach, które zdarzyły się w asny ǳień, na otwartym polu, książę wzburzony
wrócił do swego namiotu.
„Nic nie oprze się kapłanom!…” — myślał z trwogą.
W namiocie zastał Pentuera.
— Powieǳ mi, mó doradco — rzekł — czy wy, kapłani, możecie czytać w luǳkim
sercu i odsłaniać ego ta emne zamiary?
Pentuer potrząsnął głową.
— Pręǳe — odparł — człowiek do rzy, co mieści się we wnętrzu skały, aniżeli zbada
cuǳe serce. Ono nawet est dla bogów zamknięte i dopiero śmierć odkrywa ego myśli.
Książę głęboko odetchnął, ale nie mógł pozbyć się niepoko u. Gdy zaś ku wieczorowi
trzeba było zwołać radę wo enną, zaprosił na nią Mentezuﬁsa i Pentuera.
Nikt nie wspominał o nagle zmarłym Patroklesie; może dlatego, że były pilnie sze
sprawy. Przy echali bowiem libĳscy posłowie błaga ąc w imieniu Musawasy o litość nad
ego synem Tehenną i oﬁaru ąc Egiptowi poddanie się i wieczny spokó .
— Źli luǳie — mówił eden z posłów — oszukali naród nasz mówiąc, że Egipt est
słaby, a ego faraon cieniem władcy. Wczora ednak przekonaliśmy się, ak mocne est
wasze ramię, i poczytu emy za rzecz roztropnie szą poddać się wam i płacić daniny aniżeli
narażać luǳi na pewną śmierć, a nasze ma ątki na zniszczenie.
Gdy rada wo enna wysłuchała te mowy, kazano Libĳczykom wy ść z namiotu, a książę Ramzes wprost zapytał o zdanie świętego Mentezuﬁsa, co nawet zǳiwiło enerałów.
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— Jeszcze wczora — rzekł dosto ny prorok — raǳiłbym odrzucić prośbę Musawasy,
przenieść wo nę do Libii i zniszczyć gniazdo rozbó ników. ǲiś ednak otrzymałem tak
ważne wiadomości z Memﬁsu, że będę głosował za litością dla pokonanych.
— Czy mó świątobliwy o ciec est chory? — zapytał wzruszony książę.
— Jest chory. Lecz dopóki nie skończymy z Libĳczykami, wasza dosto ność nie powinieneś o tym myśleć…
A gdy następca smutnie spuścił głowę, Mentezuﬁs dodał:
— Muszę spełnić eszcze eden obowiązek… Wczora , dosto ny książę, ośmieliłem
się zrobić ci uwagę, że dla tak marne zdobyczy, ak Tehenna, wóǳ nie powinien był
opuszczać armii. ǲiś wiǳę, że myliłem się: gdybyś bowiem nie schwycił, panie, Tehenny,
nie mielibyśmy tak prędko poko u z Musawasą… Mądrość two a, naczelny woǳu, okazała
się wyższą nad wo skowe ustawy…
Księcia zastanowiła skrucha Mentezuﬁsa.
„Dlaczego on tak mówi?… — pomyślał. — Widać nie tylko Amon wie, że mó świątobliwy o ciec est chory…”
I w duszy następcy znowu zbuǳiły się stare uczucia: pogarda dla kapłanów i — nieufność do ich cudów.
„Więc nie bogowie wróżyli mi, że rychło zostanę faraonem, ale przyszła wiadomość
z Memﬁsu i kapłani oszukali mnie w kaplicy. A eżeli kłamali w ednym, kto zaręczy, że
i te widoki pustyni ukazywane na ścianie nie były także oszustwem?…”
Ponieważ książę ciągle milczał, co przypisywano ego smutkowi z powodu choroby
faraona, a enerałowie także nie śmieli oǳywać się po stanowczych słowach Mentezuﬁsa, więc radę wo enną ukończono. Zapadło ednomyślne postanowienie, ażeby wziąć ak
na większą daninę z Libĳczyków, posłać im egipską załogę i — przerwać wo nę.
Teraz uż wszyscy spoǳiewali się, że faraon umrze. Egipt zaś, aby sprawić władcy
przysto ny pogrzeb, potrzebował głębokiego spoko u.
Opuściwszy namiot rady wo enne , książę spytał Mentezuﬁsa:
— ǲielny Patrokles zgasł te nocy: czy, święci mężowie, myślicie uczcić ego zwłoki?
— Był to barbarzyńca i wielki grzesznik — odparł kapłan. — Tak znakomite ednak
oddał usługi Egiptowi, że należy zapewnić mu życie za grobem. Jeżeli więc pozwolisz,
wasza dosto ność, ǳiś eszcze odeślemy ciało tego męża do Memﬁsu, ażeby zrobić ego
mumię i odwieźć ą na wieczne mieszkanie do Tebów mięǳy królewskie przybytki.
Książę zgoǳił się z ochotą, ale pode rzenia ego wzrosły.
„Wczora — myślał — Mentezuﬁs gromił mnie ak leniwego ucznia, i eszcze łaska
bogów, że nie obił mi grzbietu kĳem, a ǳiś przemawia do mnie ak posłuszny syn do
o ca i prawie pada na brzuch swó . Nie estże to znakiem, że do namiotu mego zbliża się
właǳa tuǳież goǳina rachunku?…”
Tak rozmyśla ąc, książę wzrastał w dumę, a serce ego wypełniał coraz silnie szy gniew
przeciw kapłanom. Gniew tym gorszy, że cichy ak skorpion, który ukrywszy się w piasku,
adowitym żądłem kaleczy nieostrożną nogę.

 
W nocy warty dały znać, że tłum żebrzących o łaskę Libĳczyków uż wszedł do wąwozu.
Jakoż nad pustynią widać było łunę ich ognisk.
O wschoǳie słońca odezwały się trąby i cała armia egipska stanęła pod bronią, w na szerszym mie scu doliny. Stosownie do rozkazu księcia, który chciał eszcze barǳie nastraszyć Libĳczyków, mięǳy szeregami wo ska ustawiono spoko nych tragarzy, a wśród
konnicy pomieszczono oślarzy na osłach. I stało się w onym dniu, że Egipc anie byli mnoǳy ak piasek w pustyni, a Libĳczycy trwożni ak gołębie, nad którymi krąży
astrząb.
O ǳiewiąte rano przed namiot księcia za echał ego złocisty wóz wo enny. Konie
ubrane w strusie pióra rwały się tak, że każdego z nich musiało pilnować dwu masztalerzy.
Ramzes wyszedł z namiotu, siadł na wóz i sam u ął cugle, a mie sce woźnicy za ął przy
nim kapłan Pentuer, doradca. Jeden z enerałów²⁸⁷ roztoczył nad księciem duży, zielony
parasol, a z tyłu i po obu stronach wozu szli greccy oﬁcerowie w pozłocistych zbro ach.
²⁸⁷jenerał — ǳiś popr.: generał. [przypis edytorski]
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W pewne odległości za orszakiem księcia posuwał się mały odǳiał gwardii, a wśród niego
Tehenna, syn libĳskiego woǳa Musawasy.
O kilkaset kroków od Egipc an, przy wy ściu z glaukońskiego wąwozu, stała smutna
gromada Libĳczyków błaga ących zwycięzcy o miłosierǳie.
Kiedy Ramzes w echał ze swo ą świtą na wzgórze, kędy miał przy mować nieprzy acielskie poselstwo, armia ku ego czci podniosła taki okrzyk, że chytry Musawasa zmartwił się eszcze barǳie i szepnął do libĳskie starszyzny:
— Zaprawdę mówię wam, est to krzyk wo ska, które miłu e swego woǳa!…
Wówczas eden z niespoko nie szych książąt libĳskich, wielki bandyta, rzekł do Musawasy:
— Czy nie myślisz, że w takie chwili roztropnie uczynimy, ufa ąc chyżości naszych
koni, aniżeli łasce faraonowego syna?… Ma to być wściekły lew, który nawet głaszcząc
zǳiera skórę; my zaś esteśmy ako agnięta oderwane od cycków swe matki.
— Czyń, ak chcesz — odparł Musawasa — całą pustynię masz przed sobą. Ale mnie
lud wysłał na odkupienie swoich grzechów, a nade wszystko mam syna Tehennę, nad
którym książę rozle e swó gniew, eżeli nie potraﬁę go przebłagać.
Do gromady Libĳczyków przycwałowali dwa ezdni Az aci, donosząc, że pan czeka
na ich pokorę.
Musawasa gorzko westchnął i poszedł ku pagórkowi, na którym stał zwycięzca. Nigdy
eszcze nie odbył on równie ciężkie podróży!… Grube, pokutnicze płótno źle okrywało
ego grzbiet; nad głową obsypaną popiołem znęcał się żar słoneczny, bose nogi gryzł mu
żwir, a serce gniótł smutek i własny, i zwyciężonego ludu.
Przeszedł zaledwie kilkaset kroków, ale parę razy musiał zatrzymywać się i odpocząć.
Często też oglądał się za siebie, aby sprawǳić, czy naǳy niewolnicy, którzy nieśli dary
dla księcia, nie kradną złotych pierścieni, a co gorsze — kle notów. Musawasa bowiem,
ako mąż doświadczony, wieǳiał, że luǳie na chętnie korzysta ą z cuǳego nieszczęścia.
„ǲięku ę bogom — pocieszał się w swe nęǳy chytry barbarzyńca — że na mnie
padł los upokorzenia się przed księciem, który lada ǳień włoży faraonowską czapkę.
Władcy Egiptu są wspaniałomyślni, szczególnie w chwili zwycięstwa. Jeżeli więc potraﬁę
wzruszyć pana mego, umocni on mo e znaczenie w Libii i pozwoli mi pobierać duże
podatki. Prawǳiwy zaś cud, że sam następca tronu złapał Tehennę; nie tylko bowiem nie
uczyni mu krzywdy, ale eszcze obsypie go dosto eństwami…”
Tak myślał, a wciąż oglądał się. Niewolnik bowiem, choć nagi, może ukraǳiony kle not schować w usta, a nawet połknąć.
Na trzyǳieści kroków przed wozem następcy tronu Musawasa i towarzyszący mu na przednie si Libĳczycy upadli na brzuchy swo e i leżeli w piasku, dopóki adiutant książęcy
nie kazał im wstać. Zbliżywszy się o kilka kroków znowu padli i uczynili tak trzy razy,
a zawsze Ramzes musiał rozkazywać im, ażeby się podnieśli.
Przez ten czas Pentuer sto ący na książęcym wozie szeptał swo emu panu:
— Niech oblicze two e nie pokaże im ani srogości, ani uciechy. Racze bądź spoko ny
ak bóg Amon, który pogarǳa swymi wrogami i nie cieszy się z lada akich triumfów…
Nareszcie pokutu ący Libĳczycy stanęli przed obliczem księcia, który ze złocistego
wozu patrzył na nich ak srogi hipopotam na kaczęta nie ma ące gǳie ukryć się przed
ego mocą.
— Tyżeś to — nagle odezwał się Ramzes — tyżeś to est Musawasa, mądry wóǳ
libĳski?
— Jam est twó sługa — odparł zapytany i znowu rzucił się na ziemię.
Gdy mu kazano wstać, książę mówił:
— Jak mogłeś dopuścić się tak ciężkiego grzechu i podnieść rękę na ziemię bogów?
Czyliżby opuściła cię dawna roztropność?
— Panie! — odparł chytry Libĳczyk — żal pomieszał rozumy wygnanym żołnierzom
ego świątobliwości, więc biegli na własną zgubę, ciągnąc za sobą mnie i moich. I wieǳą
bogowie, ak długo ciągnęłaby się ta brzydka wo na, gdyby na czele armii wiecznie ży ącego
faraona nie stanął sam Amon w two e postaci. Jak pustynny wicher spadłeś, kiedy cię
nie oczekiwano, tam, gǳie cię nie oczekiwano, a ak byk łamie trzcinę, tak ty skruszyłeś
zaślepionego nieprzy aciela. Po czym wszystkie ludy nasze zrozumiały, że nawet straszne
pułki libĳskie dopóty są coś warte, dopóki rzuca nimi two a ręka.
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— Mądrze mówisz, Musawaso — rzekł książę — a eszcze lepie uczyniłeś, żeś wyszedł naprzeciw armii boskiego faraona, nie czeka ąc, aż ona przy ǳie do was. Rad bym
ednak dowieǳieć się: o ile prawǳiwą est wasza pokora?
— „Roz aśnĳ oblicze, wielki mocarzu egipski — odpowieǳiał na to Musawasa. —
Przychoǳimy do ciebie ako poddani, ażeby imię two e było wielkim w Libii i ażebyś był
naszym słońcem, ak esteś słońcem ǳiewięciu ludów.
Rozkaż tylko podwładnym twoim, aby byli sprawiedliwymi dla zawo owanego i do
potęgi twe przyłączonego ludu. Niech twoi naczelnicy rząǳą nami sumiennie i sprawiedliwie, a nie według złych chęci swoich, donosząc o nas fałszywie i pobuǳa ąc niełaskę
two ą przeciw nam i ǳieciom naszym. Rozkaż im, namiestniku dobrotliwego faraona,
aby rząǳili nami według woli two e , oszczęǳa ąc swobodę, mienie, ęzyk i obycza e
o ców i przodków naszych.
Niech prawa two e będą dla wszystkich poddanych ci ludów równe, niech urzędnicy
twoi nie pobłaża ą ednym, a nie będą zbyt srogimi dla drugich. Niech wyroki ich będą
dla wszystkich ednakie. Niech pobiera ą opłatę przeznaczoną na twe potrzeby i twó
użytek, lecz nie podnoszą od nas inne w ta emnicy przed tobą, takie , która nie we ǳie
do skarbca twego, lecz wzbogaci tylko sługi two e i sługi sług twoich.
Każ rząǳić nami bez krzywdy dla nas i dla ǳieci naszych, wszak esteś bogiem naszym i władcą na wieki. Naśladu słońce, które dla wszystkich rozsiewa swó blask da ący
siłę i życie. Błagamy cię o twe łaski, my, libĳscy poddani, i padamy czołem przed tobą,
następco wielkiego i potężnego faraona.”²⁸⁸
Tak mówił przebiegły książę libĳski Musawasa i skończywszy, znowu upadł brzuchem na ziemię. A następcy faraona, kiedy słuchał tych mądrych słów, błyszczały oczy
i rozszerzały się nozdrza ak młodemu ogierowi, który po sytne paszy wybiega na łąkę
mięǳy klacze.
— Powstań, Musawaso — odezwał się książę — i posłucha , co ci odpowiem. Los
twó i twoich narodów nie zależy ode mnie, lecz od miłościwego pana, który tak wznosi
się ponad nami wszystkimi ak niebo nad ziemią. Raǳę ci więc, ażebyś ty i starszyzna
libĳska udali się stąd do Memﬁsu i tam, upadłszy na twarz przed władcą i bogiem tego
świata, powtórzyli pokorną mowę, które tu wysłuchałem.
Nie wiem, aki bęǳie skutek waszych próśb; lecz ponieważ bogowie nigdy nie odwraca ą się od skruszonych i błaga ących, więc przeczuwam, że nie bęǳiecie źle przy ęci.
A teraz pokażcie mi dary przeznaczone dla ego świątobliwości, abym osąǳił, czy
poruszą serce wszechmocnego faraona.
W te chwili Mentezuﬁs dał znak sto ącemu na wozie księcia Pentuerowi. A gdy ten
zeszedł i zbliżył się ze czcią do świętego męża, Mentezuﬁs szepnął:
— Bo ę się, ażeby młodemu panu naszemu triumf nie za mocno uderzył do głowy.
Czy nie sąǳisz, że byłoby roztropnym przerwać w aki sposób uroczystość?…
— Przeciwnie — odparł Pentuer — nie przerywa cie uroczystości, a a wam ręczę,
że podczas triumfu nie bęǳie miał wesołe twarzy.
— Zrobisz cud?
— Czyliżbym potraﬁł? Pokażę mu tylko, że na tym świecie wielkie radości towarzyszą
wielkie strapienia.
— Czyń, ak chcesz — rzekł Mentezuﬁs — gdyż bogowie dali ci mądrość godną
członka na wyższe rady.
Odezwały się trąby i bębny i rozpoczęto pochód triumfalny.
Na czele szli naǳy niewolnicy z darami, pilnowani przez możnych Libĳczyków. Więc
niesiono złote i srebrne bogi, szkatułki napełnione wonnościami, emaliowane naczynia,
tkaniny, sprzęty, wreszcie złote misy zasypane rubinami, szaﬁrami i szmaragdami. Niewolnicy niosący e mieli ogolone głowy i opaski na ustach, ażeby który nie ukradł cennego kle notu.
Książę Ramzes wsparł obie ręce o krawędź wozu i z wysokości pagórka patrzył na
Libĳczyków i swo e wo sko ak żółtogłowy orzeł na pstre kuropatwy. Duma wypełniała

²⁸⁸Rozjaśnĳ oblicze, wielki mocarzu egipski… — napis na nagrobku faraona Horem-hepa z roku  przed
Chrystusem. [Horemheb (– p.n.e.), ostatni faraon XVIII dynastii; Red. WL]. [przypis autorski]
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Duma, Pycha, Kondyc a
luǳka

go od stóp do głów i wszyscy czuli, że nie można być potężnie szym nad tego zwycięskiego
woǳa.
W edne chwili oczy księcia utraciły swó blask, a na twarzy odmalowało się przykre
zǳiwienie. To sto ący za nim Pentuer szepnął:
— Nakłoń, panie, ucha twego… Od czasu kiedy opuściłeś miasto Pi-Bast, zaszły tam
ǳiwne wydarzenia… Two a kobieta, Kama Fenic anka, uciekła z Grekiem Lykonem…
— Z Lykonem?… — powtórzył książę.
— Nie porusza się, panie, i nie okazu tysiącom twoich niewolników, że masz smutek
w dniu triumfu…
W te chwili przechoǳił u stóp księcia barǳo długi sznur Libĳczyków niosących
w koszach owoce i chleby, a w ogromnych ǳbanach wino i oliwę dla wo ska. Na ten
widok wśród karnego żołnierstwa rozległ się szmer radości, ale Ramzes nie spostrzegł
tego, za ęty opowiadaniem Pentuera.
— Bogowie — szeptał prorok — ukarali zdraǳiecką Fenic ankę…
— Złapana?… — spytał książę.
— Złapana, ale musiano ą wysłać do wschodnich kolonii… Spadł bowiem na nią
trąd…
— O bogowie!… — szepnął Ramzes. — Czy aby mnie on nie grozi?…
— Bądź spoko ny, panie: gdybyś się zaraził, uż byś go miał…
Książę poczuł zimno we wszystkich członkach. Jakże łatwo bogom z na wyższych
szczytów zepchnąć człowieka w przepaść na głębsze nęǳy!…
— A tenże nikczemny Lykon?…
— Jest to wielki zbrodniarz — mówi Pentuer — zbrodniarz, akich niewielu wydała
ziemia…
— Znam go. Jest podobny do mnie ak obraz odbity w lustrze… — odparł Ramzes.
Teraz nadciągnęła gromada Libĳczyków prowaǳących osobliwe zwierzęta. Na czele szedł ednogarbny wielbłąd z białawym włosem, eden z pierwszych, akiego złapano
w pustyni. Za nim dwa nosorożce, stado koni i oswo ony lew w klatce. A dale mnóstwo
klatek z różnobarwnymi ptakami, małpkami i małymi pieskami, przeznaczonymi dla dam
dworskich. W końcu pęǳono wielkie stada wołów i baranów na mięso dla wo ska.
Książę ledwo rzucił okiem na wędru ący zwierzyniec i pytał kapłana:
— A Lykon schwytany?…
— Teraz powiem ci na gorszą rzecz, nieszczęśliwy panie — szeptał Pentuer. — Pamięta ednak, aby nieprzy aciele Egiptu nie dostrzegli smutku w tobie…
Następca poruszył się.
— Two a druga kobieta, Sara Żydówka…
— Czy także uciekła?…
— Zmarła w więzieniu…
— O bogowie!… Któż śmiał ą wtrącić?…
— Sama oskarżyła się o zabó stwo syna twego…
— Co?…
Wielki krzyk rozległ się u stóp księcia: maszerowali eńcy libĳscy wzięci podczas
bitwy, a na ich czele smutny Tehenna.
Ramzes miał w te chwili serce tak przepełnione bólem, że skinął na Tehennę i rzekł:
— Stań przy o cu twoim, Musawasie, ażeby wiǳiał i dotknął cię, że ży esz…
Na te słowa wszyscy Libĳczycy i całe wo sko wydało potężny okrzyk; ale książę nie
słuchał go.
— Syn mó nie ży e?… — pytał kapłana. — Sara oskarżyła się o ǳieciobó stwo?…
Czy szaleństwo padło na e duszę?…
— ǲiecko zabił nikczemny Lykon…
— O bogowie, da cie mi siły!… — ęknął książę.
— Hamu się, panie, ak przystało na zwycięskiego woǳa…
— Czyliż podobna zwyciężyć taką boleść!… O niemiłosierni bogowie!…
— ǲiecko zabił Lykon, Sara zaś oskarżyła się, ażeby ciebie ocalić… Wiǳąc bowiem
mordercę w nocy, myślała, że to ty sam byłeś…
— A a ą wygnałem z mego domu!… A a zrobiłem ą służebnicą Fenic anki!… —
szeptał książę.
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Syn, O ciec, Przywódca,
Wierność, Zwycięstwo,
Cierpienie

Teraz ukazali się egipscy żołnierze, niosący pełne kosze rąk uciętych poległym Libĳczykom.
Na ten widok książę Ramzes zasłonił twarz swo ą i gorzko zapłakał.
Natychmiast enerałowie otoczyli wóz, pociesza ąc pana. Zaś święty prorok Mentezuﬁs
podał wniosek, który przy ęto bez namysłu, ażeby od te pory wo sko egipskie uż nigdy
nie ucinało rąk poległym w bo u nieprzy aciołom.
Tym nieprzewiǳianym wypadkiem zakończył się pierwszy triumf następcy egipskiego tronu. Ale łzy, akie wylał nad uciętymi rękoma, mocnie aniżeli zwycięska bitwa przywiązały do niego Libĳczyków. Nikt też nie ǳiwił się, że dokoła ognisk zasiedli w zgoǳie
żołnierze egipscy i Libĳczycy, ǳieląc się chlebem i pĳąc wino z tych samych kubków.
Mie sce wo ny i nienawiści, które miały trwać całe lata, za ęło głębokie uczucie spoko u
i zaufania.
Ramzes polecił, ażeby Musawasa, Tehenna i na przednie si Libĳczycy natychmiast
echali z darami do Memﬁsu, i dał im eskortę, nie tyle do pilnowania ich, ile dla bezpieczeństwa ich osób i wiezionych skarbów. Sam zaś ukrył się w namiocie i nie pokazał się
przez kilka goǳin. Nie przy ął nawet Tutmozisa, ak człowiek, któremu boleść starczy za
na milsze towarzystwo.
Ku wieczorowi przyszła do księcia deputac a greckich oﬁcerów pod dowóǳtwem Kaliposa. Kiedy następca zapytał: czego chcą?… Kalipos odparł:
— Przychoǳimy błagać cię, panie, ażeby ciało naszego woǳa, a twego sługi, Patroklesa, nie było wydane egipskim kapłanom, lecz spalone według greckiego obycza u.
Książę zǳiwił się.
— Chyba wiadomo wam — rzekł — że ze zwłok Patroklesa kapłani chcą zrobić
mumię pierwsze klasy i umieścić ą przy grobach faraonów. Czy może większy zaszczyt
spotkać człowieka na tym świecie?
Grecy wahali się, wreszcie Kalipos, zebrawszy odwagę, odpowieǳiał:
— Panie nasz, pozwól otworzyć serce przed tobą. Dobrze wiemy, że zrobienie mumii
est dla człowieka korzystnie szym niż spalenie go. Gdy bowiem dusza spalonego natychmiast przenosi się do kra ów wiekuistych, dusza zabalsamowanego może tysiące lat żyć
na te ziemi i cieszyć się e pięknością.
Ale egipscy kapłani, woǳu (niech to nie obraża twoich uszu!), nienawiǳili Patroklesa. Któż więc nas zapewni, że kapłani, zrobiwszy ego mumię, nie w tym celu zatrzyma ą
duszę na ziemi, aby ą poddać udręczeniom?… I co my bylibyśmy warci, gdybyśmy, pode rzewa ąc zemstę, nie uchronili od nie duszy naszego ziomka i dowódcy?…
Zǳiwienie Ramzesa eszcze barǳie wzrosło.
— Czyńcie — rzekł — ak uważacie za potrzebne.
— A eżeli nie wydaǳą nam ciała?…
— Tylko przygotu cie stos, a resztą sam się za mę.
Grecy wyszli, książę posłał po Mentezuﬁsa.

Pogrzeb, Obycza e, Zemsta

 
Kapłan spod oka przypatrzył się następcy i znalazł go barǳo zmienionym. Ramzes był
blady, prawie schudł w kilka goǳin, a ego oczy straciły blask i zapadły się pod czoło.
Usłyszawszy, o co choǳi Grekom, Mentezuﬁs ani chwili nie wahał się z wydaniem
zwłok Patroklesa.
— Grecy ma ą słuszność — rzekł święty mąż — że moglibyśmy udręczać po śmierci cień Patroklesa. Ale są głupcami przypuszcza ąc, że którykolwiek kapłan egipski czy
chalde ski dopuściłby się podobne zbrodni.
Niech zabiorą ciało swego ziomka, eżeli sąǳą, że pod opieką ich obycza ów bęǳie
szczęśliwszy po śmierci!…
Książę natychmiast wysłał oﬁcera ze stosownym rozkazem, ale Mentezuﬁsa zatrzymał.
Widocznie chciał mu coś powieǳieć, choć wahał się.
Po dłuższym milczeniu Ramzes nagle zapytał:
— Zapewne wiesz, święty proroku, że edna z moich kobiet, Sara, umarła, a e syn
został zamordowany?…
— Stało się to — odparł Mentezuﬁs — te same nocy, kiedy opuściliśmy Pi-Bast…
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Wiadomość, Przywódca,
Wo na, O ciec

Książę zerwał się.
— Przez wiekuistego Amona!… — krzyknął. — Stało się tak dawno, a wy nic nie
wspomnieliście mi?… Nawet o tym, że a byłem posąǳony o zabicie mego ǳiecka?…
— Panie — rzekł kapłan — naczelny wóǳ w przededniu bitwy nie ma ani o ca, ani
ǳiecka, ani nikogo zgoła, tylko — swo ą armię i nieprzy aciół. Mogliżeśmy cię w tych
ważnych czasach niepokoić podobnymi wiadomościami?
— To prawda — odparł książę po namyśle. — Gdyby nas ǳisia zaskoczono, nie
wiem, czy potraﬁłbym dobrze pokierować wo skiem… I w ogóle nie wiem, czy uż kiedykolwiek zdołam oǳyskać spokó …
Takie małe… takie piękne ǳiecko!… Albo i ta kobieta, która poświęciła się za mnie,
gdy a ciężko ą skrzywǳiłem. Nigdy nie myślałem, że mogą zdarzać się podobne nieszczęścia i że przenosi e luǳkie serce.
— Czas wszystko leczy… Czas i modlitwa — szepnął kapłan.
Książę pokiwał głową i znowu w namiocie zaległa taka cisza, że słychać było piasek
wysypu ący się z klepsydry. Następca znowu ocknął się.
— Powieǳ mi — rzekł — o cze święty, eżeli nie należy to do wielkich ta emnic,
aka est naprawdę różnica mięǳy spaleniem zmarłego i zrobieniem z niego mumii? Bo
chociaż słyszałem coś w szkole, nie rozumiem ednak te kwestii, do które Grecy tak
wielką przywiązu ą wagę.
— My przywiązu emy daleko większą, na większą… — odparł kapłan. — Świadczą
o tym nasze miasta zmarłych, które za ęły cały skra pustyni zachodnie . Świadczą piramidy, które są grobami faraonów starego państwa, i mnemonie, olbrzymie groby, kute
w skałach, dla królów nasze epoki.
Pogrzeb i grób to wielka sprawa, to na większa sprawa luǳka. Bo gdy w formie cielesne ży emy pięćǳiesiąt albo sto lat, nasze cienie trwa ą ǳiesiątki tysięcy lat, aż do
zupełnego oczyszczenia.
Asyry scy barbarzyńcy śmie ą się z nas, że więce poświęcamy zmarłym niż ży ącym;
ale zapłakaliby nad swoim niedbalstwem o zmarłych, gdyby znana im była, ak nam,
ta emnica śmierci i grobu…
Książę otrząsnął się.
— Przestraszasz mnie — rzekł. — Czyliż zapomniałeś, że mięǳy zmarłymi a mam
dwie miłe istoty, które nie są pochowane według egipskiego rytuału.
— Owszem. Teraz właśnie robią ich mumie. A zarówno Sara, ak i twó syn będą
mieli wszystko, cokolwiek przydać im się może w długie wędrówce.
— Doprawdy?… — spytał, akby ucieszony, Ramzes.
— Zaręczam, że tak est — odparł kapłan — i że zrobione bęǳie wszystko, co potrzeba, abyś znalazł ich, panie, szczęśliwymi, gdy i tobie kiedyś uprzykrzy się ziemski
żywot.
Następca, słucha ąc tego, był barǳo wzruszony.
— Więc myślisz, święty mężu — spytał — że odna dę kiedyś mego syna i będę mógł
powieǳieć te kobiecie: Saro, a wiem, że byłem dla ciebie zbyt surowy?…
— Jestem tak pewny, ak tego, że wiǳę cię, dosto ny panie.
— Mów… mów o tym!… — zawołał książę. — Człowiek dopóty nie dba o groby,
dopóki nie złoży w nich cząstki samego siebie… A mnie spotkała ta niedola, i właśnie
wówczas, gdym myślał, że z wy ątkiem faraona, nie ma potężnie szego nade mnie!
— Zapytywałeś, panie — zaczął Mentezuﬁs — aka est różnica mięǳy spaleniem
zmarłego i zrobieniem z niego mumii? Taka sama ak mięǳy zniszczeniem szaty a schowaniem e do komory. Gdy szata est przechowana, może się nie ednokrotnie przydać;
a gdy masz tylko edną, byłoby szaleństwem palić ą…
— Tego nie rozumiem — wtrącił książę. — Tego nie wykładacie nawet w wyższe
szkole…
— Ale możemy powieǳieć następcy faraona.
Wasza dosto ność wiesz — ciągnął kapłan — że luǳka istota składa się z trzech części:
ciała, iskry boże i cienia, czyli Ka, który łączy ciało z iskrą bożą.
Gdy człowiek umiera, ego cień tuǳież iskra odłącza ą się od ciała. Gdyby człowiek
żył bez grzechu, ego iskra boża wraz z cieniem natychmiast poszłaby mięǳy bogów, na
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wiekuiste życie. Ale każdy człowiek grzeszy, plami się na tym świecie, skutkiem czego ego
cień, Ka, musi się oczyszczać, niekiedy przez tysiące lat. Zaś oczyszcza się w ten sposób, że
niewiǳialny błąka się po nasze ziemi, pomięǳy ludźmi, i spełnia dobre uczynki. Chociaż
cienie zbrodniarzy nawet w zagrobowym życiu dopuszcza ą się występków i ostatecznie
gubią i siebie, i zawartą w nich iskrę bożą.
Otóż, co dla wasze dosto ności nie est chyba ta emnicą, ów cień, Ka, est zupełnie
podobny do człowieka, tylko wygląda, akby był utkany z barǳo delikatne mgły. Cień
ma głowę, ręce i tułów, może choǳić, mówić, rzucać lub podnosić przedmioty, ubiera się
ak człowiek, a nawet, osobliwie przez kilkaset pierwszych lat po śmierci, musi od czasu
do czasu nieco posilać się. Późnie bowiem wystarcza ą mu wizerunki pokarmów…
Główną ednak siłę swo ą cień czerpie z ciała, które po nim zosta e na ziemi. Gdy więc
ciało rzucimy do grobu, ono prędko psu e się i cień musi nasycać się prochem i zgnilizną.
Gdy ciało spalimy, cień ma tylko popioły do krzepienia się. Ale gdy z ciała zrobimy
mumię, czyli gdy ciało zabalsamu emy na tysiące lat, cień Ka zawsze est zdrów i silny
i epokę swego oczyszczenia przepęǳa spoko nie, nawet przy emnie.
— ǲiwne rzeczy!… — szepnął następca.
— O życiu zagrobowym kapłani, w ciągu tysiącletnich badań, dowieǳieli się barǳo
ważnych szczegółów. Przekonano się, że gdy w ciele zmarłego zosta ą wnętrzności, ego
cień Ka ma ogromny apetyt, potrzebu e tyleż pokarmów, co człowiek; a gdy pokarmu
zabraknie, wówczas rzuca się na ży ących i wysysa z nich krew. Lecz gdy usuwa się ze
zwłok wnętrzności, ak my to robimy, wówczas cień prawie obywa się bez pokarmu: ego
własne ciało, zabalsamowane i napełnione silnie pachnącymi ziołami, wystarcza mu na
miliony lat.
Również sprawǳono, że gdy grób zmarłego est pusty, cień tęskni za światem i włóczy się po ziemi bez potrzeby. Lecz gdy w kaplicy pośmiertne złożymy oǳienie, sprzęty,
broń, naczynia i narzęǳia, które zmarły lubił, gdy ściany pokry emy malowidłami przedstawia ącymi: uczty, polowania, nabożeństwa, wo ny i w ogóle wypadki, w których nieboszczyk przy mował uǳiał, gdy eszcze dodamy mu posążki osób z ego roǳiny, służby,
koni, psów i bydła, wówczas cień nie wychoǳi bez potrzeby na świat, gdyż zna du e go
w swym domu zmarłych.
Nareszcie przekonano się, że wiele cieniów, nawet po odbyciu pokuty, nie może we ść
do krainy wiecznego szczęścia, ponieważ nie zna ą stosownych modlitw, zaklęć i rozmów
z bogami. Zapobiegamy temu owĳa ąc mumię w papirusy, na których są wypisane sentenc e, i — kładąc im do trumien Księgę Zmarłych²⁸⁹.
Jednym słowem nasz rytuał pogrzebowy zapewnia cieniowi siły, chroni go od niewygód i tęsknoty za ziemią, ułatwia mu we ście mięǳy bogów i — zabezpiecza żywych
luǳi od szkód, akie mogłyby im wyrząǳić cienie. Nasza wielka troskliwość o zmarłych
to właśnie ma na celu; dlatego stawiamy im prawie pałace, a w nich — na ozdobnie sze
mieszkania.
Książę rozmyślał, wreszcie rzekł:
— Rozumiem, że wyświadczacie wielką łaskę bezsilnym i bezbronnym cieniom, zaopatru ąc ich w ten sposób. Lecz… kto mi powie, że cienie istnie ą…
O tym, że est bezwodna pustynia — ciągnął książę — wiem, bo ą wiǳę, bom tonął
w e piaskach i doświadczyłem e żarów. O tym, że są krainy, w których woda kamienie e,
a para zamienia się na białe puchy, także wiem, bo mówili wiarogodni²⁹⁰ świadkowie…
Ale skąd wy wiecie o cieniach, których nikt nie wiǳiał, i o ich życiu pośmiertnym,
skoro stamtąd nie wrócił żaden człowiek?
— Mylisz się, wasza dosto ność — odparł kapłan. — Cienie ukazywały się luǳiom
nieraz, a nawet opowiadały im swo e ta emnice.

²⁸⁹Księga Zmarłych, ǳiś częście : Księga Umarłych — używane od czasów Nowego Państwa zbiory tekstów
pogrzebowych o charakterze religĳno-magicznym, zawiera ących opis drogi zmarłego w świecie pozagrobowym oraz niezbędne wskazówki, modlitwy i zaklęcia, umożliwia ące pokonanie wszystkich niebezpieczeństw
i zapewnia ące pomyślną ocenę na sąǳie Ozyrysa. Spisywaną na papirusie Księgę Umarłych sporząǳano na zamówienie, poszczególne egzemplarze różniły się doborem i kole nością tekstów; znacząca kanonizac a nastąpiła
dopiero w czasach XXVI dynastii. [przypis edytorski]
²⁹⁰wiarogodny — ǳiś: wiarygodny. [przypis edytorski]
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Duch, Wampir, Pogrzeb,
Grób

Można mieszkać w Tebach ǳiesięć lat i nie wiǳieć deszczu; można żyć na ziemi sto
lat i nie spotkać cienia. Ale kto by mieszkał przez setki lat w Tebach albo żył tysiące lat
na ziemi, zobaczyłby nie eden deszcz i nie ednego cienia!…
— A któż to żył tysiące lat?… — zapytał książę.
— Żył, ży e i żyć bęǳie święty stan kapłański — odpowieǳiał Mentezuﬁs. — On
to przed trzyǳiestoma tysiącami lat osiedlił się nad Nilem, on przez ten czas badał niebo i ziemię, on stworzył naszą mądrość i nakreślił plany wszystkich pól, tam, kanałów,
piramid i świątyń…
— To prawda — przerwał książę. — Stan kapłański est mądry i potężny, ale — gǳie
są cienie?… Kto e wiǳiał i z nimi rozmawiał?…
— Wieǳ o tym, panie — prawił Mentezuﬁs — że cień est w każdym ży ącym
człowieku. A ak są luǳie oǳnacza ący się ogromną siłą lub arcybystrym wzrokiem, tak
są i tacy luǳie, którzy posiada ą niezwykły dar, że — mogą za życia wyǳielać swó własny
cień…
Nasze ta emne księgi pełne są na wiarogodnie szych²⁹¹ opowiadań w te sprawie. Nieeden prorok umiał zapadać w sen podobny do śmierci. Wówczas ego cień odǳieliwszy
się od ciała w edne chwili przenosił się do Tyru, Niniwy, Babilonu, oglądał rzeczy potrzebne, przysłuchiwał się naradom obchoǳącym nas i — po przebuǳeniu się proroka
— zdawał ak na dokładnie sze sprawozdanie. Nie eden zły czarownik również zasnąwszy wysyłał swó cień do domu nienawiǳonego człowieka, a tam wywracał lub niszczył
sprzęty i straszył całą roǳinę.
Zdarzało się, że człowiek napastowany przez cienia czarnoksiężnika uderzał go włócznią lub mieczem. Wówczas w domu nawieǳanym ukazywały się krwawe ślady, a czarnoksiężnik miał na swym ciele tę właśnie ranę, którą zadano cieniowi.
Nie ednokrotnie też cień ży ącego człowieka ukazywał się razem z nim, o kilka kroków
od niego…
— Znam a takie cienie!… — szepnął ironicznie książę.
— Muszę dodać — ciągnął Mentezuﬁs — że nie tylko luǳie, ale — zwierzęta, rośliny, kamienie, budowle i sprzęty ma ą takie same cienie. Tylko (ǳiwna rzecz!) cień
przedmiotu martwego nie est martwy, ale posiada życie: rusza się, przesuwa się z mie sca na mie sce, nawet myśli i ob awia to za pomocą rozmaitych znaków, na częście —
pukania.
Gdy człowiek umrze, cień ego ży e i ukazu e się luǳiom. W naszych księgach zapisano tysiące podobnych wypadków. Jedne cienie upominały się o adło, inne choǳiły po
mieszkaniu, pracowały w ogroǳie albo polowały w górach z cieniami swoich psów i kotów. Inne cienie straszyły luǳi, niszczyły ich ma ątek, wypĳały ich krew, nawet pociągały
ży ących do rozpusty… Bywały ednak cienie dobre: matki opieku ące się ǳiećmi, poległych żołnierzy ostrzega ących o zasaǳce nieprzy acielskie , kapłanów, którzy odkrywali
nam ważne ta emnice.
Jeszcze za osiemnaste dynastii cień faraona Cheopsa (który pokutu e za ucisk ludu
przy wznoszeniu piramidy dla siebie) ukazywał się w nubĳskich kopalniach złota i litu ąc
się nad cierpieniami pracu ących więźniów, wskazał im nowe źródło wody.
— Opowiadasz ciekawe rzeczy, święty mężu — odparł Ramzes — pozwól więc, że i a
ci coś powiem. Jedne nocy, w Pi-Bast, pokazano mi „mó cień”… Był zupełnie podobny
do mnie i nawet tak ubrany ak a. Wnet ednak przekonałem się, że to nie est żaden
cień, ale żywy człowiek, nie aki Lykon, nikczemny morderca mego syna…
Występki swo e zaczął od tego, że straszył Fenic ankę Kamę. Wyznaczyłem nagrodę
za schwytanie go… Ale nasza polic a nie tylko nie po mała go, lecz nawet pozwoliła mu
wykraść tą samą Kamę i zabić niewinne ǳiecko.
ǲiś słyszę, że schwytano Kamę; ale o tym nęǳniku nic nie wiem. Zapewne ży e na
swoboǳie zdrów, wesół i zasobny w skraǳione skarby; może nawet sposobi się do nowe
zbrodni!…
— Zbyt wiele osób ściga tego nikczemnika, ażeby w końcu nie został po many —
rzekł Mentezuﬁs. — A gdy raz wpadnie w nasze ręce, Egipt zapłaci mu za zgryzoty, akie

²⁹¹najwiarogodniejszy — ǳiś: na wiarygodnie szy, na barǳie wiarygodny. [przypis edytorski]
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uczynił ego następcy tronu. Wierza mi, panie, możesz mu z góry przebaczyć wszystkie
występki, kara bowiem odpowie ich wielkości.
— Wolałbym go sam mieć w rękach — odparł książę. — Zawsze to niebezpieczna
rzecz taki „cień” za życia!…²⁹²
Nie barǳo zbudowany podobnym zakończeniem swego wykładu, święty Mentezuﬁs
pożegnał księcia. Po nim wszedł do namiotu Tutmozis, zawiadamia ąc, że Grecy uż układa ą stos dla swo ego woǳa i że kilkanaście libĳskich kobiet zgoǳiło się płakać w czasie
pogrzebowego obchodu.
— Bęǳiemy przy tym — odparł następca. — Czy wiesz, że zabito mego syna?…
Takie małe ǳiecko!… Gdy nosiłem go, śmiał się i wyciągał do mnie rączki!… Niepo ęta
rzecz, ile nikczemności może pomieścić luǳkie serce! Gdyby ten podły Lykon targnął się
na mo e życie, eszcze rozumiałbym, nawet przebaczył… Ale mordować ǳiecko…
— A o poświęceniu Sary mówiono ci, panie? — spytał Tutmozis.
— Tak. Zda e mi się, że była to na wiernie sza z moich kobiet i że niesłusznie postąpiłem z nią… Ale ak to może być — zawołał książę, bĳąc pięścią w stół — ażeby dotychczas
nie schwytano nęǳnika Lykona?… Przysięgli mi na to Fenic anie… obiecałem nagrodę
naczelnikowi polic i…
W tym musi coś być!…
Tutmozis zbliżył się do księcia i szepnął:
— Był u mnie posłaniec od Hirama, który obawia ąc się gniewu kapłanów kry e się,
zanim opuści Egipt… Otóż Hiram podobno dowieǳiał się od naczelnika polic i w Pi-Bast, że… Lykon został schwytany… Ale cicho!… — dodał wylękniony Tutmozis.
Książę na chwilę wpadł w gniew, lecz wnet się opanował.
— Schwytany?… — powtórzył. — Dlaczegóż ta ta emnica?…
— Bo naczelnik polic i musiał oddać go świętemu Meesowi na ego rozkaz w imieniu na wyższe rady…
— Aha… aha!… — powtarzał następca. — Zatem czcigodnemu Meesowi i na wyższe raǳie potrzebny est człowiek tak barǳo podobny do mnie?… Aha!… Memu
ǳiecku i Sarze ma ą sprawić piękny pogrzeb… balsamu ą ich zwłoki… Ale mordercę
ukrywa ą w bezpiecznym mie scu… Aha!…
I święty Mentezuﬁs est wielkim mędrcem. Opowieǳiał mi ǳiś wszystkie ta emnice
zagrobowego życia, wytłumaczył mi cały pogrzebowy rytuał, akbym a sam był kapłanem co na mnie trzeciego stopnia… Ale o schwytaniu Lykona i o ukryciu tego zabó cy
przez Meesa ani wspomniał!… Widocznie święci o cowie troskliwsi są o drobne sekreta
następcy tronu aniżeli o wielkie ta emnice przyszłego życia… Aha!…
— Zda e się, panie, że ǳiwić cię to nie powinno — wtrącił Tutmozis. — Wiesz, że
kapłani uż pode rzewa ą cię o niechęć i ma ą się na ostrożności… Tym więce …
— Co tym więce ?…
— Że ego świątobliwość est barǳo chory. Barǳo…
— Aha!… o ciec mó chory, a a tymczasem na czele wo ska muszę pilnować pustyni,
ażeby z nie piaski nie uciekły… Dobrze, żeś mi to przypomniał!… Tak, ego świątobliwość
musi być ciężko chory, gdyż kapłani są barǳo czuli dla mnie… Wszystko mi pokazu ą
i o wszystkim mówią, wy ąwszy tego, że Mees ukrył Lykona.
Tutmozis — rzekł nagle książę — czy i ǳiś sąǳisz, że mogę rachować na wo sko?
— Na śmierć pó ǳiemy, tylko rozkaż…
— I za szlachtę ręczysz?…
— Jak za wo sko.
— Dobrze — odparł następca. — Możemy teraz oddać ostatnią usługę Patroklesowi.

 
W ciągu kilku miesięcy, podczas których książę Ramzes pełnił obowiązki namiestnika
Dolnego Egiptu, ego świątobliwy o ciec coraz barǳie zapadał na zdrowiu. I zbliżała się
²⁹²Zawsze to niebezpieczna rzecz taki „cień” za życia!… — rzecz szczególna, że teoria „cieniów”, na które
prawdopodobnie opierała się naǳwycza na troskliwość Egiptu o zmarłych, że teoria ta odżyła w naszych czasach
w Europie. Wykłada ą obszernie Adolf d’Assier w książce: Essai sur l’humanité posthume et le spiritisme, par un
positiviste. [przypis autorski]
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chwila, w które pan wieczności, buǳący radość w sercach, władca Egiptu i wszystkich
kra ów, akie tylko oświetla słońce, miał za ąć mie sce obok czcigodnych poprzedników
swoich, w tebańskich katakumbach, które leżą po drugie stronie miasta Teb.
Nie był eszcze zbyt podeszły wiek równego bogom mocarza, który rozdawał życie
poddanym i miał właǳę zabierania mężom ich żon według pragnień serca swego. Ale
trzyǳiestokilkuletnie rządy tak go zmęczyły, że uż sam chciał wypocząć, odnaleźć młodość i piękność swo ą w zachodnie krainie, gǳie każdy faraon bez trosk panu e wiecznie
nad ludami, tak szczęśliwymi, że nikt i nigdy nie chciał stamtąd powracać.
Jeszcze pół roku temu świątobliwy pan spełniał wszystkie czynności przywiązane do
ego stanowiska, na którym opierało się bezpieczeństwo i pomyślność całego wiǳialnego
świata.
Rankiem, ledwo kur zapiał, kapłani buǳili władcę hymnem na cześć wschoǳącego
słońca. Faraon podnosił się z łoża i w złociste wannie brał kąpiel z wody różane . Po czym
boskie ciało ego było natarte bezcennymi wonnościami, wśród szmeru modłów ma ących
własność odpęǳania złych duchów.
Tak oczyszczony i okaǳony przez proroków szedł pan do kapliczki. Odrywał glinianą pieczęć ode drzwi i wchoǳił sam eden do sanktuarium, gǳie na łożu ze słoniowe
kości spoczywał cudowny posąg bożka Ozyrysa. Bożek miał ten naǳwycza ny dar, że na
każdą noc odpadały mu ręce, nogi i głowa odcięte niegdyś przez złego boga Seta; lecz po
modlitwie faraona wszystkie członki zrastały się na powrót, bez żadne przyczyny.
Gdy ego świątobliwość przekonał się, że Ozyrys znowu est cały, wydobywał posąg
z łoża, kąpał go, ubierał w drogocenne szaty i — posaǳiwszy na malachitowym tronie,
okaǳał go wonnościami. Ceremonia to nader ważna: gdyby bowiem którego poranku
boskie członki Ozyrysa nie zrosły się, byłby to znak, że Egiptowi, eżeli nie całemu światu,
grozi wielkie nieszczęście.
Po wskrzeszeniu i ubraniu bóstwa ego świątobliwość zostawiał otwarte drzwi kaplicy,
aby przez nie na kra spływały błogosławieństwa. Zarazem wyznaczał kapłanów, którzy
przez cały ǳień mieli pilnować sanktuarium nie tyle przed złą wolą, ile przed lekkomyślnością luǳką. Nieraz bowiem zdarzało się, że niebaczny śmiertelnik, zbliżywszy się
zanadto do na świętszego mie sca, narażał się na niewiǳialne uderzenie, które pozbawiało
go przytomności, a nawet życia.
Po odprawieniu nabożeństwa szedł pan, otoczony śpiewa ącymi kapłanami, do wielkie sali adalne , gǳie stał fotel i stoliczek dla niego i ǳiewiętnaście innych stoliczków
przed ǳiewiętnastu posągami wyobraża ącymi ǳiewiętnaście poprzednich dynastii. Gdy
zaś władca usiadł, wbiegały młode chłopcy i ǳiewczęta ze srebrnymi talerzami, na których było mięso i ciasta, tuǳież z ǳbanami wina. Kapłan dozoru ący potraw kosztował
z pierwszego talerza i pierwszego ǳbanka, które następnie na klęczkach podawano faraonowi, a inne talerze i ǳbany stawiano przed posągami przodków. Gdy zaś władca,
zaspokoiwszy głód, opuścił salę, potrawy przeznaczone dla przodków mieli prawo z adać
książęta albo kapłani.
Z adalni udawał się pan do nie mnie wielkie sali audienc onalne . Tu padali przed
nim na twarz na bliżsi dosto nicy państwa i na bliższa roǳina, po czym minister Herhor,
na wyższy skarbnik, na wyższy sęǳia i na wyższy naczelnik polic i składali mu raporty
o sprawach państwa. Czytanie było przerywane religĳną muzyką i tańcem, w czasie wykonywania których tron zasypywano wieńcami i bukietami.
Po audienc i ego świątobliwość udawał się do obocznego gabinetu i położywszy się
na kanapie chwilę drzemał. Następnie składał bogom oﬁary z wina i kaǳideł i opowiadał
kapłanom swo e sny, wedle których mędrcy układali na wyższe rozporząǳenia w sprawach, które ego świątobliwość miał rozstrzygać.
Niekiedy ednak, gdy snów nie było albo gdy ich tłumaczenie wydało się faraonowi
niewłaściwym, ego świątobliwość uśmiechał się dobrotliwie i — rozkazywał w dane
sprawie postąpić tak a tak. Rozkaz ten był prawem, którego nikt nie mógł zmieniać,
chyba tylko w wykonaniu szczegółów.
W goǳinach popołudniowych ego świątobliwość niesiony w lektyce ukazywał się
na ǳieǳińcu swo e wierne gwardii, a potem wstępował na taras i spoglądał ku czterem
okolicom świata, aby uǳielić im swego błogosławieństwa. Wówczas ze szczytu pylonów
wywieszano chorągwie i oǳywały się potężne głosy trąb. Ktokolwiek usłyszał e, w mieście
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czy w polu, Egipc anin czy barbarzyńca, padał na twarz, ażeby i na ego głowę spłynęła
cząstka łaski na wyższe .
W takie chwili nie było wolno uderzyć człowieka ani bydlęcia: kĳ podniesiony nad
grzbietem sam opadał. Jeżeli zaś przestępca skazany na śmierć dowiódł, że czytano mu
wyrok w czasie ukazania się pana nieba i ziemi, zmnie szano mu karę. Albowiem przed
faraonem choǳi moc, a za nim miłosierǳie.
Uszczęśliwiwszy lud swó , władca wszystkich rzeczy, akie tylko są pod słońcem, zstępował do swoich ogrodów, mięǳy palmy i sykomory, i tu sieǳiał na dłuże , odbiera ąc
hołdy od swych kobiet i przypatru ąc się zabawom ǳieci swo ego domu. Gdy które z nich
pięknością czy zręcznością zwróciło ego uwagę, przywoływał e do siebie i pytał:
— Kto ty esteś, mó maleńki?
— Jestem książę Binotris, syn ego świątobliwości — odpowiadał chłopczyk.
— A akże nazywa się two a matka?
— Mo a matka est pani Ameces, kobieta ego świątobliwości.
— Cóż ty umiesz?
— Umiem uż liczyć do ǳiesięciu i napisać: „Niech ży e wiecznie o ciec i bóg nasz,
świątobliwy faraon Ramzes!…”
Pan wieczności dobrotliwie uśmiechał się i swo ą delikatną, prawie przezroczystą ręką
dotykał kęǳierzawe głowy czupurnego chłopca. Wówczas ǳiecko naprawdę zostawało
księciem, pomimo że ego świątobliwość wciąż uśmiechał się w sposób zagadkowy.
Ale kogo raz dotknęła boska ręka, ten nie mógł zaznać niedoli w życiu i musiał być
wywyższonym nad innych.
Na obiad szedł władca do drugie sali adalne i ǳielił się posiłkiem z bogami wszystkich nomesów Egiptu, których posągi stały wzdłuż ścian. Czego zaś nie z edli bogowie,
to dostawało się kapłanom i na wyższym osobom dworu.
Ku wieczorowi ego świątobliwość przy mował wizytę pani Nikotris, matki następcy
tronu, patrzył na religĳne tańce i przysłuchiwał się koncertowi. Po czym udawał się znowu do kąpieli i oczyszczony wstępował do kaplicy Ozyrysa, ażeby rozebrać i ułożyć do
snu bóstwo cudowne. Dokonawszy tego, zamykał i pieczętował drzwi kaplicy i otoczony
proces ą kapłanów szedł do sypialni.
Kapłani do wschodu słońca w sąsiednie izbie odprawiali ciche modły do duszy faraona, która podczas snu zna du e się mięǳy bogami. Wówczas przedstawiali e prośby
o pomyślne załatwienie bieżących spraw państwa, o opiekę nad granicami Egiptu i nad
grobami królów, ażeby żaden złoǳie nie śmiał do nich wchoǳić i naruszać wiekuistego
spoczynku mocarzy pełnych chwały. Modły kapłańskie ednak, zapewne skutkiem nocnego zmęczenia, nie zawsze były skuteczne: kłopoty bowiem państwa rosły, a i groby święte
okradano, nie tylko wynosząc z nich rzeczy kosztowne, lecz nawet mumie faraonów.
Był to skutek osiedlenia się w kra u różnych cuǳoziemców i pogan, od których lud
nauczył się lekceważenia egipskich bogów i mie sc na świętszych.
Spoczynek pana nad pany przerywał się raz, o północy. W te bowiem goǳinie astrologowie buǳili ego świątobliwość i zawiadamiali go: w które kwadrze zna du e się księżyc, które planety świecą nad horyzontem, aka konstelac a przechoǳi przez południk
i czy w ogóle na niebie nie zdarzyło się nic szczególnego? Niekiedy bowiem ukazywały się
chmury, spadały gwiazdy częście niż zwykle albo przelatywały nad ziemią kule ogniste.
Pan wysłuchał raportu astrologów, w razie akiegoś niezwykłego z awiska uspoka ał
ich o bezpieczeństwo świata i — wszystkie spostrzeżenia kazał zapisać do odnośnych tablic, które co miesiąc odsyłano kapłanom świątyni Sﬁnksa, na większym mędrcom, akich
posiadał Egipt. Mężowie ci z powyższych tablic wyprowaǳali wnioski, lecz na ważnie szych nie ob awiali nikomu, chyba kolegom swoim, chalde skim kapłanom w Babilonie.
Po północy ego świątobliwość mógł uż spać do zapiania rannych kogutów, eżeli
uważał za stosowne.
Taki pobożny i pracowity żywot eszcze pół roku temu prowaǳił dobry bóg, rozdawca
opieki, życia i zdrowia, dniem i nocą czuwa ąc nad ziemią i niebem, nad wiǳialnym
i niewiǳialnym światem. Ale od pół roku wiecznie ży ąca dusza ego coraz częście zaczęła
przykrzyć sobie ziemskie sprawy i cielesną powłokę. Bywały dnie, że nic nie adł, i noce,
w czasie których wcale nie sypiał. Niekiedy podczas audienc i na łagodnym ego obliczu
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ukazywał się wyraz głębokie boleści, a barǳo często, coraz częście zdarzało się, że wpadał
w omdlenia.
Przerażona królowa Nikotris, na dosto nie szy Herhor i kapłani nie ednokrotnie zapytywali władcę: czy mu co nie dolega? Ale pan wzruszał ramionami i milczał, wciąż
pełniąc swo e uciążliwe obowiązki.
Wówczas lekarze dworscy nieznacznie zaczęli podsuwać mu na mocnie sze środki dla
przywrócenia sił. Mieszano mu w winie i potrawach naprzód popioły konia i byka, późnie
— lwa, nosorożca i słonia, ale potężne leki zdawały się nie wywierać żadnego skutku. Jego
świątobliwość tak często omdlewał, że uż zaprzestano odczytywać mu raportów.
Jednego dnia dosto ny Herhor wraz z królową i kapłanami, padłszy na twarze, ubłagali
pana, że pozwolił zbadać mędrcom swo e boskie ciało. Pan zgoǳił się, lekarze zbadali go
i opukali, lecz oprócz wielkiego wychudnięcia nie znaleźli żadne groźne wskazówki.
— Jakich uczuć dozna e wasza świątobliwość? — zapytał w końcu na mędrszy lekarz.
Faraon uśmiechnął się.
— Czu ę — odparł — że pora mi wrócić do słonecznego o ca.
— Tego wasza świątobliwość zrobić nie może bez na większe szkody dla swoich ludów. — pośpiesznie wtrącił Herhor.
— Zostawię wam syna, Ramzesa, który est lwem i orłem w edne osobie — rzekł
pan. — I zaprawdę, eżeli go słuchać bęǳiecie, zgotu e on Egiptowi taki los, o akim od
początku świata nie słyszano.
Świętego Herhora i innych kapłanów aż zimno przeszło od te obietnicy. Oni wieǳieli, że następca tronu est lwem i orłem w edne osobie i że słuchać go muszą. Woleliby
ednak eszcze przez długie lata mieć tego oto łaskawego pana, którego serce pełne litości
było ak wiatr północny przynoszący deszcz polom i ochłodę luǳiom.
Dlatego wszyscy, niby eden mąż, padli na ziemię ęcząc i dopóty leżeli na brzuchach
swoich, aż faraon zgoǳił się poddać kurac i.
Wtedy lekarze na cały ǳień wynieśli go do ogrodu mięǳy pachnące drzewa iglaste,
karmili go siekanym mięsem, poili mocnymi rosołami, mlekiem i starym winem. ǲielne te środki na akiś tyǳień wzmocniły ego świątobliwość; wnet ednak przyszło nowe
osłabienie, dla zwalczania którego zmuszono pana, ażeby pił świeżą krew cieląt pochoǳących od Apisa.
Lecz i krew nie na długo pomogła, i trzeba było odwołać się do porady arcykapłana
świątyni — złego boga Seta.
Wśród powszechne trwogi ponury kapłan wszedł do sypialni ego świątobliwości,
spo rzał na chorego i zalecił straszne lekarstwo.
— Trzeba — rzekł — dawać faraonowi do picia krew z niewinnych ǳieci, co ǳień
po kubku…
Kapłani i magnaci zapełnia ący pokó oniemieli na taką radę. Potem zaczęli szeptać, że
do tego celu na lepsze będą ǳieci chłopskie; ǳieci bowiem kapłańskie i wielkich panów
uż w niemowlęctwie tracą niewinność.
— Wszystko mi edno, czy e to będą ǳieci — odparł okrutny kapłan — byle ego
świątobliwość miał co ǳień świeżą krew.
Pan, leżąc na łóżku z zamkniętymi oczyma, słuchał te krwawe rady i lękliwych
szeptów dworu. A gdy eden z lekarzy nieśmiało spytał Herhora: czy można za ąć się
wyszukaniem odpowiednich ǳieci?… faraon ocknął się. Wlepił mądre oczy w obecnych
i rzekł:
— Krokodyl nie pożera swoich małych, szakal i hiena odda e życie za swe szczenięta,
a a miałbym pić krew egipskich ǳieci, które są moimi ǳiećmi?… Zaprawdę, nigdy bym
nie przypuszczał, że ośmieli mi się kto zalecić niegodne lekarstwo…
Kapłan złego boga upadł na ziemię, tłumacząc się, że krwi ǳiecięce nikt nigdy nie
pił w Egipcie, lecz że moce piekielne tym sposobem ma ą przywracać zdrowie. Taki przyna mnie środek używa się w Asyrii i Fenic i.
— Wstydź się — odparł faraon — w pałacu mocarzy egipskich wspominać tak obmierzłe rzeczy. Czy nie wiesz, że Fenic anie i Asyry czycy są głupimi barbarzyńcami? Ale
u nas na ciemnie szy chłop nie uwierzy, aby krew niewinnie rozlana mogła komu wy ść
na pożytek…
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Choroba

Lek, Krew

Tak mówił równy nieśmiertelnym. Dworacy zasłonili twarze pokalane wstydem, a arcykapłan Seta po cichu wyniósł się z komnaty.
Wówczas Herhor, aby uratować gasnące życie władcy, uciekł się do ostatecznego środka i powieǳiał faraonowi, że kry e się w edne z tebańskich świątyń Chalde czyk, Beroes,
na mędrszy kapłan z Babilonu i niezrównany cudotwórca.
— Dla wasze świątobliwości — mówił Herhor — obcy to człowiek i nie ma prawa
uǳielać tak ważnych rad naszemu panu. Ale pozwól, królu, ażeby spo rzał na ciebie, bo
estem pewny, że zna ǳie dla twe choroby lekarstwo, a w żadnym wypadku nie obrazi
two e świętości bezbożnymi słowami.
Faraon i tym razem uległ namowom wiernego sługi. A we dwa dni Beroes, wezwany
akimś ta emnym sposobem, przypłynął do Memﬁsu.
Mądry Chalde czyk, nawet nie ogląda ąc szczegółowo faraona, taką dał radę:
— Trzeba znaleźć w Egipcie człowieka, którego modły dosięga ą tronu Na wyższego.
A gdy on szczerze pomodli się na intenc ę faraona, władca oǳyska zdrowie i bęǳie żył
długie lata.
Usłyszawszy te słowa, pan spo rzał na gromadę otacza ących go kapłanów i rzekł:
— Wiǳę tu tylu mężów świętych, że gdy który zechce pomyśleć o mnie, będę
zdrów…
I uśmiechnął się nieznacznie.
— Wszyscy esteśmy tylko ludźmi — wtrącił cudotwórczy Beroes — więc dusze
nasze nie zawsze mogą wznieść się do podnóżka Przedwiecznego. Dam ednak wasze
świątobliwości nieomylny sposób odkrycia człowieka, który modli się na szczerze i na skutecznie .
— Owszem, odkry mi go, ażeby został moim przy acielem w ostatnie goǳinie życia.
Po przychylne odpowieǳi pana Chalde czyk zażądał komnaty ma ące tylko edne
drzwi i przez nikogo nie zamieszkiwane . I tego samego dnia, na goǳinę przed zachodem
słońca, kazał przenieść tam ego świątobliwość.
W oznaczone porze czterech na wyższych kapłanów ubrali²⁹³ faraona w nową, lnianą
szatę, odmówili nad nim wielką modlitwę, która stanowczo odpęǳała złe moce, i usadowiwszy go w prostą lektykę z cedrowego drzewa, zanieśli pana do owe puste komnaty,
gǳie zna dował się tylko mały stolik.
Był tam uż Beroes i zwrócony do wschodu modlił się.
Kiedy kapłani wyszli, Chalde czyk zamknął ciężkie drzwi izby, włożył na ramiona purpurową szarfę, a na stoliku przed faraonem postawił szklaną kulę czarne barwy. W lewą
rękę wziął ostry sztylet z babilońskie stali, w prawą — laskę pokrytą ta emniczymi znakami i tąż laską dookoła siebie i faraona zakreślił w powietrzu krąg. Potem zwraca ąc się
kole no ku czterem okolicom świata szeptał:
— Amorul, Taneha, Latisten, Rabur, Adonay… Mie litość nade mną i oczyść mnie,
O cze niebieski, łaskawy i miłosierny… Zle na niegodnego sługę swo e święte błogosławieństwo i wyciągnĳ wszechmocne ramię na duchy uparte i buntownicze, ażebym mógł
rozważać w spoko u two e święte ǳieła…
Przerwał i zwrócił się do faraona:
— Mer-amen-Ramzesie, arcykapłanie Amona, czy w te czarne kuli dostrzegasz
iskrę?…
— Wiǳę białą iskierkę, która zda e się poruszać ak pszczoła nad kwiatem…
— Mer-amen-Ramzesie, patrz w tę iskrę i nie odrywa od nie oczu… Nie spogląda
ani na prawo, ani na lewo, ani na nic, cokolwiek wychylałoby się z boków…
I znowu szeptał:
— Baralanensis, Baldachiensis, przez potężnych książąt Genio, Lachiadae, ministrów
piekielnego państwa, wywołu ę was i wzywam mocą na wyższego Ma estatu, którą estem
obdarzony, zaklinam was i rozkazu ę…
W tym mie scu faraon wstrząsnął się ze wstrętem.
— Mer-amen-Ramzesie, co wiǳisz? — zapytał Chalde czyk.

²⁹³czterech najwyższych kapłanów ubrali faraona — ǳiś popr.: czterech na wyższych kapłanów ubrało faraona.
[przypis edytorski]
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— Spoza kuli wychyla się akaś okropna głowa… Rude włosy eżą się… twarz zielonkowate barwy… źrenice wywrócone na dół, że tylko białka oczu widać… Usta szeroko
otwarte, akby chciały krzyczeć…
— To trwoga — rzekł Beroes i zwrócił ponad kulę ostrze sztyletu.
Nagle faraon aż zgiął się ku ziemi.
— Dosyć!… — zawołał — dlaczego mnie tak męczysz?… Struǳone ciało chce spocząć, dusza ulecić w krainę wiecznego światła… A wy nie tylko nie pozwalacie mi umrzeć,
ale eszcze wymyślacie nowe udręczenia… Ach!… nie chcę…
— Co wiǳisz?…
— Od suﬁtu co chwilę spuszcza ą się niby dwie nogi pa ęcze, straszliwe… Grube ak
palmy, kosmate, zakończone hakami… Czu ę, że nad mo ą głową unosi się potworne
wielkości pa ąk i osnuwa mnie siecią z lin okrętowych…
Beroes zwrócił sztylet w górę.
— Mer-amen-Ramzesie — rzekł znowu — ciągle patrz w iskrę i nie ogląda się na
boki…
— Oto znak, który podnoszę w wasze obecności… — szeptał. — Otom est potężnie uzbro ony w pomoc boską, przewidu ący i nieustraszony, który wywołu ę was przez
zaklęcia… Aye, Saraye, Aye, Saraye, Aye, Saraye… przez imię wszechmocnego i wiecznie
ży ącego Boga…
W te chwili na twarzy faraona ukazał się spoko ny uśmiech.
— Zda e mi się — rzekł pan — że wiǳę Egipt… cały Egipt… Tak, to est Nil…
pustynia… Tu Memﬁs, tam Teby…
Istotnie wiǳiał Egipt, cały Egipt, ale nie większy od alei, która ciągnęła się przez
ogród ego pałacu. ǲiwny obraz miał ednak tę własność, że gdy faraon skierował na aki
punkt bacznie szą uwagę, punkt ten rozrastał się w okolicę prawie naturalne wielkości.
Słońce uż zachoǳiło, oblewa ąc ziemię złotawo-purpurowym światłem. ǲienne
ptaki zasiadały do snu, nocne — buǳiły się w kry ówkach. W pustyni ziewały hieny
i szakale, a drzemiący lew przeciągał potężne cielsko, gotu ąc się do pościgów za łupem.
Nilowy rybak śpiesznie wywłóczył sieci, wielkie statki transportowe przybĳały do
brzegów. Znużony rolnik ode mował od żurawia kubeł, którym przez cały ǳień czerpał wodę, inny powoli wracał z pługiem do swe lepianki. W miastach zapalano światła,
w świątyniach kapłani zbierali się na nabożeństwo wieczorne. Na gościńcach opadał kurz
i milknęły skrzypiące koła wozów. Ze szczytu pylonów odezwały się ękliwe głosy wzywa ące naród do modlitwy.
W chwilę późnie faraon spostrzegł ze zǳiwieniem niby stado srebrzystych ptaków
unoszących się nad ziemią. Wylatywały one ze świątyń, pałaców, ulic, fabryk, statków
nilowych, chat wieśniaczych, nawet z kopalń. Z początku każdy z nich pęǳił w górę ak
strzała, lecz wnet spotykał pod niebem innego srebrnopiórego ptaka, który zabiegał mu
drogę, uderzał go z całe siły i — oba martwi upadali na ziemię.
Były to niezgodne modlitwy luǳkie, które nawza em przeszkaǳały sobie wzbić się
do tronu Przedwiecznego…
Faraon wytężył słuch… Z początku dolatywał go tylko szelest skrzydeł; niebawem
ednak mógł odróżniać wyrazy.
I oto słyszał chorego, który modlił się o powrót do zdrowia, a ednocześnie lekarza,
który błagał, ażeby ego pac ent chorował ak na dłuże . Gospodarz prosił Amona o czuwanie nad ego spichrzem i oborą; złoǳie wyciągał ręce do nieba, ażeby bez przeszkody
mógł wyprowaǳić cuǳą krowę i napełnić wory cuǳym ziarnem.
Modlitwy ich roztrącały się ak kamienie wyrzucone z procy.
Wędrowiec w pustyni upadał na piasek, żebrząc o wiatr północny, który by mu przyniósł kroplę wody; morski żeglarz bił czołem o pokład, ażeby eszcze przez tyǳień wiały
wiatry ze wschodu. Rolnik chciał, aby pręǳe wysychały bagna po wylewie; ubogi rybak
żądał, by bagna nie wysychały nigdy.
I ich modły rozbĳały się wza emnie i nie dosięgły boskich uszu Amona.
Na większy zgiełk panował nad kamieniołomami, gǳie przestępcy, skuci w łańcuchy,
za pomocą klinów moczonych wodą rozsaǳali ogromne skały. Tam partia robotników
ǳiennych błagała o noc, aby spać się położyć, podczas, gdy buǳeni przez dozorców robotnicy partii nocne bili się w piersi, aby nigdy nie zachoǳiło słońce. Tam kupcy, którzy
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nabywali odłupane i obrobione kamienie, modlili się, ażeby ak na więce było w kopalni przestępców, podczas gdy dostawcy żywności leżeli na brzuchach wzdycha ąc, ażeby
pomór tępił robotników i umożliwił dostawcom większe zyski.
Więc i modły luǳi z kopalń nie dolatywały do nieba.
Na zachodnie granicy u rzał faraon dwie armie gotu ące się do bo u. Obie leżały na
piaskach wzywa ąc Amona o wytępienie nieprzy aciół. Libĳczycy życzyli hańby i śmierci
Egipc anom; Egipc anie miotali przekleństwa na Libĳczyków.
Modły tych i tamtych, ak dwa stada astrzębi, starły się nad ziemią i spadły na pustynię. Amon nawet ich nie do rzał.
I gǳiekolwiek zwrócił faraon umęczoną źrenicę, wszęǳie było to samo. Chłopi modlili się o wypoczynek i zniżenie podatków; pisarze — aby rosły podatki i nigdy nie
kończyła się praca. Kapłani błagali Amona o długie życie dla Ramzesa XII i wytępienie
Fenic an, którzy psuli im operac e pieniężne; nomarchowie wzywali bóstwa, aby zachowało Fenic an i pręǳe pozwoliło we ść na tron Ramzesowi XIII, gdyż ten ukróci samowolę kapłanów. Lwy, szakale i hieny dyszały głodem i pożądaniem świeże krwi; elenie,
sarny i za ące z trwogą opuszczały kry ówki, myśląc o zachowaniu nęǳnego życia eszcze
przez edną dobę. Choć mówiło doświadczenie, że i te nocy kilkunaścioro²⁹⁴ ich musi
zginąć, ażeby nie pomarły drapieżniki.
I tak na całym świecie panowała rozterka. Każdy chciał tego, co lękiem napełniało
innych; każdy prosił o własne dobro, nie pyta ąc, czy nie zrobi szkody bliźniemu.
Przeto modlitwy ich, chociaż były ak srebrzyste ptaki wzbĳa ące się ku niebu, nie
dosięgły przeznaczenia. I boski Amon, którego nie dochoǳił żaden głos z ziemi, oparłszy
ręce na kolanach, coraz więce zagłębiał się w rozpatrywaniu swo e własne boskości, a na
świecie coraz częście rząǳiła ślepa moc i przypadek.
Wtem faraon usłyszał głos kobiecy:
— Psu ak!… Psu aczek!… wraca , zbytniku, do chaty, bo uż pora na modlitwę…
— Zaraz… zaraz!… — odpowieǳiał głos ǳiecięcy.
Władca spo rzał w tamtym kierunku i zobaczył ubogą lepiankę pisarza od bydła. Właściciel e przy blaskach zachoǳącego słońca kończył pisać swó re estr, ego żona rozbiała kamieniem pszenicę na placki, a przed domem, ak młody koziołek, biegał i skakał
sześcioletni chłopczyna, śmie ąc się nie wiadomo z czego.
Widać upa ało go pełne woni powietrze wieczorne.
— Psu ak!… Psu aczek… chodź mi tu na modlitwę… — powtarzała kobieta.
— Zaraz!… zaraz!….
I znowu biegał, i cieszył się ak szalony.
Nareszcie matka, wiǳąc, że słońce zaczyna pogrążać się w piaskach pustyni, odłożyła swó kamień i wyszedłszy na ǳieǳiniec, schwyciła biega ącego chłopca ak źrebaka.
Opierał się, lecz w końcu uległ przemocy. Matka zaś, wciągnąwszy go do lepianki, czym
pręǳe posaǳiła go na podłoǳe i przytrzymała ręką, ażeby e znowu nie uciekł.
— Nie kręć się — mówiła — podwiń nogi i siedź prosto, a ręce złóż i podnieś do
góry… A niedobre ǳiecko!…
Chłopak wieǳiał, że uż nie wykręci się od modlitwy, więc aby ak na pręǳe wyrwać
się znowu na podwórze, wzniósł pobożnie oczy i ręce do nieba i cieniutkim, a krzykliwym
głosem prawił zadyszany:
— ǲięku ę ci, dobry boży Amonie, żeś tatkę chronił ǳisia od przygód, a mamie
dał pszenicy na placki… I eszcze co?… Żeś stworzył niebo i ziemię i zesłał e Nil, który
nam chleb przynosi… I eszcze co?… Aha, uż wiem!… I eszcze ǳięku ę ci, że tak pięknie
na dworze, że rosną kwiaty, śpiewa ą ptaki i że palma roǳi słodkie daktyle. A za te dobre
rzeczy, które nam darowałeś, niecha wszyscy kocha ą cię ak a i chwalą lepie ode mnie,
bom eszcze mały i nie uczyli mnie mądrości. No, uż dosyć…
— Złe ǳiecko! — mruknął pisarz od bydła schylony nad swoim re estrem. — Złe
ǳiecko niedbale odda e cześć Amonowi…
Ale faraon w czaroǳie skie kuli dostrzegł zupełnie co innego. Oto modlitwa rozzbytkowanego chłopczyny ak skowronek wzbiła się ku niebu i trzepocąc skrzydłami wznosiła

²⁹⁴kilkunaścioro — ǳiś: kilkanaścioro, tu (o zwierzętach): kilkanaście. [przypis edytorski]
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się coraz wyże i wyże , aż do tronu, gǳie wiekuisty Amon, z rękoma na kolanach, zagłębiał się w rozpatrywaniu swo e własne wszechmocy.
Potem wzniosła się eszcze wyże aż na wysokość głowy bóstwa i śpiewała mu cienkim
ǳiecięcym głosikiem:
— A za te dobre rzeczy, które nam darowałeś, niecha wszyscy kocha ą cię ak a…
Na te słowa pogrążone w sobie bóstwo otworzyło oczy i padł z nich na świat promień
szczęścia. Od nieba do ziemi zaległa niezmierna cisza. Ustał wszelki ból, wszelki strach,
wszelka krzywda. Świszczący pocisk zawisnął w powietrzu, lew zatrzymał się w skoku
na łanię, podniesiony kĳ nie spadł na plecy niewolnika. Chory zapomniał o cierpieniu,
zbłąkany w pustyni o głoǳie, więzień o łańcuchach. Ucichła burza i stanęła fala morska
gotowa zatopić okręt. I na całe ziemi zapanował taki spokó , że słońce, uż ukryte pod
widnokręgiem, znowu podniosło promienie ącą głowę…
Faraon ocknął się. Zobaczył przed sobą mały stolik, na nim czarną kulę, a obok Chalde czyka Beroesa.
— Mer-amen-Ramzesie — spytał kapłan — znalazłżeś człowieka, którego modły
traﬁą do podnóżka Przedwiecznego?
— Tak — odparł faraon.
— Jestże on księciem, rycerzem, prorokiem czy może tylko zwycza nym pustelnikiem?
— Jest to mały, sześcioletni chłopczyk, który o nic Amona nie prosił, lecz za wszystko
ǳiękował.
— A wiesz, gǳie on mieszka? — pytał Chalde czyk.
— Wiem, ale nie chcę wykradać dla siebie potęgi ego modlitw. Świat, Beroesie, est
to olbrzymi wir, w którym luǳie miota ą się ak piasek, a rzuca nimi nieszczęście. Zaś
ǳiecko swo ą modlitwą da e luǳiom to, czego a nie potraﬁę: krótką chwilę zapomnienia
i spoko u. Zapomnienie i spokó … rozumiesz, Chalde czyku?
Beroes milczał.

 
O wschoǳie słońca dwuǳiestego pierwszego Hator do obozu nad Sodowymi Jeziorami
przyszedł z Memﬁsu rozkaz, według którego trzy pułki miały pomaszerować do Libii
i stanąć załogami w miastach, reszta zaś armii egipskie wraz z księciem miała wrócić do
domu.
Wo ska okrzykami radości powitały to rozporząǳenie; kilkudniowy bowiem pobyt
w pustyni uż zaczynał im dokuczać. Pomimo dowozów i z Egiptu, i z upokorzone Libii
nie było nadmiaru żywności; woda w studniach naprędce wykopanych wyczerpała się; żar
słoneczny wypalał ciała, a rudy piasek raził płuca i oczy. Żołnierze poczęli chorować na
dysenterię²⁹⁵ i złośliwe zapalenie powiek.
Ramzes kazał zwinąć obóz. Trzy pułki rodowitych Egipc an wyprawił do Libii, zaleca ąc żołnierzom, aby łagodnie traktowali mieszkańców i — nigdy nie włóczyli się po edynczo. Właściwą zaś armię skierował do Memﬁsu, zostawia ąc małą załogę w forteczce
i hutach szklanych.
O ǳiewiąte rano, mimo spiekoty, oba wo ska były uż w droǳe; edni na północ,
druǳy na południe.
Wówczas zbliżył się do następcy święty Mentezuﬁs i oświadczył:
— Byłoby dobrze, gdybyś, wasza dosto ność, mógł wcześnie do echać do Memﬁsu.
W połowie drogi będą świeże konie…
— Więc mó o ciec est ciężko chory?… — zawołał Ramzes.
Kapłan schylił głowę.
Książę zdał Mentezuﬁsowi naczelne dowóǳtwo, prosząc go, aby w niczym nie zmieniał uż wydanych rozporząǳeń bez naraǳenia się ze świeckimi enerałami. Sam zaś,
wziąwszy Pentuera, Tutmozisa i dwuǳiestu na lepszych eźdźców az atyckich, wyciągniętym kłusem po echał do Memﬁsu.

²⁹⁵dysenteria, ǳiś dyzenteria — czerwonka, krwawa biegunka. [przypis edytorski]
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W pięć goǳin przebyli połowę drogi i ak zapowieǳiał Mentezuﬁs, znaleźli świeże
konie i nowy orszak. Az aci zostali tuta , a książę ze swymi dwoma towarzyszami i nową
eskortą, po krótkim odpoczynku, po echał dale .
— Biada mi! — ęczał elegancki Tutmozis. — Nie dość, że od pięciu dni nie kąpię
się i nie znam różanego ole ku, ale eszcze muszę odbyć dwa forsowne marsze w eden
ǳień!… Jestem pewny, że gdy staniemy na mie scu, żadna tancerka nie zechce na mnie
spo rzeć…
— Cóżeś lepszego od nas? — spytał książę.
— Jestem wątle szy! — westchnął Tutmozis. — Ty, książę, przywykłeś do konne
azdy ak Hyksos, a Pentuer mógłby podróżować nawet na rozpalonym mieczu. Ale a
taki delikatny…
O zachoǳie słońca podróżni w echali na wysoki pagórek, skąd roztoczył się niezwykły
obraz. Z daleka przed nimi widać było zielonawą dolinę Egiptu, a na e tle, niby szereg
czerwonych płomieni, aśniały tró kątne piramidy. Trochę na prawo od piramid, również
zdawały się płonąć wierzchołki pylonów Memﬁsu owiniętego w niebieskawą mgłę.
— Jedźmy, edźmy!… — nalegał książę.
W chwilę późnie znowu otoczyła ich ruda pustynia i znowu za aśniał sznur piramid,
dopóki wszystko nie rozpłynęło się w blade pomroce.
Gdy zapadła noc, podróżni dotarli do olbrzymie krainy zmarłych, która po lewe
stronie rzeki, na wzgórzach, ciągnęła się na przestrzeni kilkuǳiesięciu wiorst.
Tu za Starego Państwa chowano na wieczne czasy Egipc an: królów w ogromnych
piramidach, książąt i dosto ników w mnie szych piramidach, prostaków w lepiankach.
Spoczywało tu miliony mumii nie tylko luǳi, ale psów, kotów, ptaków, słowem —
wszystkich stworzeń, które za życia miłymi były człowiekowi.
Za czasów Ramzesa królewski i magnacki cmentarz przeniesiono do Tebów, a w sąsieǳtwie piramid grzebano tylko chłopów i wyrobników z na bliższych okolic.
Mięǳy rozpierzchniętymi grobami książę i ego orszak spotkał gromadkę luǳi przesuwa ących się ak cienie.
— Kto wy esteście? — zapytał dowódca eskorty.
— Jesteśmy biedni słuǳy faraona, a wracamy od naszych zmarłych… Zanieśliśmy im
trochę róż, piwa i placków…
— A może zaglądaliście do cuǳych grobów?
— O bogowie! — zawołał eden z gromady — czyliż esteśmy zdolni do podobnego świętokraǳtwa?… To tylko przewrotni tebańczycy (oby im ręce poschły!) niepoko ą
zmarłych, aby w szynkach przepić ich własność.
— Co znaczą te ogniska tam, na północ? — wtrącił książę.
— Musisz, panie, z daleka echać, kiedy nie wiesz — odpowieǳiano. — Wszakże
to utro nasz następca wraca ze zwycięskim wo skiem… Wielki wóǳ!… W edne bitwie
zawo ował nęǳnych Libĳczyków… Toteż lud z Memﬁsu wyszedł, aby go uroczyście powitać… Trzyǳieści tysięcy głów… Dopieroż będą krzyczeli!
— Rozumiem — szepnął książę do Pentuera. — Święty Mentezuﬁs wysłał mnie
naprzód, abym nie odbył triumfalnego pochodu… Ale niech i tak bęǳie, na ǳisia …
Konie były pomęczone i należało wytchnąć. Posłał więc książę paru ezdnych, aby
zamówili statki na rzece, a resztę orszaku zatrzymał pod kępą palm, które wówczas rosły
mięǳy grupą piramid i sﬁnksem.
Grupa ta stanowi północny kraniec niezmiernego cmentarzyska. Na placu ma ącym
około kilometra kwadratowego powierzchni, porosłym w owych czasach pustynną roślinnością, tłoczy się mnóstwo grobów i małych piramid, nad którymi góru ą trzy piramidy na większe: Cheopsa, Kheena i Mykerina²⁹⁶, tuǳież sﬁnks. Kolosalne te budowle
są oddalone edna od drugie ledwo na kilkaset kroków. Trzy piramidy sto ą w ednym
rzęǳie od północo-wschodu ku południo-zachodowi, na wschód zaś od te linii, na bliże
Nilu, leży sﬁnks, u stóp którego ciągnęła się poǳiemna świątynia Horusa.

²⁹⁶Cheops, Khefren i Mykerin — Cheops, Cheen, Mykerinos: greckie wers e imion władców IV dynastii,
egipskie: Chufu (ok. – p.n.e.), Chae (ok.– p.n.e.) i Menkaure (– p.n.e.), budowniczych trzech na większych piramid. [przypis edytorski]
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Piramidy, a szczególnie Cheopsa, ako utwór luǳkie pracy przeraża swo ą wielkością. Jest to kamienny pagórek szpiczasty, wysoki na trzyǳieści pięć piątr²⁹⁷ (sto trzyǳieści siedem metrów), sto ący na podstawie kwadratowe , które każdy bok ma około
trzystu pięćǳiesięciu kroków (dwustu dwuǳiestu siedmiu metrów) długości. Piramida
za mu e ǳiesięć morgów²⁹⁸ powierzchni, a e cztery tró kątne ściany pokryłyby siedemnastomorgową przestrzeń. Na budowę e zużyto takie mnóstwo kamieni, że można by
wznieść mur wyższy od wzrostu człowieka, szeroki na pół metra, długi na dwa tysiące
pięćset kilometrów!…
Kiedy orszak książęcy rozłożył się pod mizernymi drzewami, kilku żołnierzy za ęło się
wyszukaniem wody, inni wydobyli suchary, a Tutmozis upadł na ziemię i zasnął. Książę
zaś i Pentuer zaczęli przechaǳać się rozmawia ąc.
Noc była o tyle asna, że można było wiǳieć z edne strony niezmierne sylwetki
piramid, z drugie ﬁgurę sﬁnksa, który w porównaniu z nimi wydawał się małym.
— Jestem tu uż czwarty raz — rzekł następca — a zawsze mo e serce napełnia się
zdumieniem i żalem. Kiedym był eszcze uczniem wyższe szkoły, myślałem, że wstąpiwszy
na tron wzniosę coś dosto nie szego aniżeli piramida Cheopsa. Ale ǳisia śmiać mi się
chce z mego zuchwalstwa, kiedy pomyślę, że wielki faraon przy budowie swego grobowca
zapłacił tysiąc sześćset talentów²⁹⁹ za same arzyny dla robotników… Skądbym a wziął
tysiąc sześćset talentów, a choćby tylko luǳi!…
— Nie zazdrość, panie, Cheopsowi — odparł kapłan. — Inni faraonowie lepsze zostawili po sobie ǳieła: eziora, kanały, gościńce, świątynie i szkoły…
— Alboż te rzeczy można porównać z piramidami?
— Z pewnością, że nie — spiesznie odpowieǳiał kapłan. — W oczach moich i całego
ludu każda piramida est wielkim występkiem, a na większym — Cheopsowa…
— Unosisz się — zreﬂektował go książę.
— Wcale nie. Swó wielki grób budował faraon przez lat trzyǳieści, w ciągu których
sto tysięcy luǳi pracowało co roku po trzy miesiące. I aki z te pracy pożytek?… Kogo
ona wykarmiła, uleczyła, oǳiała?… Ale za to co rok przy te robocie marniało ǳiesięć do
dwuǳiestu tysięcy luǳi… Czyli — na grób Cheopsa złożyło się z pół miliona trupów,
a ile krwi, łez, bólów, kto rachu e?
Dlatego nie ǳiw się, panie, że chłop egipski po ǳiś ǳień z trwogą patrzy na zachód, gǳie nad horyzontem krwawią się lub czernie ą tró kątne postacie piramid. Toż
to świadkowie ego mąk i ałowe pracy…
I pomyśleć, że tak bęǳie zawsze, dopóki te dowody luǳkie pychy w proch się nie
rozsypią. Ale kiedy to nastąpi? Od trzech tysięcy lat straszą nas swoim widokiem, i eszcze
ściany ich są gładkie, a ogromne napisy czytelne.
— Tamte nocy, w pustyni, mówiłeś inacze — wtrącił książę.
— Bom nie patrzył na nie. Ale kiedy e mam, ak teraz, przed oczyma, otacza ą mnie
łka ące duchy zamęczonych chłopów i szepcą: „Patrz, co zrobiono z nami!… A przecie
i nasze kości czuły ból, i nasze serca tęskniły do odpoczynku…”
Ramzes był w przykry sposób dotknięty tym wybuchem.
— Mó świątobliwy o ciec — rzekł po chwili — inacze przedstawił mi te sprawy.
Kiedy byliśmy tuta przed pięcioma laty, boski pan opowieǳiał mi taką historię:
Za faraona Tutmozisa I³⁰⁰ przy echali posłowie etiopscy umawiać się o wysokość płaconych przez siebie danin. Hardy to był naród! Mówili, że edna przegrana wo na nic
nie stanowi, w drugie bowiem los na nich może być łaskaw — i przez parę miesięcy
targowali się o haracz.
Na próżno mądry król, chcąc łagodnie oświecić ich, pokazywał im nasze gościńce
i kanały. Odpowiadali, że w ich kra u wodę ma ą darmo, gǳie chcą. Na próżno odsłaniano
im skarbce świątyń: mówili, że ich ziemia kry e daleko więce złota i kle notów aniżeli
²⁹⁷piątr — ǳiś popr. forma D.: pięter. [przypis edytorski]
²⁹⁸mórg a. morga (daw., z niem. morgen) — ednostka powierzchni ziemi, używana w Europie w XIX w., ok.
, ha. [przypis edytorski]
²⁹⁹tysiąc sześćset talentów — około  milionów anków. [przypis autorski]
³⁰⁰Tutmozis I, Totmes I (– p.n.e.) — władca Egiptu z XVIII dynastii. W ekspedyc ach wo skowych
dotarł aż nad Euat. Pod ął również wyprawy wo skowe do Nubii, poszerza ąc posiadłości egipskie na południu
o tereny pomięǳy II a III kataraktą. Podczas pierwsze z ekspedyc i osobiście zabił w bitwie króla Nubĳczyków.
Krwawo stłumił powstanie nubĳskie, które wybuchło na świeżo podbitych terenach. [przypis edytorski]
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Praca, Grób, Chłop,
Cierpienie

cały Egipt. Nadaremnie pan musztrował wobec nich swo e wo ska, gdyż twierǳili, że
Etiopów est bez porównania więce , aniżeli ego świątobliwość ma żołnierzy.
Wówczas faraon przywiózł ich w te oto mie sca, gǳie stoimy, i pokazał piramidy.
Posłowie etiopscy obeszli e wkoło, przeczytali napisy i — na drugi ǳień zawarli
traktat, akiego od nich żądano.
Ponieważ nie zrozumiałem te historii — ciągnął Ramzes — więc mó święty o ciec
ob aśnił mi ą.
Synu — mówił — te piramidy są wiekuistym dowodem nadluǳkie potęgi Egiptu.
Gdyby aki człowiek chciał sobie wznieść piramidę, ułożyłby drobny stos kamieni i rzuciłby
po kilku goǳinach swo ą pracę zapytawszy: na co mi ona? ǲiesięciu, stu i tysiąc luǳi
nagromaǳiliby trochę więce kamieni, zsypaliby e nieporządnie i — znowu porzuciliby
ą po upływie kilku dni. Bo na co im ta robota?
Ale kiedy faraon egipski, kiedy państwo egipskie umyśli sobie zgromaǳić stos kamieni, to spęǳa krocie tysięcy luǳi i budu e choćby przez kilkaǳiesiąt lat, dopóki roboty
nie skończy.
Nie o to bowiem choǳi: czy były potrzebne piramidy? Ale o to, ażeby wola faraona,
gdy ą raz wypowieǳiano, była spełniona.
Tak, Pentuerze, piramida to nie grób Cheopsa, lecz — wola Cheopsa. Wola, która posiada tylu wykonawców, ak żaden król na świecie, a taki porządek i wytrwałość
w ǳiałaniu, ak bogowie.
Jeszcze w szkołach uczono mnie, że wola luǳka to wielka siła, na większa siła pod
słońcem. A przecie wola luǳka może podnieść ledwie eden kamień. Jakże wielką zatem
est wola faraona, który wzniósł górę kamieni tylko dlatego, że mu się tak podobało, że
on tak chciał choćby nawet bez celu.
— Czy i ty, panie, chciałbyś w podobny sposób dowoǳić swo e potęgi?… — nagle
zapytał go Pentuer.
— Nie — odparł książę bez wahania. — Gdy faraonowie raz okazali siłę, mogą uż
być miłosiernymi. Chyba że kto próbowałby opierać się ich rozkazom.
„A przecież ten młoǳieniec ma dopiero dwaǳieścia trzy lat!” — rzekł do siebie zatrwożony kapłan.
Zwrócili w stronę rzeki i akiś czas szli milcząc.
— Połóż się, panie — rzekł kapłan — zaśnĳ. Odbyliśmy nie lada podróż.
— Alboż mogę zasnąć?… — odparł książę. — Raz otacza ą mnie te krocie chłopów,
którzy, według twego zdania, zginęli przy budowie piramid ( ak gdyby bez owych piramid
mieli żyć wiecznie!…). To znowu myślę o moim świątobliwym o cu, który może w te
chwili dogorywa… Chłopi cierpią!… chłopi rozlewa ą krew!… Kto mi dowieǳie, że mó
boski o ciec nie więce męczy się na swym kosztownym łożu aniżeli twoi chłopi dźwiga ąc
rozpalone kamienie?…
Chłopi! zawsze chłopi!… Dla ciebie, kapłanie, tylko ten zasługu e na litość, kogo wszy
eǳą. Cały szereg faraonów wstąpił do grobu, niektórzy konali w boleściach, niektórych
zamordowano. Ale ty o nich nie pamiętasz, tylko o chłopach, których zasługą est, że
roǳili innych chłopów, czerpali błoto nilowe albo wpychali w usta swoim krowom —
ęczmienne gałki.
A mó o ciec… a a?… Czyliż nie zabito mi syna i kobiety z mego domu? Czy był
dla mnie miłosiernym Tyfon w pustyni albo kości nie bolą mnie po długie podróży?…
A pociski procarzy libĳskich nie świstały mi nad głową?… Mamże a traktat z chorobą
czy z boleścią, czy ze śmiercią, ażeby były dla mnie łaskawsze niż dla two ego chłopa?…
Spo rzy tam… Az aci śpią i cisza zalega ich piersi: ale a, ich pan, mam serce pełne
trosk wczora szych i niepoko ów o utro. Zapyta stuletniego chłopa, czy przez cały swó
czas doznał tylu goryczy, ile a w ciągu kilkumiesięczne właǳy namiestnika i woǳa?…
Przed nimi z wolna, z głębi nocy, wynurzał się ǳiwny cień. Była to budowla długa
na pięćǳiesiąt kroków, wysoka na trzy piętra, ma ąca z boku niby pięciopiętrową wieżę
niezwykłe formy.
— Otóż i sﬁnks — mówił rozdrażniony książę — czysto kapłańska robota!… Ile razy
wiǳiałem go, w ǳień czy w nocy, zawsze męczyło mnie pytanie: co to est i na co to
est?…
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Właǳa

Piramidy — rozumiem. Potężny faraon chciał okazać swo ą siłę, a może, co rozsądnie ,
chciał zabezpieczyć sobie wieczne życie w spoko u, którego nie naruszyłby żaden wróg czy
złoǳie . Ale ten sﬁnks!… Oczywiście est to nasz święty stan kapłański, który ma barǳo
wielką i mądrą głowę, a pod nią lwie pazury…
Wstrętny posąg, pełen dwuznaczności, który zda e się pysznić tym, że wyglądamy
przy nim ak szarańcza. Ani to człowiek, ani zwierzę, ani skała… Więc czymże on est,
akie ma znaczenie?… Albo ten ego uśmiech… Poǳiwiasz wiecznotrwałość piramid —
on się uśmiecha; iǳiesz porozmawiać z grobami — on także się uśmiecha. Czy zazielenią
się pola Egiptu, czy Tyfon rozpuści swo e ogniste rumaki, czy niewolnik szuka wolności
w pustyni, czy Ramzes Wielki spęǳa zwyciężone narody — on dla wszystkich ma eden
i ten sam martwy uśmiech.
ǲiewiętnaście królewskich dynastii minęło ak cienie, ale on uśmiechał się i uśmiechałby się nawet wówczas, gdyby Nil wysechł, a Egipt zginął pod piaskami.
Nie estże to potwór, tym okropnie szy, że ma łagodną twarz luǳką. Sam wiekuisty,
nigdy nie zaznał żalu nad znikomością świata — przepełnionego nęǳami.
— Nie pamiętasz, panie, oblicza bogów — wtrącił Pentuer — albo nie wiǳiałeś
mumii? Wszyscy nieśmiertelni z takim samym spoko em patrzą na rzeczy mĳa ące. Nawet
i człowiek, o ile uż sam minął.
— Bogowie niekiedy słucha ą naszych próśb — mówił akby do siebie książę —
ale on niczym się nie wzrusza. Nie est litością, ale olbrzymim szyderstwem i strachem.
Gdybym wieǳiał, że w ego ustach kry e się wróżba dla mnie albo sposób podźwignięcia
państwa, eszcze nie śmiałbym go zapytać. Zda e mi się, że usłyszałbym akąś straszną
rzecz wypowieǳianą z nieubłaganym spoko em. On taki est, ten utwór i obraz kapłanów.
Gorszy od człowieka, bo ma lwi korpus; gorszy od zwierzęcia, bo ma luǳką głowę; gorszy
od skały, bo kry e się w nim niepo ęte życie.
W te chwili doleciały ich ękliwe i stłumione głosy, których źródła nie można było
oznaczyć.
— On śpiewa?… — spytał zǳiwiony książę.
— To w poǳiemne świątyni — odparł kapłan. — Ale dlaczego oni modlą się o te
porze?
— Powieǳ lepie : dlaczego oni w ogóle modlą się, kiedy ich nikt nie słyszy?
Pentuer, szybko zorientowawszy się, poszedł w stronę, skąd dolatywały śpiewy. Książę
znalazł akiś kamień z oparciem i usiadł znużony. Rozciągnął ręce za siebie, odchylił się
w tył i patrzył w olbrzymią twarz sﬁnksa.
Pomimo braku światła wyraźnie było widać nadluǳkie rysy, którym właśnie cień
dodawał charakteru i życia. Książę zaś, im dłuże wpatrywał się w to oblicze, tym silnie
odczuwał, że był uprzeǳony i że ego niechęć est niesłuszna.
Na twarzy sﬁnksa nie było okrucieństwa, pręǳe rezygnac a. W ego uśmiechu nie
było szyderstwa, pręǳe melancholia. On nie wytrząsał się nad nęǳą i znikomością luǳką, racze nie wiǳiał ich.
Jego pełne wyrazu, gǳieś pod niebem osaǳone oczy patrzyły za Nil, do krain, które
dla luǳkich spo rzeń giną pod nieboskłonem. Czy śleǳił niepoko ący wzrost monarchii asyry skie ? czy natrętną bieganinę Fenic an? czy naroǳiny Grec i, a może przyszłe
zdarzenia gotu ące się nad Jordanem?… — któż zgadnie.
Książę ednego był pewny, że — on patrzy, myśli i oczeku e na coś ze spoko nym
uśmiechem, godnym nadprzyroǳone istoty. I eszcze zdawało mu się, że gdy to coś
ukaże się na horyzoncie, sﬁnks powstanie i pó ǳie naprzeciw.
Co to ma być i kiedy nastąpi?… Ta emnica, które doniosłość wyraźnie malowała się
na twarzy wiekuistego. Musi się to ednak stać nagle, skoro sﬁnks od wieków ani na
chwilę nie zmrużył oka i patrzy, wciąż patrzy…
Tymczasem Pentuer znalazł okno, przez które z poǳiemiów rozlewała się ękliwa
pieśń kapłańska:
Chór I. „Wstawa , promienie ący ak Izis, ak wsta e Sotis na ﬁrmamencie rano, z początkiem stałego roku.
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Chór II. Bóg Amon-Ra³⁰¹ był po prawicy i po lewicy mo e . Sam oddał mi w ręce
panowanie nad całym światem, przyczynia ąc się do upadku nieprzy aciół moich.
Chór I. Byłeś eszcze młody, nosiłeś splecione włosy³⁰², lecz w Egipcie nic nie ǳiało
się bez twego rozkazu i nie położono kamienia węgielnego pod żaden gmach bez two e
obecności.
Chór II. Przyszedłem do Ciebie, władco bogów, wielki bogu, panie słońca. Tum obiecu e mi, że ukaże się słońce i że będę podobny do niego, a Nil, że osięgnę tron Ozyrysa
i będę go posiadał na wieki.
Chór I. Wróciłeś w spoko u szanowany przez bogów, władco dwu światów, Ra-Mer-amen-Ramzesie. Zapewniam ci panowanie wieczne, królowie zbliżą się do ciebie i złożą
ci hołdy.
Chór II. O ty, ty! Ozyrys-Ramzesie, wiecznie ży ący synu nieba, zroǳony z bogini
Nut. Niech matka two a otoczy cię ta emnicą nieba i niech zezwoli, abyś został bogiem,
o ty, ty, Ozyrys-Ramzesie.”³⁰³
„A więc pan świątobliwy uż umarł!…” — rzekł do siebie Pentuer.
Odszedł od okna i zbliżył się do mie sca, gǳie sieǳiał następca pogrążony w marzeniach.
Kapłan ukląkł przed nim, upadł na twarz i zawołał:
— Bądź pozdrowiony, faraonie, władco świata!…
— Co mówisz⁈… — zawołał książę, zrywa ąc się.
— Niech Bóg edyny i wszechmocny zle e na ciebie mądrość i siłę, a szczęście na lud
twó …
— Wstań, Pentuerze… Więc a… więc a…
Nagle wziął za ramię kapłana i obrócił go ku sﬁnksowi.
— Spo rzy na niego — rzekł.
Ale ani w obliczu, ani w postawie kolosa nie zaszła żadna zmiana. Jeden faraon przestąpił granicę wieczności, drugi wschoǳił ak słońce, lecz kamienna twarz boga czy potwora pozostała taką samą. Na ustach łagodny uśmiech dla ziemskich potęg i chwały, we
wzroku oczekiwanie na coś, co ma przy ść, lecz nie wiadomo, kiedy przy ǳie.
Wkrótce od przewozu wrócili dwa posłańcy z zawiadomieniem, że czółna będą gotowe.
Pentuer wszedł mięǳy palmy i zawołał:
— Ocknĳ się!… ocknĳ się!…
Czu ni Az aci natychmiast zerwali się i zaczęli kiełznać konie. Podniósł się i Tutmozis,
szkaradnie ziewa ący.
— Brr!… — mruknął — akie zimno… Sen dobra rzecz!… Ledwie się zdrzemnąłem
i uż mogę echać, boda na koniec świata, byle znowu nie do Sodowych Jezior… Brr!…
Już zapomniałem smaku wina i zda e mi się, że ręce zaczęły mi porastać włosem ak
szakalowi… A do pałacu mamy eszcze ze dwie goǳiny.
Szczęśliwi chłopi!… Śpi gałgan eden z drugim do te pory, nie czu e potrzeby kąpania
się i nie pó ǳie do roboty, dopóki żona nie napasie go ęczmiennym kleikiem. A a, wielki
pan, muszę ak złoǳie tułać się nocą po pustyni nie ma ąc w ustach kropli wody…
Konie były gotowe i Ramzes wsiadł na swego. Wówczas Pentuer zbliżył się, u ął za
cugle rumaka władcy i prowaǳił go, sam idąc pieszo.
— Co to?… — spytał zǳiwiony Tutmozis. Wnet ednak opamiętał się, podbiegł
i wziął Ramzesowego konia za cugle z drugie strony. I tak szli wszyscy milcząc, zǳiwieni
zachowaniem się kapłana, choć czuli, że stało się coś ważnego. Po kilkuset krokach nagle
skończyła się pustynia, a przed podróżnymi wyciągnął się gościniec wśród pól.
— Siada cie na konie — rzekł Ramzes — musimy pośpieszać.
³⁰¹Amon-Ra a. Amon-Re — bóg słońca, stwórca i władca świata, strażnik ładu i sprawiedliwości. Jego kult
powstał przez utożsamienie tebańskiego boga-stwórcy Amona, który w czasach Nowego Państwa zyskał rangę
bóstwa państwowego, ze słonecznym bogiem Re, popularnym na terenie całego Egiptu od czasów Starego
Państwa. [przypis edytorski]
³⁰²Byłeś jeszcze młody, nosiłeś splecione włosy — w starożytnym Egipcie ǳieciom golono głowy, pozostawia ąc
eden długi, zapleciony pukiel z boku głowy. Po uzyskaniu do rzałości taki pukiel młodości obcinano. [przypis
edytorski]
³⁰³Wstawaj, promieniejący jak Izis… — napisy grobowe. [przypis autorski]
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— Jego świątobliwość rozkazu e siąść na koń! — zawołał Pentuer.
Obecni osłupieli. Ale Tutmozis prędko oǳyskał przytomność i położywszy rękę na
mieczu wykrzyknął:
— Niech ży e wiecznie, wszechmocny i łaskawy wóǳ nasz, faraon Ramzes!
— Niech ży e wiecznie!… — zawyli Az aci, potrząsa ąc bronią.
— ǲięku ę wam, wierni żołnierze moi — odrzekł pan.
W chwilę późnie konny orszak pęǳił w stronę rzeki.
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TOM III
 
Czy prorocy poǳiemne świątyni sﬁnksa wiǳieli nowego władcę Egiptu, ak obozował
pod piramidami, czy dali o nim znać do królewskiego pałacu, i — w aki uczynili to
sposób? — nie wiadomo. Dość, że gdy Ramzes zbliżał się do przewozu, na dosto nie szy
arcykapłan Herhor kazał obuǳić służbę pałacową, a gdy pan przepływał Nil, wszyscy
kapłani, enerałowie³⁰⁴ i dosto nicy cywilni uż zgromaǳili się w wielkie sali.
Równo ze wschodem słońca Ramzes XIII na czele drobnego orszaku w echał w pałacowy ǳieǳiniec, gǳie służba upadła przed nim na twarz, a gwardia sprezentowała broń
przy odgłosie trąb i bębnów.
Powitawszy wo sko, ego świątobliwość udał się do łazienki i wziął kąpiel przesyconą
wonnościami. Następnie pozwolił uporządkować boskie włosy; lecz gdy yz er na pokornie zapytał go: czy każe ogolić głowę i — zarost? — pan odrzekł:
— Nie potrzeba. Nie estem kapłanem, tylko żołnierzem.
Słowa te w chwilę późnie przeszły do sali audienc onalne , w goǳinę obiegły pałac,
około południa rozniosły się po mieście Memﬁs, a nad wieczorem znane były we wszystkich świątyniach państwa, od Tami-n-hor³⁰⁵ i Sabne-Chetam³⁰⁶ na północy do Suunu³⁰⁷
i Pilak³⁰⁸ na południu.
Na tę wieść nomarchowie, szlachta, wo sko, lud i cuǳoziemcy szaleli z radości, ale
święty stan kapłański tym gorliwie obchoǳił żałobę po zmarłym faraonie.
Wyszedłszy z kąpieli, ego świątobliwość przywǳiał krótką koszulę żołnierską w czarne i żółte pasy, na nią złoty napierśnik, na nogi sandały przywiązane rzemieniami, a na
głowę płytki hełm z kolcem. Potem przypasał stalowy miecz asyry ski, który mu towarzyszył w bitwie przy Sodowych Jeziorach, i — otoczony wielką świtą enerałów, z chrzęstem
i brzękiem wszedł na salę audienc onalną.
Tam zastąpił mu drogę arcykapłan Herhor, ma ąc przy sobie świętych arcykapłanów:
Sema, Meesa i innych, a za sobą: wielkich sęǳiów z Memﬁsu i Teb, kilkunastu na bliższych nomarchów, wielkiego podskarbiego tuǳież naczelników: domu zbóż, domu
bydła, domu szat, domu niewolników, domu srebra i złota, i mnóstwo innych dygnitarzy.
Herhor skłonił się przed Ramzesem i rzekł wzruszony:
— Panie! Wiecznie ży ącemu o cu waszemu podobało się ode ść do bogów, gǳie
kosztu e wiekuistego szczęścia. Na ciebie zaś spada obowiązek troszczyć się losem osieroconego państwa.
Bądź więc pozdrowiony, panie i władco świata, i — niech ży e wiecznie ego świątobliwość faraon Cham-sam-merer-amen-Ramesses-neter-hog-an³⁰⁹!…
Obecni z zapałem powtórzyli ten okrzyk. Spoǳiewano się, że nowy władca okaże
akieś wzruszenie lub zakłopotanie. Na poǳiw ednak wszystkich pan tylko zmarszczył
brwi i odparł:
— Zgodnie z wolą świątobliwego o ca i prawami Egiptu, obe mu ę rządy i spełniać e
będę na chwałę państwa i szczęście ludu…
Nagle pan zwrócił się do Herhora i bystro patrząc mu w oczy zapytał:
³⁰⁴jenerał — ǳiś: generał. [przypis edytorski]
³⁰⁵Tami-n-hor a. Demi en Hor, gr. Hermopolis Mikra — ǳiś Damanhur, miasto w zachodnie części Delty
Nilu, położone ok.  km na północny zachód od Memﬁs, nad kanałem łączącym kanopskie ramię Nilu
z eziorem Mareotis (ǳiś Buha rat Mar ut). Stolica . nomu Dolnego Egiptu. [przypis edytorski]
³⁰⁶Sabne-Chetam — biblĳne Soan, gr. Tanis, miasto w północno-wschodnie części Delty, ok.  km na
północny wschód od Memﬁs. Stolica . nomu Dolnego Egiptu. Za panowania XXI i XX dynastii było stolicą
państwa. [przypis edytorski]
³⁰⁷Suunu a. Sunet, gr. Syene — ǳiś Asuan, miasto w pobliżu I katarakty, w . nomie Górnego Egiptu, ok.
 km na południe od Memﬁs,  km na południe od Teb. [przypis edytorski]
³⁰⁸Pilak — eg. Pa-iu-rek, gr. File, wyspa na Nilu na I katarakcie (ǳiś na Jeziorze Nasera), w . nomie Górnego
Egiptu, przy granicy z Nubią, ok.  km na południe od Memﬁs. Uważana za edno z mie sc pochówku
Ozyrysa. [przypis edytorski]
³⁰⁹Cham-sam-merer-amen-Ramesses-neter-hog-an — właśc. Ramessisu Chaem-Uaset Meri-Amon Neczer-Heka-Junu („Syn-Re, Który-ukazał-się-w-Tebach, Umiłowany-przez-Amona, Bóg-Władca-Heliopolis”),
pełne imię faraona Ramzesa XI, dawnie przez egiptologów uważane za imię Ramzesa XIII, którego istnienie est ǳiś negowane. [przypis edytorski]
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— Na infule³¹⁰ wasze dosto ności wiǳę złotego węża. Dlaczego przywǳiałeś symbol
właǳy królewskie ?
Śmiertelna cisza zaległa zgromaǳenie. Na zuchwalszy człowiek w Egipcie nigdy by
nie przypuścił, że młody pan rozpocznie rządy swo e od podobnego pytania do osoby
na potężnie sze w państwie. Boda że potężnie sze aniżeli zmarły faraon.
Ale za młodym panem stało kilkunastu enerałów, w ǳieǳińcu błyszczały spiżowe
pułki gwardii, a przez Nil uż przeprawiała się armia znad Sodowych Jezior, upo ona
triumfem, zakochana w swym woǳu.
Potężny Herhor zbladł ak wosk i z zaciśnięte krtani nie mógł wydobyć głosu.
— Pytam się wasze dosto ności — spoko nie powtórzył faraon — akim prawem na
two e infule zna du e się wąż królewski?
— To est infuła ǳiada waszego, świętego Amenhotepa — cicho odparł Herhor. —
Na wyższa rada nakazała mi przywǳiewać ą w ważnych okolicznościach.
— Święty ǳiad mó — mówił faraon — był o cem królowe i w droǳe łaski otrzymał
prawo ozdabiania swe infuły ureuszem. Lecz o ile mi wiadomo, ego uroczysty stró
zna du e się mięǳy relikwiami świątyni Amona.
Herhor uż ochłonął.
— Racz pamiętać, wasza świątobliwość — ob aśnił — że przez całą dobę Egipt był
pozbawiony prawego władcy. Tymczasem musiał ktoś buǳić i układać do snu boga Ozyrysa³¹¹, uǳielać błogosławieństwa ludowi i składać hołdy przodkom królewskim.
Na tak ciężki czas na wyższa rada kazała mi oǳiać się w świętą relikwię, aby rząd
państwa i służba bogom nie ulegały opóźnieniu. Z chwilą ednak gdy mamy prawego
i potężnego władcę, składam cudowną relikwię…
To powieǳiawszy Herhor zd ął z głowy infułę ozdobioną ureuszem i podał ą arcykapłanowi Meesowi.
Groźna twarz faraona wypogoǳiła się i pan — skierował kroki swo e do tronu.
Nagle zastąpił mu drogę święty Mees i schyliwszy się do ziemi rzekł:
— Racz, świątobliwy panie, wysłuchać na pokornie sze prośby…
Ale ani w głosie, ani w oczach ego nie było pokory, kiedy wyprostowawszy się mówił
dale :
— Te są słowa na wyższe rady wszystkich arcykapłanów…
— Powieǳ — odparł faraon.
— Wiadomo wasze świątobliwości — ciągnął Mees — że faraon, który nie otrzyma arcykapłańskich święceń, nie może spełniać na wyższych oﬁar tuǳież ubierać ani
rozbierać cudownego Ozyrysa.
— Rozumiem — przerwał pan. — Ja estem faraonem, który nie posiada arcykapłańskiego dosto eństwa.
— Z te przyczyny — mówił dale Mees — na wyższa rada pokornie błaga waszą świątobliwość o wyznaczenie arcykapłana, który mógłby was zastępować w pełnieniu
religĳnych obrządków.
Słucha ąc te mowy stanowcze , arcykapłani i cywilni dosto nicy drżeli i kręcili się ak
na rozpalonych kamieniach, a enerałowie niby niechcący poprawiali miecze. Ale święty
Mees z nieukrywaną pogardą spo rzał na nich i — znowu utopił zimny wzrok w obliczu
faraona.
Lecz pan świata i tym razem nie okazał zakłopotania.
— Dobrze — odparł — żeś mi, wasza dosto ność, przypomniał o tym ważnym obowiązku. Wo enne rzemiosło i sprawy państwa nie pozwolą mi za mować się obrzędami
nasze święte religii, więc muszę wyznaczyć do nich zastępcę…
To mówiąc pan począł rozglądać się mięǳy zebranymi.
³¹⁰infuła — w starożytnym Rzymie opaska na głowę będąca oǳnaką godności lub właǳy; późnie nazwa
wysokiego, ceremonialnego nakrycia głowy noszonego przez chrześcĳańskich dosto ników kościelnych. Tu:
nakrycie głowy dosto nika. [przypis edytorski]
³¹¹Ozyrys — eden z na ważnie szych bogów starożytnego Egiptu. Brat i mąż Izydy, panował ako władca
ziemi. Zabity przez swego brata, Seta, został wskrzeszony przez Izydę, z którą przed powtórną śmiercią spłoǳił
Horusa. Jako zmarły władca panował w świecie pozagrobowym, sąǳąc zmarłych. Odraǳał się w swoim synu
Horusie, który prze ął po nim właǳę ziemską. Jako umiera ący i powraca ący do życia był bogiem wegetac i,
odraǳa ące się przyrody i wiecznego życia. Przedstawiany w postaci człowieka w koronie władcy i insygniami
królewskimi, owiniętego w bandaże na kształt mumii. [przypis edytorski]
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Z lewe strony Herhora stał święty Sem. Faraon wpatrzył się w ego twarz łagodną
i uczciwą i nagle spytał:
— Kto i czym esteś, wasza dosto ność?
— Nazywam się Sem, a estem arcykapłanem świątyni Ptah w Pi-Bastis.
— Ty bęǳiesz moim zastępcą w religĳnych obrządkach — rzekł pan, wskazu ąc na
niego palcem.
Mięǳy zebranymi przeleciał szmer poǳiwu. Trudno było po na dłuższych rozmyślaniach i naradach wybrać na tak wysoki urząd godnie szego kapłana.
Ale Herhor pobladł eszcze barǳie , a Mees zacisnął sine usta i przysłonił powiekami
oczy.
W chwilę późnie nowy faraon zasiadł na tronie, który zamiast nóg miał rzeźbione
postacie książąt i królów ǳiewięciu narodów.
Niebawem Herhor na złote tacy podał panu białą i czerwoną koronę³¹² otoczoną
złotym wężem. Władca milcząc włożył e na głowę, a obecni upadli na ziemię.
Nie była to eszcze uroczysta koronac a, tylko ob ęcie właǳy.
Gdy kapłani okaǳili faraona i odśpiewali hymn do Ozyrysa, aby zlał na niego wszelkie błogosławieństwa, cywilni i wo skowi dygnitarze zostali dopuszczeni do ucałowania
na niższego stopnia tronu. Potem pan wziął złotą łyżkę i powtarza ąc modlitwy, które
głośno odmawiał święty Sem, oﬁarował kaǳidła posągom bogów uszykowanym po obu
stronach ego królewskie stolicy.
— Co teraz mam robić? — zapytał władca.
— Ukazać się ludowi — odparł Herhor.
Przez złocone, szeroko otwarte drzwi po marmurowych schodach ego świątobliwość
wszedł na taras i podniósłszy ręce zwrócił się kole no ku czterem okolicom świata. Odezwały się głosy trąb i ze szczytu pylonów wywieszono chorągwie. Kto był w polu, na
ǳieǳińcu czy na ulicy — padał na twarz; kĳ podniesiony nad grzbietem bydlęcia czy
niewolnika opuszczał się bez szkody, a wszyscy przestępcy państwowi, akich skazano tego
dnia, otrzymali ułaskawienie. Schoǳąc z tarasu, władca zapytał:
— Czy mam eszcze co do spełnienia?
— Oczeku e na waszą świątobliwość posiłek i sprawy państwa — odezwał się Herhor.
— Więc mogę odpocząć — rzekł faraon. — Gǳie są zwłoki mego świątobliwego
o ca?
— Oddane balsamistom… — szepnął Herhor.
Faraonowi oczy wezbrały łzami i drgnęły usta. Ale pohamował się i milcząc patrzył
w ziemię. Było rzeczą nieprzysto ną, ażeby słuǳy wiǳieli wzruszenie tak potężnego władcy.
Chcąc zwrócić uwagę pana na inny przedmiot, Herhor wtrącił:
— Czy wasza świątobliwość raczy przy ąć należny hołd od królowe matki?
— Ja?… a mam przy mować hołdy od mo e matki?… — rzekł zdławionym głosem
faraon.
A chcąc koniecznie uspokoić się, dodał z przymuszonym uśmiechem:
— Wasza dosto ność zapomniałeś, co mówi mędrzec Eney³¹³?… Może święty Sem
powtórzy nam te piękne słowa o matce…
— „Pamięta — cytował Sem — że uroǳiła cię i na wszystkie sposoby karmiła…”
— Mów dale … mów!… — nalegał pan, wciąż usiłu ąc zapanować nad sobą.
— „Gdybyś o tym zapomniał, ona podniesie ręce swo e do boga, a on skargę e
usłyszy. Długo nosiła cię pod sercem, ak wielki ciężar, i poroǳiła po upłynięciu twoich
miesięcy. Nosiła cię potem na plecach i przez trzy lata pierś swą wkładała w two e usta. Tak
cię wychowała, nie brzyǳąc się twego niechlu stwa. A gdy poszedłeś do szkół i w pismach

³¹²biała i czerwona korona — faraonowie nosili podwó ną koronę symbolizu ącą właǳę nad dwoma z ednoczonymi krainami: połączenie wysokie białe korony Górnego Egiptu oraz niższe czerwone korony Dolnego
Egiptu. [przypis edytorski]
³¹³co mówi mędrzec Eney — ǳiś: mędrzec Ani. Reprezentu ący literaturę mądrościową moralizatorsko-dydaktyczny tekst znany pod nazwą Nauka Ani został napisany przez pisarza Ani ży ącego za panowania XVIII
dynastii. [przypis edytorski]
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Matka

byłeś ćwiczony, przed twoim przełożonym stawała co ǳień z chlebem i piwem domu
swego³¹⁴.”
Faraon głęboko odetchnął i rzekł spoko nie :
— Wiǳicie więc, że nie goǳi się, aby mnie witała matka mo a. Ja to racze pó dę do
nie …
I poszedł przez szereg sal wykładanych marmurem, alabastrem i drzewem, malowanych askrawymi farbami, rzeźbionych i złoconych, a za nim — ego ogromna świta.
Lecz zbliżywszy się do przedpoko u matki, dał znak, aby go zostawiono samego.
Minął przedpokó , chwilę zatrzymał się pode drzwiami, potem zapukał i wszedł cicho.
W izbie o nagich ścianach, w które zamiast sprzętów był niski tapczan i nadtłuczony
ǳban z wodą, wszystko na znak żałoby, sieǳiała na kamieniu matka faraona, królowa Nikotris. Była w grube koszuli, boso; miała czoło umazane błotem z Nilu i popiół
w poplątanych włosach.
Zobaczywszy Ramzesa, czcigodna pani schyliła się, aby mu upaść do nóg. Ale syn
pochwycił ą w ob ęcia i rzekł z płaczem:
— Jeżeli ty, matko, zniżysz się przede mną do ziemi, a przed tobą będę musiał ze ść
chyba pod ziemię…
Królowa przytuliła ego głowę do piersi, otarła mu łzy rękawem swo e grube koszuli,
a potem wzniósłszy ręce szepnęła:
— Niecha wszyscy bogowie… niecha duch o ca i ǳiada twego otoczą cię opieką
i błogosławieństwem… O Izydo³¹⁵, nigdy nie skąpiłam ci oﬁar, ale ǳiś robię na większą…
Odda ę ci mego miłego syna… Niech ten mó syn królewski stanie się niepoǳielnie
twoim synem, a ego sława i potęga niech pomnożą two e boskie ǳieǳictwo…
Pan po wiele razy uściskał i ucałował królowę³¹⁶, wreszcie usadowił ą na tapczanie,
a sam usiadł na kamieniu.
— Czy zostawił mi o ciec akie rozkazy? — zapytał.
— Prosił cię tylko o pamięć, a do na wyższe rady powieǳiał te słowa: „Zostawiam
wam następcę, który est lwem i orłem w edne osobie: słucha cie go, a podźwignie Egipt
do niebywałe potęgi.”
— Myślisz, że kapłani będą mi posłuszni?
— Pamięta — rzekła matka — że godłem faraona est wąż. A wąż to roztropność,
która milczy i nie wiadomo kiedy kąsa śmiertelnie… Jeżeli czas weźmiesz za sprzymierzeńca, pokonasz wszystko.
— Herhor est strasznie zuchwały… ǲiś ośmielił się włożyć infułę świętego Amenhotepa… Rozumie się, kazałem mu ą zd ąć i usunę go od rządu… Jego i kilku członków
na wyższe rady…
Królowa potrząsnęła głową.
— Egipt est twó — mówiła — a bogowie obdarzyli cię wielką mądrością. Gdyby
nie to, strasznie lękałabym się zatargu z Herhorem…
— Nie spieram się z nim. Ja go wypęǳam.
— Egipt est twó — powtórzyła matka — ale bo ę się walki z kapłanami. Prawda,
że nad miarę łagodny o ciec uzuchwalił tych luǳi, lecz nie można doprowaǳać ich do
rozpaczy srogością. Zresztą — pomyśl: kto ci zastąpi ich radę?… Oni zna ą wszystko,
co było, est i bęǳie na ziemi i w niebie; oni wiǳą na skrytsze myśli luǳkie i kieru ą
sercami, ak wiatr liśćmi. Bez nich nie tylko nie bęǳiesz wieǳiał, co się ǳie e w Tyrze
i Niniwie, ale nawet w Memﬁsie i Tebach.
— Nie odpycham mądrości, ale chcę służby — odparł faraon. — Wiem, że ich rozum
est wielki, ale musi być kontrolowany, aby nie oszukiwał, i kierowany, ażeby nie ru nował
państwa… Sama powieǳ, matko, co oni w ciągu trzyǳiestu lat zrobili z Egiptem?… Lud
cierpi nęǳę albo buntu e się, wo ska mało, skarb pusty, a tymczasem o parę miesięcy od
nas ak ciasto na drożdżach rośnie Asyria i uż ǳiś — narzuca nam traktaty!…

³¹⁴Pamiętaj, że uroǳiła cię […] przed twoim przełożonym stawała co ǳień z chlebem i piwem domu swego —
autentyczne. [przypis autorski]
³¹⁵Izyda — egipska bogini macierzyństwa, roǳiny, sztuki i magii. Siostra i żona Ozyrysa, matka Horusa.
Przedstawiana ako kobieta z symbolem tronu na głowie. [przypis edytorski]
³¹⁶królowę — ǳiś popr. forma: królową. [przypis edytorski]
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— Czyń, ak chcesz. Ale pamięta , że symbolem faraona est wąż, a wąż — to milczenie i roztropność.
— Prawdę mówisz, matko, ale wierza mi, że w pewnych razach wyższą est odwaga.
Już ǳiś wiem, że kapłani wo nę libĳską rozkładali na całe lata. Jam ą skończył w ciągu
kilkunastu dni i tylko dlatego, że co ǳień popełniałem akiś krok szalony, ale stanowczy.
Gdybym nie wybiegł naprzeciw nim w pustynię, co przecież było wielką nieroztropnością,
ǳiś mielibyśmy Libĳczyków pod Memﬁsem…
— Wiem, goniłeś Tehennę i zaskoczył was Tyfon³¹⁷ — rzekła królowa. — O nierozważne ǳiecko… nie pomyślałeś o mnie!…
Pan uśmiechnął się.
— Bądź spoko nego serca — odparł. — Kiedy faraon walczy, po lewe i po prawe
ręce ego sta e Amon. A któż mu dorówna?…
Jeszcze raz uściskał królowę i wyszedł.

 
Ogromna świta ego świątobliwości wciąż stała w sali poczekalne , ale akby rozłupana
na dwie części. Z edne strony Herhor, Mees i kilku arcykapłanów starszych wiekiem,
z drugie — wszyscy enerałowie, wszyscy urzędnicy cywilni i przeważna ilość młodszych
kapłanów.
Orli wzrok faraona w edne chwili dostrzegł ten rozǳiał dosto ników i w sercu młodego władcy zapaliła się radosna duma.
„I otóż nie dobywa ąc miecza, odniosłem zwycięstwo!…” — pomyślał.
A cywilni i wo skowi dosto nicy coraz dale i wyraźnie odsuwali się od Herhora i Meesa. Nikt bowiem nie wątpił, że oba arcykapłani, dotychczas na potężnie si w państwie,
nie posiada ą łaski nowego faraona.
Teraz pan przeszedł do sali adalne , gǳie przede wszystkim zastanowiła go liczba
usługu ących kapłanów i — półmisków.
— Ja mam to wszystko z eść? — zapytał, nie ukrywa ąc zǳiwienia.
Wówczas kapłan czuwa ący nad kuchnią ob aśnił faraona, że potrawy, których nie
zużytku e ego świątobliwość, idą na oﬁarę dla dynastii.
I to mówiąc wskazał na szereg posągów ustawionych wzdłuż sali.
Pan spo rzał na posągi, które wyglądały, akby im nic nie dawano, potem na kapłanów,
których cera była świeża, akby oni wszystko z adali, i — zażądał piwa tuǳież żołnierskiego
chleba z czosnkiem.
Starszy kapłan osłupiał, ale powtórzył rozkaz młodszemu. Młodszy zawahał się, ale
powtórzył zlecenie chłopcom i ǳiewczętom. Chłopcy w pierwsze chwili, zdawało się, że
nie wierzą własnym uszom; wnet ednak rozbiegli się po całym pałacu.
Zaś w kwadrans późnie wrócili wystraszeni, szepcząc kapłanom, że nigǳie nie ma
żołnierskiego chleba i czosnku…
Faraon uśmiechnął się i zapowieǳiał, ażeby od te pory nie brakło w ego kuchniach
prostych potraw. Potem z adł gołąbka, kawałek ryby, pszenną bułkę i popił to winem.
Przyznał w duchu, że eǳenie było zrobione dobrze, a wino cudowne. Nie mógł ednak opęǳić się myśli, że kuchnia dworska musi pochłaniać naǳwycza ne sumy.
Spaliwszy kaǳidła na cześć przodków, władca udał się do królewskiego gabinetu celem wysłuchania raportów.
Pierwszym był Herhor. Skłonił się przed panem daleko niże , aniżeli zrobił to wita ąc
go, i z wielkim wzruszeniem powinszował zwycięstwa nad Libĳczykami.
— Rzuciłeś się — mówił — wasza świątobliwość, na Libĳczyków ak Tyfon na nęǳne namioty błąka ących się po pustyni. Wygrałeś wielką bitwę z barǳo małymi stratami
i ednym zamachem boskiego miecza zakończyłeś wo nę, które końca my, luǳie zwycza ni, nie umieliśmy dopatrzeć.
Faraon czuł, że ego niechęć do Herhora zaczyna słabnąć.
³¹⁷Tyfon (mit. gr.) — na straszliwszy z potworów, syn Gai i Tartaru. Ko arzony z egipskim Setem, bogiem
burz, pustyń i obcych kra ów, zabó cą Ozyrysa, który po czasach Nowego Państwa i zawładnięciu Egiptem
przez obce ludy w Trzecim Okresie Prze ściowym i Okresie Późnym, został zdemonizowany i uznany za boga
zła i chaosu. [przypis edytorski]
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— Dlatego — ciągnął arcykapłan — na wyższa rada błaga waszą świątobliwość, abyś
dla walecznych pułków przeznaczył ǳiesięć talentów nagrody… Ty zaś sam, naczelny
woǳu, pozwól, ażeby obok imienia twego kłaǳiono napis: „Zwycięski!”…
Licząc na młodość faraona, Herhor przesaǳił w pochlebstwie. Pan ochłonął z upoenia i nagle odparł:
— Jakiż przydomek dalibyście mi, gdybym zniósł armię asyry ską i zapełnił świątynie
bogactwami Niniwy i Babilonu?…
„Więc on wciąż myśli o tym?…” — rzekł w sobie arcykapłan.
Faraon zaś, akby na potwierǳenie ego obaw, zmienił przedmiot rozmowy i zapytał:
— Ile też mamy wo ska?…
— Tu, pod Memﬁsem?…
— Nie, w całym Egipcie.
— Wasza świątobliwość miał ǳiesięć pułków… — mówił arcykapłan. — Dosto ny
Nitager na granicy wschodnie ma piętnaście… ǲiesięć est na południu, gdyż zaczyna
niepokoić się Nubia… Zaś pięć sto ą³¹⁸ garnizonami po całym kra u.
— Razem czterǳieści — rzekł po namyśle faraon. — Ileż to bęǳie żołnierzy?
— Około sześćǳiesięciu tysięcy…
Pan zerwał się z fotelu.
— Sześćǳiesiąt zamiast stu dwuǳiestu?… — krzyknął. — Co to znaczy?… Co wy
zrobiliście z mo ą armią?…
— Nie ma środków na utrzymanie większe liczby…
— O bogowie!… — mówił faraon chwyta ąc się za głowę. — Ależ nas za miesiąc
napadną Asyry czycy!… Przecież my esteśmy rozbro eni…
— Z Asyrią mamy wstępny traktat — wtrącił Herhor.
— Kobieta mogłaby tak powieǳieć, ale nie minister wo ny — uniósł się pan. — Co
znaczy traktat, za którym nie stoi armia?… Przecież ǳiś zgniotłaby nas połowa wo sk,
akimi rozporząǳa król Assar.
— Racz uspokoić się, świątobliwy panie. Na pierwszą wieść o zdraǳie Asyry czyków
mielibyśmy pół miliona wo owników…
Faraon roześmiał mu się w twarz.
— Co?… Skąd?… Ty oszalałeś, kapłanie!…. Grzebiesz się w papirusach, ale a siedem
lat służę w wo sku i prawie nie ma dnia, ażebym nie odbywał musztry czy manewrów…
Jakim sposobem w ciągu paru miesięcy bęǳiesz miał półmilionową armię?…
— Cała szlachta wystąpi…
— Co mi po two e szlachcie!… Szlachta to nie żołnierze. Dla półmilionowe armii
trzeba co na mnie stu pięćǳiesięciu pułków, a my, ak sam mówisz, mamy ich czterǳieści… Gǳież więc ci luǳie, którzy ǳiś pasą bydło, orzą ziemię, lepią garnki albo pĳą
i próżnu ą w swoich dobrach, gǳie nauczą się wo skowego rzemiosła?… Egipc anie są lichym materiałem na żołnierzy, wiem o tym, bo przecież widu ę ich co ǳień… Libĳczyk,
Grek, Cheta³¹⁹, uż ǳieckiem będąc, strzela z łuku i procy i doskonale włada maczugą;
zaś po upływie roku uczy się porządnie maszerować. Ale Egipc anin dopiero po trzech
latach pracy maszeru e ako tako. Prawda, że z mieczem i włócznią oswa a się we dwa
lata, ale na trafne rzucanie pocisków i czterech mu za mało…
Więc po upływie kilku miesięcy moglibyście wystawić nie armię, lecz półmilionową
bandę, którą w oka mgnieniu rozbiłaby druga banda, asyry ska. Bo choć pułki asyry skie są liche i źle wymusztrowane, lecz żołnierz asyry ski umie miotać kamienie i strzały,
rąbać i kłuć, a nade wszystko posiada impet ǳikiego zwierzęcia, czego łagodnemu Egipc aninowi całkiem braku e. My rozbĳamy nieprzy aciół tym, że nasze karne i wyćwiczone
pułki są ak tarany: trzeba wybić połowę żołnierzy, nim zepsu e się kolumna. Lecz gdy
nie ma kolumny, nie ma egipskie armii.
— Mądrą prawdę mówi wasza świątobliwość — rzekł Herhor do zadyszanego faraona.
— Tylko bogowie posiada ą taką zna omość rzeczy… Ja także wiem, że siły Egiptu są słabe,
że dla stworzenia ich trzeba wielu lat pracy… Z tego właśnie powodu chcę zawrzeć traktat
z Asyrią.
³¹⁸pięć [pułków] stoją garnizonami — ǳiś popr.: pięć [pułków] stoi garnizonami. [przypis edytorski]
³¹⁹Cheta — ǳiś: Hetyta. [przypis edytorski]
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— Przecie uż zawarliście…
— Tymczasowy. Sargon bowiem, wiǳąc chorobę waszego o ca, a lęka ąc się wasze
świątobliwości, odłożył zawarcie właściwego traktatu do waszego wstąpienia na tron.
Faraon znowu wpadł w gniew.
— Co?… — zawołał. — Więc oni naprawdę myślą o zagarnięciu Fenic i?… I sąǳą,
że a podpiszę hańbę mo ego panowania?… Złe duchy opętały was wszystkich!…
Audienc a była skończona. Herhor tym razem upadł na twarz, a wraca ąc od pana
rozważał w sercu swoim:
„Jego świątobliwość wysłuchał raportu, więc nie odrzuca moich usług… Powieǳiałem
mu, że musi podpisać traktat z Asyrią, więc na cięższa sprawa skończona… Namyśli się,
zanim Sargon znowu do nas przy eǳie…
Ależ to lew, a nawet nie lew, ale słoń rozhukany, ten młoǳieniec… A przecież dlatego
tylko został faraonem, że est wnukiem arcykapłana!… Jeszcze nie zrozumiał, że te same
ręce, które go wzniosły tak wysoko…”
W przedsionku dosto ny Herhor zatrzymał się, dumał nad czymś, w końcu, zamiast
do siebie, poszedł do królowe Nikotris.
W ogroǳie nie było kobiet ani ǳieci, tylko z rozrzuconych pałacyków dochoǳiły
ęki. To kobiety należące do domu zmarłego faraona opłakiwały tego, który odszedł na
Zachód.
Żal ich, zda e się, był szczery.
Tymczasem do gabinetu nowego władcy przyszedł na wyższy sęǳia.
— Co mi powiesz, wasza dosto ność? — zapytał pan.
— Kilka dni temu zdarzył się niezwykły wypadek pod Tebami — odparł sęǳia. —
Jakiś chłop zamordował żonę i tro e ǳieci i sam utopił się w poświęcone saǳawce.
— Oszalał?
— Zda e się, że zrobił to z głodu.
Faraon się zamyślił.
— ǲiwny wypadek — rzekł — ale a chciałbym usłyszeć co innego. Jakie występki
zdarza ą się na pospolicie w tych czasach?
Na wyższy sęǳia wahał się.
— Mów śmiało — rzekł pan, uż zniecierpliwiony — i niczego nie ukrywa przede
mną. Wiem, że Egipt zapadł w bagnisko, chcę go wydobyć, a więc muszę znać wszystko
złe…
— Na częstszymi… na zwykle szymi występkami są bunty… Ale tylko pospólstwo
buntu e się… — pośpieszył dodać sęǳia.
— Słucham — wtrącił pan.
— W Kosem³²⁰ — mówił sęǳia — zbuntował się pułk mularzy i kamieniarzy, którym na czas nie dano rzeczy potrzebnych. W Sochem³²¹ chłopstwo zabiło pisarza zbiera ącego podatki… W Melcatis³²² i Pi-Hebit³²³ także chłopi zburzyli domy fenickich
ǳierżawców… Pod Kasa³²⁴ nie chcieli poprawiać kanału twierǳąc, że za tą robotę należy im się płaca od skarbu… Wreszcie w kopalniach porﬁru skazańcy pobili dozorców
i chcieli gromadą uciekać w stronę morza…
— Wcale nie zaskoczyły mnie wiadomości — odparł faraon. — Ale co ty myślisz
o nich?
— Przede wszystkim trzeba ukarać winnych…
— A a myślę, że przede wszystkim trzeba dawać pracu ącym to, co im się należy —
rzekł pan. — Głodny wół kłaǳie się na ziemi, głodny koń chwie e się na swych nogach

³²⁰Kosem — Per-Sopdu, (ǳiś: Sa al-Henna), miasto we wschodnie części Delty, ok.  km na wschód
od ǳisie szego Az-Zakazik, stolica . nomu Dolnego Egiptu. [przypis edytorski]
³²¹Sochem — Sechem, gr. Letopolis, miasto na południu Delty, ok.  km na północ od Memﬁs, stolica .
nomu Dolnego Egiptu. [przypis edytorski]
³²²Melcatis — zapewne Metelis (gr.), egipskie Per Ha-Nereb, miasto w zachodnie części Delty, ok.  km
na północ od Memﬁs, stolica . nomu Dolnego Egiptu. [przypis edytorski]
³²³Pi-Hebit — Per-Hebit, ǳiś Behbeit el-Hagar, miasto w środkowe części Delty, kilka km na północ od
Sebennytos, w . nomie Dolnego Egiptu. [przypis edytorski]
³²⁴Kasa — egipskie Hardai, gr. Kynopolis, ǳiś al-Kais, miasto na południe od oazy Fa um, ok.  km na
południe od Memﬁs. Stolica . nomu Górnego Egiptu, główny ośrodek kultu Anubisa. [przypis edytorski]
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i wzdycha… Możnaż więc żądać, aby głodny człowiek pracował i nie ob awiał, że mu est
źle?…
— Zatem wasza świątobliwość…
— Pentuer utworzy radę do zbadania tych rzeczy — przerwał faraon. — Tymczasem
nie chcę, aby karano…
— Ależ w takim razie wybuchnie bunt ogólny!… — zawołał przerażony sęǳia.
Faraon oparł brodę na rękach i rozważał.
— Ha! — rzekł po chwili — niechże więc sądy robią swo e, tylko… ak na łagodnie .
A Pentuer niech eszcze ǳiś zbierze radę.
Zaiste! — dodał po chwili — łatwie decydować się w bitwie aniżeli w tym nieporządku, aki opanował Egipt…
Po wy ściu na wyższego sęǳiego faraon wezwał Tutmozisa. Kazał mu w swym imieniu
powitać wo sko wraca ące znad Sodowych Jezior i rozǳielić dwaǳieścia talentów mięǳy
oﬁcerów i żołnierzy.
Następnie pan rozkazał przy ść Pentuerowi, a tymczasem przy ął wielkiego skarbnika.
— Chcę wieǳieć — rzekł — aki est stan skarbu.
— Mamy — odparł dosto nik — w te chwili za dwaǳieścia tysięcy talentów wartości
w spichrzach, oborach, składach i skrzyniach. Ale podatki co ǳień wpływa ą…
— I bunty robią się co ǳień — dodał faraon. — A akież są nasze ogólne dochody
i wydatki?
— Na wo sko wyda emy rocznie dwaǳieścia tysięcy talentów… Na świątobliwy dwór
dwa do trzech tysięcy talentów miesięcznie…
— No?… Cóż dale ?… A roboty publiczne?…
— W te chwili wykonywa ą się darmo — rzeki wielki skarbnik, spuszcza ąc głowę.
— A dochody?…
— Ile wyda emy, tyle mamy… — szepnął urzędnik.
— Więc mamy czterǳieści lub pięćǳiesiąt tysięcy talentów rocznie — odparł faraon.
— A gǳie reszta?…
— W zastawie u Fenic an, u niektórych bankierów i kupców, wreszcie u świętych
kapłanów…
— Dobrze — odparł pan. — Ale est przecie nienaruszalny skarb faraonów w złocie,
platynie, srebrze i kle notach. Ile to wynosi?
— To uż od ǳiesięciu lat naruszone i wydane…
— Na co?… komu?…
— Na potrzeby dworu — odpowieǳiał skarbnik — na podarunki dla nomarchów
i świątyń…
— Dwór miał dochody z płynących podatków, a czyliż podarunki mogły wyczerpać
skarbiec mo ego o ca?…
— Ozyrys-Ramzes, o ciec wasze świątobliwości, był ho ny pan i składał wielkie oﬁary…
— Niby… ak wielkie?… Chcę o tym raz dowieǳieć się… — mówił niecierpliwie
faraon.
— Dokładne rachunki są w archiwach, a pamiętam tylko liczby ogólne…
— Mów!…
— Na przykład świątyniom — odparł waha ąc się skarbnik — dał Ozyrys-Ramzes
w ciągu szczęśliwego panowania około stu miast, ze sto dwaǳieścia okrętów, dwa miliony
sztuk bydła, dwa miliony worów zboża, sto dwaǳieścia tysięcy koni, osiemǳiesiąt tysięcy
niewolników, piwa i wina ze dwieście tysięcy beczek, ze trzy miliony sztuk chlebów, ze
trzyǳieści tysięcy szat, ze trzysta tysięcy kruż miodu, oliwy i kaǳideł… A prócz tego
tysiąc talentów złota, trzy tysiące srebra, ǳiesięć tysięcy lanego brązu, pięćset talentów
ciemnego brązu, sześć milionów kwiecistych wieńców, tysiąc dwieście posągów boskich
i ze trzysta tysięcy sztuk drogich kamieni…³²⁵ Innych liczb na razie nie pamiętam, ale
wszystko to est zapisane…
³²⁵A prócz tego tysiąc talentów złota, trzy tysiące srebra, ǳiesięć tysięcy lanego brązu, pięćset talentów ciemnego
brązu, sześć milionów kwiecistych wieńców, tysiąc dwieście posągów boskich i ze trzysta tysięcy sztuk drogich kamieni
— dary Ramzesa III dla świątyń były nierównie większe. [przypis autorski]
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Faraon ze śmiechem podniósł ręce do góry, a po chwili wpadł w gniew i uderza ąc
pięścią w stół zawołał:
— Niesłychana rzecz, ażeby garstka kapłanów zużyła tyle piwa, chleba, wieńców i szat,
ma ąc własne dochody!… Ogromne dochody, które kilkaset razy przewyższa ą potrzeby
tych świętych…
— Wasza świątobliwość raczył zapomnieć, że kapłani wspiera ą ǳiesiątki tysięcy ubogich, leczą tyluż chorych i utrzymu ą kilkanaście pułków na koszt świątyń.
— Na co im pułki?… Przecież faraonowie korzysta ą z nich tylko w czasie wo ny. Co
się tyczy chorych, prawie każdy płaci za siebie albo odrabia, co winien świątyni za kurac ę.
A uboǳy?… Wszakże oni pracu ą na świątynie: noszą bogom wodę, przy mu ą uǳiał
w uroczystościach, a przede wszystkim — należą do robienia cudów. Oni to pod bramami
świątyń oǳysku ą rozum, wzrok i słuch, im leczą się rany, ich nogi i ręce oǳysku ą
właǳę, a lud, patrząc na podobne ǳiwowiska, tym żarliwie modli się i ho nie sze składa
oﬁary bogom…
Uboǳy są akby wołami i owcami świątyń; przynoszą im czysty zysk…
— Toteż — ośmielił się wtrącić skarbnik — kapłani nie wyda ą wszystkich oﬁar, ale
e zgromaǳa ą i powiększa ą fundusz…
— Na co?
— Na akąś nagłą potrzebę państwa…
— Któż wiǳiał ten fundusz?
— Ja sam — rzekł dosto nik. — Skarby złożone w Labiryncie nie ubywa ą, ale mnożą
się z pokolenia na pokolenie, ażeby w razie…
— Ażeby — przerwał faraon — Asyry czycy mieli co brać, gdy zdobędą Egipt tak
pięknie rząǳony przez kapłanów!…
ǲięku ę ci, wielki skarbniku — dodał. — Wieǳiałem, że ma ątkowy stan Egiptu
est zły. Ale nie przypuszczałem, że państwo est zru nowane… W kra u bunty, wo ska
nie ma, faraon w bieǳie… Lecz skarbiec w Labiryncie powiększa się z pokolenia na
pokolenie!…
Gdyby tylko każda dynastia, tylko dynastia, składała tyle podarunków świątyniom,
ile im dał mó o ciec, uż Labirynt posiadałby ǳiewiętnaście tysięcy talentów złota, około
sześćǳiesięciu tysięcy talentów srebra, a ile zbóż, bydła, ziemi, niewolników i miast, ile
szat i drogich kamieni, tego nie zliczy na lepszy rachmistrz!…
Wielki skarbnik pożegnał władcę zgnębiony. Lecz i faraon nie był kontent: po chwilowym bowiem namyśle zdawało mu się, że zbyt otwarcie rozmawiał ze swymi dosto nikami.

 
Straż czuwa ąca w przedpoko u zameldowała Pentuera. Kapłan upadł na twarz przed faraonem i zapytał o rozkazy.
— Nie rozkazywać, ale prosić cię chcę — rzekł pan. — Wiesz, w Egipcie bunty!…
Bunty chłopów, rzemieślników, nawet więźniów… Bunty od morza do kopalń!… Braku e
tylko, aby zbuntowali się moi żołnierze i ogłosili faraonem… na przykład Herhora!…
— Ży wiecznie, wasza świątobliwość — odparł kapłan. — Nie ma w Egipcie człowieka, który nie poświęciłby się za ciebie i nie błogosławił twego imienia.
— Ach, gdyby wieǳieli — mówił z gniewem władca — ak faraon est bezsilny
i ubogi, każdy nomarcha zechciałby być panem swego nomesu!… Myślałem, że oǳieǳiczywszy podwó ną koronę, będę coś znaczył… Lecz uż w pierwszym dniu przekonywam
się, że estem tylko cieniem dawnych władców Egiptu! Bo i czym może być faraon bez
ma ątku, bez wo ska, a nade wszystko bez wiernych sług… Jestem ak posągi bogów, którym kaǳą i składa ą oﬁary… Ale posągi są bezsilne, a oﬁarami tuczą się kapłani… Ale
prawda, ty trzymasz z nimi!…
— Boleśnie mi — odrzekł Pentuer — że wasza świątobliwość mówi tak w pierwszym
dniu swego panowania. Gdyby wieść o tym rozeszła się po Egipcie…
— Komuż powiem, co mi dolega?… — przerwał pan. — Jesteś moim doradcą i ocaliłeś mi, a przyna mnie chciałeś ocalić życie, chyba nie po to, ażeby rozgłaszać: co się
ǳie e w królewskim sercu, które przed tobą otwieram… Ale masz słuszność.
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Pan przeszedł się po komnacie i po chwili rzekł znacznie spoko nie szym tonem:
— Mianowałem cię naczelnikiem rady, która ma wyśleǳić przyczyny nieustannych
buntów w moim państwie. Chcę, ażeby karano tylko winnych, a czyniono sprawiedliwość
nieszczęśliwym…
— Niech Bóg wspiera cię łaską swo ą!… — szepnął kapłan. — Zrobię, panie, co
każesz. Ale powody buntów znam i bez śleǳtwa…
— Powieǳ.
— Nieraz o tym mówiłem wasze świątobliwości: lud pracu ący est głodny, ma za
dużo roboty i płaci za wielkie podatki. Kto dawnie robił od wschodu do zachodu słońca, ǳiś musi zaczynać na goǳinę przed wschodem, a kończyć w goǳinę po zachoǳie.
Nie tak dawno co ǳiesiąty ǳień prosty człowiek mógł odwieǳać groby matki i o ca,
rozmawiać z ich cieniami i składać oﬁary. Ale ǳiś nikt tam nie choǳi, bo nie ma czasu.
Dawnie chłop z adał w ciągu dnia trzy placki pszenne, ǳiś nie stać go na ęczmienny.
Dawnie roboty przy kanałach, groblach i gościńcach liczyły się mięǳy podatkami; ǳiś
podatki trzeba płacić swo ą drogą, a roboty publiczne wykonywać darmo.
Oto przyczyny buntów.
— Jestem na biednie szy szlachcic w państwie! — zawołał faraon, targa ąc sobie włosy.
— Lada właściciel folwarku da e swoim bydlętom przysto ne adło i odpoczynek; ale mó
inwentarz est wiecznie głodny i znużony!…
Więc co mam robić, powieǳ, ty, który prosiłeś mnie, abym poprawił los chłopów?…
— Rozkazu esz, panie, abym powieǳiał?…
— Proszę… każę… ak wreszcie chcesz… tylko mów mądrze.
— Błogosławione niech będą two e rządy, prawǳiwy synu Ozyrysa! — odparł kapłan.
— A oto co czynić należy…
Przede wszystkim rozkaż, panie, aby płacono za roboty publiczne, ak było dawnie …
— Rozumie się.
— Dale — zapowieǳ, ażeby praca rolna trwała tylko od wschodu do zachodu słońca… Potem spraw, ak było za dynastii boskich, ażeby lud wypoczywał co siódmy ǳień;
nie co ǳiesiąty, ale co siódmy. Potem nakaż, aby panowie nie mieli prawa zastawiać
chłopów, a pisarze bić i dręczyć ich według swego upodobania.
A nareszcie da — ǳiesiątą lub choćby dwuǳiestą część ziemi chłopom na własność,
aby nikt e odebrać ani zastawiać nie mógł. Niecha roǳina chłopa ma choćby tyle ziemi,
co podłoga te komnaty, a uż nie bęǳie głodna. Da , panie, chłopom pustynne piaski
na własność, a w kilka lat wyrosną tam ogrody…
— Pięknie mówisz — wtrącił faraon — ale mówisz to, co wiǳisz w swym sercu,
nie na świecie. Luǳkie pomysły, choćby na lepsze, nie zawsze zgaǳa ą się z naturalnym
biegiem rzeczy…
— Wasza świątobliwość, a uż widywałem podobne zmiany i ich skutki — odrzekł
Pentuer.
Przy niektórych świątyniach dokonywa ą się różne próby; nad leczeniem chorych,
uczeniem ǳieci, hodowlą bydła i roślin, wreszcie nad poprawą luǳi. A oto, co się zdarzało:
Gdy chłopu leniwemu i chudemu dawano dobre adło i odpoczynek co siódmy ǳień,
człowiek ten robił się tłustym, chętnym do pracy i więce skopywał pola niż dawnie . Robotnik płatny est weselszy i więce wykonywa³²⁶ roboty aniżeli niewolnik, choćby go bić
żelaznymi prętami. Luǳiom sytym roǳi się więce ǳieci niż głodnym i spracowanym;
potomstwo luǳi wolnych est zdrowe i silne, a niewolników — wątłe, ponure i skłonne
do kraǳieży i kłamstwa.
Przekonano się wreszcie, że ziemia, którą uprawia e właściciel, da e półtora raza
więce ziarn³²⁷ i arzyn niż ziemia obsługiwana przez niewolników.
Ciekawszą rzecz powiem wasze świątobliwości: gdy oraczom przygrywa muzyka, luǳie i woły robią lepie , pręǳe i mnie męczą się aniżeli bez muzyki.
Wszystko to sprawǳono w naszych świątyniach.
Faraon uśmiechał się.
³²⁶wykonywa — ǳiś popr. forma: wykonu e. [przypis edytorski]
³²⁷ziarn — ǳiś racze : ziaren. [przypis edytorski]
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— Muszę a na moich folwarkach i w kopalniach zaprowaǳić muzykę — rzekł. —
Jeżeli ednak kapłani przekonali się o takich ǳiwach, akie mi opowiadasz, to dlaczego
w swoich ma ątkach nie postępu ą w ten sposób z chłopstwem?…
Pentuer opuścił głowę.
— Bo — odparł wzdycha ąc — nie wszyscy kapłani są mędrcami i ma ą serca szlachetne…
— Otóż to!… — zawołał pan.
A teraz powieǳ mi, ty, który esteś synem chłopów i wiesz, że mięǳy kapłanami
zna du ą się hulta e i głupcy, powieǳ: dlaczego nie chcesz mi służyć w walce przeciw
nim?… Bo przecie rozumiesz, że a nie poprawię losu chłopskiego, eżeli pierwe nie nauczę kapłanów posłuszeństwa dla mo e woli…
Pentuer załamał ręce.
— Panie — odparł — bezbożna to i niebezpieczna sprawa walka z kapłaństwem!…
Nie eden faraon rozpoczynał ą i… nie mógł dokończyć…
— Bo go nie popierali tacy, ak ty, mędrcy!… — wybuchnął pan. — I zaprawdę,
nigdy nie zrozumiem: dlaczego mądrzy i zacni kapłani wiążą się z bandą łotrów, akimi
est większość te klasy?…
Pentuer trząsł głową i zaczął mówić powoli:
— Od trzyǳiestu tysięcy lat święty stan kapłański pielęgnu e Egipt i on zrobił kra
tym, czym est ǳiś: ǳiwem dla całego świata. A dlaczego kapłanom, pomimo ich wad,
udało się tak zrobić?… Gdyż oni są kagańcem, w którym płonie światło mądrości.
Kaganiec może być brudny, nawet śmierǳący, niemnie ednak przechowu e boski
ogień, bez którego mięǳy ludźmi panowałaby ciemność i ǳikość.
Mówisz, panie, o walce z kapłaństwem — ciągnął — Pentuer. — Co może z nie
wyniknąć dla mnie?… Jeżeli ty przegrasz, będę nieszczęśliwy, bo nie poprawisz losu
chłopom. A gdybyś wygrał?… O, boda bym nie doczekał tego dnia!… Bo gdybyś rozbił kaganiec, kto wie, czy nie zgasiłbyś tego ognia mądrości, który od tysięcy lat płonie
nad Egiptem i światem…
Oto, panie mó , powody, dla których nie chcę mieszać się do twe walki ze świętym
stanem kapłańskim… Czu ę, że ona się zbliża, i cierpię, że taki robak, akim estem, nie
mogę e zapobiec. Ale wdawać się w nią nie będę, bo musiałbym zdraǳić albo ciebie,
albo Boga, który est twórcą mądrości…
Słucha ąc tego, faraon choǳił po komnacie zamyślony.
— Ha — rzekł bez gniewu — czyń, ak chcesz. Nie esteś żołnierzem, więc nie mogę
wyrzucać ci braku odwagi… Nie możesz być ednak moim doradcą… Choć proszę cię,
abyś utworzył sąd do rozpatrzenia chłopskich buntów i gdy cię wezwę, mówił, co nakazu e
mądrość.
Pentuer ukląkł, żegna ąc pana.
— W każdym razie — dodał faraon — wieǳ o tym, że a nie chcę gasić boskiego
światła… Niech kapłani pielęgnu ą mądrość w swoich świątyniach, ale — niech mi nie
marnu ą wo ska, nie zawiera ą haniebnych traktatów i… niech nie okrada ą — mówił uż
z uniesieniem — królewskich skarbców…
Czy może myślą, że a ak żebrak będę wystawał pod ich bramami, aby raczyli mi
dostarczyć funduszów do podźwignięcia państwa zru nowanego przez ich głupie i nikczemne rządy?… Cha!… cha!… Pentuerze… a bym bogów nie prosił o to, co stanowi
mo ą moc i prawo.
Możesz ode ść.
Kapłan, cofa ąc się tyłem, wyszedł wśród ukłonów i eszcze we drzwiach upadł twarzą
na ziemię.
Pan został sam.
„Luǳie śmiertelni — myślał — są ak ǳieci. Herhor est przecie mądry, wie, że Egipt
na wypadek wo ny potrzebu e pół miliona żołnierzy, wie, że te wo ska trzeba ćwiczyć,
a mimo to — zmnie szył liczbę i komplet pułków…
Wielki skarbnik est także mądry, lecz wyda e mu się rzeczą całkiem naturalną, że
wszystkie skarby faraonów przeszły do Labiryntu!…
Wreszcie Pentuer… Co to za ǳiwny człowiek!… Chce obdarowywać chłopów adłem,
ziemią i nieusta ącymi świętami… Dobrze, ależ to wszystko zmnie szy mo e dochody,
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które i tak uż są za małe. Lecz gdybym mu powieǳiał: pomóż mi odebrać kapłanom
królewskie skarby, nazwałby to bezbożnością i gaszeniem światła w Egipcie!…
Osobliwy człowiek… Rad by całe państwo przewrócić do góry nogami, o ile choǳi
o dobro chłopów, a nie śmiałby wziąć za kark arcykapłana i odprowaǳić go do więzienia.
Z na większym spoko em każe mi wyrzec się może połowy dochodów, ale estem pewny,
że nie odważyłby się wynieść mieǳianego utena z Labiryntu…”
Faraon uśmiechał się i znowu medytował:
„Każdy pragnie być szczęśliwym; ale gdy zechcesz zrobić, ażeby wszyscy byli szczęśliwi,
każdy bęǳie cię chwytał za ręce, ak człowiek, któremu chory ząb wy mu ą…
I dlatego władca musi być stanowczym… I dlatego boski mó o ciec niedobrze czynił,
zaniedbu ąc chłopstwo, a bez granic ufa ąc kapłanom… Ciężkie zostawił mi ǳieǳictwo,
ale… dam sobie radę…
U Sodowych Jezior także była trudna sprawa… Trudnie sza niż tu… Tuta są tylko
gadacze i strachopłochy, tam byli luǳie zbro ni i zdecydowani na śmierć…
Jedna bitwa szerze otwiera nam oczy aniżeli ǳiesiątki lat spoko nych rządów… Kto
sobie powie: złamię przeszkodę! złamie ą. Ale kto się zawaha, musi ustąpić…”
Mrok zapadł. W pałacu zmieniono warty i w dalszych salach zapalano pochodnie.
Tylko do poko u faraona nikt nie śmiał we ść bez rozkazu.
Pan, zmęczony bezsennością, wczora szą podróżą i ǳisie szymi za ęciami, upadł na
fotel. Zdawało mu się, że uż setki lat est faraonem, i nie mógł wierzyć, że od te goǳiny,
kiedy był pod piramidami, nie upłynęła eszcze doba.
„Doba?… Niepodobna!…”
Potem przyszło mu na myśl, że może być, iż w sercu następcy osiedla ą się dusze
poprzednich faraonów. Chyba tak est, bo inacze — skądże by wzięło się w nim akieś
uczucie starości czy dawności?… I dlaczego rząǳenie państwem ǳiś wyda e mu się rzeczą
prostą, choć eszcze parę miesięcy temu truchlał myśląc, że nie potraﬁ rząǳić.
„Jeden ǳień?… — powtarzał w duchu. — Ależ a tysiące lat estem w tym mie scu!…”
Nagle usłyszał przytłumiony głos:
— Synu mó !… synu…
Faraon zerwał się z fotelu.
— Kto tu est?… — zawołał.
— Ja estem, a… Czyliżbyś uż o mnie zapomniał?…
Władca nie mógł zorientować się: skąd głos pochoǳi? Z góry, z dołu czy może z dużego posągu Ozyrysa, który stał w kącie.
— Synu mó — mówił znowu głos — szanu wolę bogów, eżeli chcesz otrzymać ich
błogosławioną pomoc… O, szanu bogów, gdyż bez ich pomocy na większa potęga ziemska
est ako proch i cień… O, szanu bogów, eżeli chcesz, ażeby gorycz twoich błędów nie
zatruła mi pobytu w szczęśliwe krainie Zachodu…
Głos umilkł, pan kazał przynieść światło. Jedne drzwi komnaty były zamknięte, przy
drugich stała warta. Nikt obcy nie mógł tu we ść.
Gniew i niepokó szarpały serce faraona. Co to było?… Czy naprawdę przemawiał do
niego cień o ca, czy też ów głos był tylko nowym oszustwem kapłanów?
Lecz eżeli kapłani mogą przemawiać do niego z odległości bez względu na grube
mury, w takim razie mogą i podsłuchiwać. A wówczas on, pan świata, est ak ǳikie
zwierzę obsaczony ze wszystkich stron.
Prawda, w pałacu królewskim podsłuchiwanie było rzeczą zwycza ną. Faraon ednak
sąǳił, że przyna mnie ten gabinet est wolny i że zuchwalstwo kapłanów zatrzymu e się
u progu na wyższego władcy.
A eżeli to był duch?…
Pan nie chciał eść kolac i, lecz udał się na spoczynek. Zdawało mu się, że nie zaśnie;
lecz zmęczenie wzięło górę nad rozdrażnieniem.
W kilka goǳin obuǳiły go ǳwonki i światło. Była uż północ i kapłan-astrolog przyszedł złożyć panu raport o stanowisku ciał niebieskich. Faraon wysłuchał sprawozdania,
a w końcu rzekł:
— Czy nie mógłbyś, czcigodny proroku, od te pory składać swoich raportów dosto nemu Semowi?… On est przecie moim zastępcą w rzeczach dotyczących religii…
Kapłan-astrolog barǳo zǳiwił się obo ętności pana dla rzeczy niebieskich.
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— Wasza świątobliwość — spytał — raczy zrzekać się wskazówek, akie władcom da ą
gwiazdy?…
— Da ą? — powtórzył faraon. — Zatem powieǳ, akie są ich obietnice dla mnie?
Astrolog widocznie spoǳiewał się te kwestii, odparł bowiem bez namysłu:
— Horyzont chwilowo est zaćmiony… Pan świata nie traﬁł eszcze na drogę prawdy,
która prowaǳi do poznania woli bogów. Ale pręǳe czy późnie zna ǳie ą, a na nie
długie życie i szczęśliwe, pełne chwały panowanie…
— Aha!… ǲięku ę ci, mężu święty. Skoro uż wiem: czego powinienem szukać, zastosu ę się do wskazówek, a ciebie znowu proszę, abyś odtąd komunikował się z dosto nym Semem. On est moim zastępcą i eżeli coś ciekawego wyczytasz kiedy w gwiazdach,
opowie mi o tym z rana.
Kapłan opuścił sypialnię, potrząsa ąc głową.
— Wybili mnie ze snu!… — rzekł pan z wyrazem niezadowolenia.
— Na czcigodnie sza królowa Nikotris — odezwał się nagle adiutant — goǳinę temu
rozkazała mi prosić waszą świątobliwość o posłuchanie…
— Teraz?… o północy?… — spytał pan.
— Właśnie mówiła, że o północy wasza świątobliwość obuǳi się…
Faraon pomyślał i odpowieǳiał adiutantowi, że bęǳie czekać na królowę³²⁸ w sali
złote . Sąǳił, że tam nikt nie podsłucha ich rozmowy.
Pan narzucił na siebie płaszcz, włożył niewiązane sandały i rozkazał dobrze oświetlić
złotą salę. Potem wyszedł, zaleca ąc służbie, aby mu nie towarzyszyła.
Matkę uż zastał w sali, w szatach z grubego płótna na znak żałoby. Zobaczywszy
faraona, czcigodna pani chciała znowu upaść na kolana, ale syn podniósł ą i uściskał.
— Czy zdarzyło się coś ważnego, matko, że truǳisz się o te goǳinie? — spytał.
— Nie spałam… modliłam się… — odparła. — O synu mó , mądrze odgadłeś, że
sprawa est ważną!… Słyszałam boski głos twego o ca…
— Doprawdy? — rzekł faraon czu ąc, że gniew go napełnia.
— Nieśmiertelny twó o ciec — ciągnęła królowa — mówił mi pełen smutku, że
wchoǳisz na błędną drogę… Wyrzekasz się z pogardą arcykapłańskich święceń i źle traktu esz sługi boże.
„Któż zostanie przy Ramzesie — mówił twó boski o ciec — eżeli zniechęci bogów
i opuści go stan kapłański?… Powieǳ mu… powieǳ mu — powtarzał czcigodny cień —
że tym sposobem zgubi Egipt, siebie i dynastię…”
— Oho! — zawołał faraon — więc uż tak mi grożą, zaraz w pierwszym dniu panowania?… Mo a matko, pies na głośnie szczeka, kiedy się boi, więc i pogróżki są złą
wróżbą, ale tylko dla kapłanów!
— Ależ to twó o ciec mówił… — powtórzyła stroskana pani.
— Nieśmiertelny o ciec mó — odparł faraon — i święty ǳiad Amenhotep, ako
czyste duchy, zna ą mo e serce i wiǳą opłakany stan Egiptu. A ponieważ serce mo e chce
podźwignąć państwo przez ukrócenie nadużyć, oni więc nie mogliby przeszkaǳać mi do
spełnienia zamiarów…
— Więc ty nie wierzysz, że duch o ca da e ci rady? — spytała coraz barǳie przerażona.
— Nie wiem. Ale mam prawo przypuszczać, że te głosy duchów, rozlega ące się w różnych kątach naszego pałacu, są akimś ﬁglem kapłańskim. Tylko kapłani mogą lękać się
mnie, nigdy bogowie i duchy… Więc nie duchy straszą nas, matko…
Królowa zadumała się i było widać, że słowa syna robią na nie wrażenie. Wiǳiała ona
wiele cudów w swym życiu i niektóre e same wydawały się pode rzanymi.
— W takim razie — rzekła z westchnieniem — nie esteś ostrożny, mó synu!… Po
południu był u mnie Herhor, barǳo niezadowolony z posłuchania u ciebie… Mówił, że
chcesz usunąć kapłanów ze dworu…
— A oni mi na co?… Czy ażeby mo a kuchnia i piwnica miały duże rozchody?… Czy
może na to, ażeby słuchali, co mówię, i patrzyli, co robię?…
— Cały kra wzburzy się, gdy kapłani ogłoszą, że esteś bezbożnikiem… — wtrąciła
pani.
³²⁸królowę — ǳiś popr. forma B. lp: królową. [przypis edytorski]
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— Kra uż się burzy, ale z winy kapłanów — odparł faraon. — A i o pobożności
egipskiego ludu zaczynam mieć inne wyobrażenie… Gdybyś, matko, wieǳiała, ile w Dolnym Egipcie est procesów o znieważanie bogów, a w Górnym — o okradanie zmarłych,
przekonałabyś się, że dla naszego ludu sprawy kapłańskie uż przestały być świętymi.
— To wpływ cuǳoziemców, którzy zalewa ą Egipt — zawołała pani. — Zwłaszcza
Fenic anie…
— Wszystko edno, czy wpływ; dość, że Egipt uż nie uważa ani posągów, ani kapłanów za istoty nadluǳkie… A gdybyś eszcze, matko, posłuchała szlachty, oﬁcerów,
żołnierzy, zrozumiałabyś, że nadszedł czas postawienia właǳy królewskie na mie scu kapłańskie , eżeli wszelka właǳa nie ma upaść w tym kra u.
— Egipt est twó — westchnęła królowa. — Mądrość two a est naǳwycza na, więc
czyń, ak chcesz… Ale postępu ostrożnie… O, ostrożnie!… Skorpion, nawet zabity, eszcze
może ranić nieostrożnego zwycięzcę…
Uściskali się i pan wrócił do swe sypialni. Ale tym razem naprawdę nie mógł zasnąć.
Już asno wiǳiał, że mięǳy nim i kapłanami rozpoczęła się walka, a racze coś wstrętnego, co nawet nie zasługiwało na nazwę walki i z czym on, wóǳ, w pierwsze chwili nie
umiał sobie poraǳić.
Bo gǳie tu est nieprzy aciel?… Przeciw komu ma wystąpić ego wierne wo sko?…
Czy przeciw kapłanom, którzy upada ą przed nim na ziemię? Czy przeciw gwiazdom,
które mówią, że faraon nie wszedł eszcze na drogę prawdy? Co i kogo tu zwalczać?…
Może owe głosy duchów rozlega ące się wśród pomroki? Czy własną matkę, która,
przerażona, błaga go, ażeby nie rozpęǳał kapłanów?…
Faraon wił się na swym łożu w poczuciu bezsilności. Nagle przyszła mu myśl: „Co
mnie obchoǳi nieprzy aciel, który rozłazi się ak błoto w garści?… Niech sobie gada ą
w pustych salach, niech gniewa ą się na mo ą bezbożność…
Ja będę wydawał rozkazy, a kto ośmieli się nie spełnić ich, ten est moim wrogiem
i przeciw temu zwrócę polic ę, sąd i wo sko…”

Walka

 
Tak tedy w miesiącu Hator, po trzyǳiestu czterech latach panowania, umarł faraon Mer-amen-Ramzes XII, władca dwu światów, pan wieczności, rozdawca życia i wszelakie
uciechy.
Umarł, ponieważ czuł, że ciało ego sta e się mdłe i nieużyteczne. Umarł, ponieważ
tęsknił do wiekuiste o czyzny, a rządy ziemskiego państwa pragnął powierzyć młodszym
rękom. Umarł wreszcie, bo tak chciał, bo taką była ego wola. Boski duch odleciał niby
astrząb, który długo krążąc nad ziemią, w końcu rozpływa się w błękitnych przestworach.
Jak ego życie było pobytem nieśmiertelne istoty w krainie znikomości, tak i śmierć
była tylko ednym z momentów nadluǳkiego istnienia.
Pan zbuǳił się o wschoǳie słońca i wsparty na dwu prorokach, otoczony chórem
kapłanów, udał się do kaplicy Ozyrysa. Tam, ak zwykle, wskrzesił bóstwo, umył e i ubrał,
złożył oﬁarę i podniósł ręce do modlitwy.
Przez ten czas kapłani śpiewali:
Chór I. „Cześć tobie, który wznosisz się na horyzoncie i przebiegasz niebo…
Chór II. Gościńcem twe świętości est pomyślność tych, na których oblicza pada ą
twe promienie…
Chór I. Mógłżebym iść, ako ty iǳiesz, bez zatrzymywania się, o słońce!…
Chór II. Wielki wędrowcze przestrzeni, który nie masz pana i dla którego setki milionów lat są tylko oka mgnieniem…
Chór I. Ty zachoǳisz, ale trwasz. Mnożysz goǳiny, dnie i noce i trwasz sam, według
praw twoich własnych…
Chór II. Oświetlasz ziemię, oﬁarowu ąc własnymi rękoma samego siebie, kiedy pod
postacią Ra wschoǳisz na widnokręgu.
Chór I. O gwiazdo, wynurza ąca się, wielka przez swo ą światłość, ty sama kształtu esz
swo e członki…
Chór II. I nie uroǳony przez nikogo roǳisz sam siebie na horyzoncie.”
A w tym mie scu odezwał się faraon:
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— „O promienie ący na niebie! Pozwól, ażebym wstąpił do wieczności, połączył się
z czcigodnymi i doskonałymi cieniami wyższe krainy. Niecha wraz z nimi oglądam two e
blaski z rana i wieczorem, kiedy łączysz się z two ą matką Nut³²⁹. A gdy zwrócisz ku
zachodowi twe oblicze, niech mo e ręce składa ą się do modlitwy na cześć usypia ącego
za górami życia³³⁰.”
Tak z podniesionymi rękoma mówił pan otoczony chmurą kaǳideł. Nagle umilkł
i rzucił się w tył, w ramiona asystu ących kapłanów.
Już nie żył.
Wieść o śmierci faraona ak błyskawica obiegła pałac. Słuǳy opuścili swo e za ęcia,
dozorcy przestali czuwać nad niewolnikami, zaalarmowano gwardię i obsaǳono wszystkie
we ścia.
Na głównym ǳieǳińcu począł zbierać się tłum: kucharzy, piwniczych, masztalerzy,
kobiet ego świątobliwości i ich ǳieci. Jedni zapytywali: czy to prawda? inni ǳiwili się,
że eszcze słońce świeci na niebie, a wszyscy razem krzyczeli wniebogłosy:
— „O panie!… o nasz o cze!… o ukochany!… Czy to może być, ażebyś uż odchoǳił
od nas?… O tak, uż iǳie do Abydos³³¹!… Na Zachód, na Zachód, do ziemi sprawiedliwych!… Mie sce, które ukochałeś, ęczy i płacze po tobie!…³³²”
Straszny wrzask rozlegał się po wszystkich ǳieǳińcach, po całym parku. Odbĳał się
od gór wschodnich, na skrzydłach wiatru przeleciał Nil i zatrwożył miasto Memﬁs.
Tymczasem kapłani, wśród modłów, usadowili ciało zmarłego w bogate , zamknięte
lektyce. Ośmiu stanęło przy drągach, cztere wzięli do rąk wachlarze ze strusich piór, inni
kaǳidła i gotowali się do wy ścia.
Na tę chwilę przybiegła królowa Nikotris, a zobaczywszy zwłoki uż w lektyce, rzuciła
się do nóg zmarłego.
— „O mężu mó ! o bracie mó ! o ukochany mó ! — wołała, zanosząc się od płaczu.
— O ukochany, zostań z nami, zostań w twoim domu, nie oddala się od tego mie sca
na ziemi, w którym przebywasz…”
— „W poko u, w poko u, na Zachód — śpiewali kapłani — o wielki władco, idź
w poko u na Zachód…”
— „Niestety! — mówiła królowa — śpieszysz do przewozu, aby przeprawić się na
drugi brzeg! O kapłani, o prorocy, nie śpieszcie się, zostawcie go; bo przecież wy wrócicie
do domów, ale on pó ǳie do kra u wieczności…”
— „W poko u, w poko u, na Zachód!… — śpiewał chór kapłański. — Jeżeli podoba
się Bogu, kiedy ǳień wieczności nade ǳie, u rzymy cię znowu, o władco, bo oto iǳiesz
do kra u, który łączy mięǳy sobą wszystkich luǳi³³³.”
Na znak dany przez dosto nego Herhora służebnice oderwały panią od nóg faraona
i gwałtem odprowaǳiły do e komnat.
Lektyka niesiona przez kapłanów ruszyła, a w nie władca ubrany i otoczony ak za
życia. Na prawo i na lewo, przed nim i za nim szli: enerałowie, skarbnicy, sęǳiowie,
wielcy pisarze, nosiciel topora i łuku, a nade wszystko — tłum kapłanów różnego stopnia.
Na podwórzu służba upadła na twarz ęcząc i płacząc, ale wo sko sprezentowało broń
i odezwały się trąby, akby na powitanie ży ącego króla.
I istotnie, pan ak żywy niesiony był do przewozu. A gdy dosięgnięto Nilu, kapłani
ustawili lektykę na złocistym statku, pod purpurowym baldachimem, ak za życia.

³²⁹Nut — egipska bogini nieba, córka boga powietrza Szu i bogini wilgoci Tefnut. Siostra i żona boga ziemi
Geba. Uważana również za matkę-opiekunkę zmarłych. Matka Izydy, Neydy, Ozyrysa i Seta. Przedstawiana
ako kobieta wygięta w łuk ponad ziemią, wspiera ąca się o nią dłońmi i stopami. [przypis edytorski]
³³⁰O promieniejący na niebie! […] usypiającego za górami życia — hymn autentyczny. [przypis autorski]
³³¹Abydos — egipskie Abdżu, miasto na zachodnim brzegu Nilu,  km na południe od ǳisie szego Sohag.
Stolica . nomu Górnego Egiptu, z wielką nekropolią, zawiera ąca groby królewskie z czasów I i II dynastii. W egipskie religii mie sce, w którym Izyda pochowała szczątki Ozyrysa, centrum misteriów ozyry skich.
W sformułowaniach religĳnych wyrażenie „ode ść do Abydos” było znaczyło „ode ść do Krainy Zmarłych”.
[przypis edytorski]
³³²O panie […] Miejsce, które ukochałeś, jęczy i płacze po tobie! — autentyczne. [przypis autorski]
³³³O mężu mój! […] który łączy mięǳy sobą wszystkich luǳi — autentyczne. [przypis autorski]
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Tu lektykę zasypano kwiatami, naprzeciw nie ustawiono posąg Anubisa³³⁴ i — statek
królewski ruszył ku drugiemu brzegowi Nilu, żegnany płaczem służby i dworskich kobiet.
O dwie goǳiny od pałacu, za Nilem, za kanałem, za uroǳa nymi polami i ga ami palm
mięǳy Memﬁsem a „Płaskowzgórzem Mumii” leżała oryginalna ǳielnica. Wszystkie e
budowle były poświęcone zmarłym, a zamieszkane tylko przez kolchitów³³⁵ i paraszytów,
którzy balsamowali zwłoki.
ǲielnica ta była niby przedsionkiem właściwego cmentarza, mostem, który łączył
ży ące społeczeństwo z mie scem wiecznego spoczynku. Tu przywożono nieboszczyków
i robiono z nich mumie; tu roǳiny układały się z kapłanami o cenę pogrzebu. Tu przygotowywano święte księgi i opaski, trumny, sprzęty, naczynia i posągi dla zmarłych.
ǲielnicę tą, oddaloną od Memﬁsu na parę tysięcy kroków, otaczał długi mur, tu
i ówǳie opatrzony bramami. Orszak niosący zwłoki faraona zatrzymał się przed bramą
na wspanialszą, a eden z kapłanów zapukał.
— Kto tam? — spytano ze środka.
— Ozyrys-Mer-amen-Ramzes, pan dwu światów, przychoǳi do was i żąda, abyście
przygotowali go do wiekuiste podróży — odparł kapłan.
— Czy podobna, ażeby zagasło słońce Egiptu?… Ażeby umarł ten, który sam był
oddechem i życiem?…
— Taką była ego wola — odpowieǳiał kapłan. — Przy mĳcież tedy pana z należytą czcią i wszystkie usługi odda cie mu, ak się goǳi, ażeby nie spotkały was kary
w doczesnym i przyszłym życiu.
— Uczynimy, ak mówicie — rzekł głos ze środka.
Teraz kapłani zostawili lektykę pod bramą i śpiesznie odeszli, ażeby nie padło na
nich nieczyste tchnienie zwłok nagromaǳonych w tym mie scu. Zostali tylko urzędnicy
cywilni pod przewodnictwem na wyższego sęǳiego i skarbnika.
Po niemałe chwili czekania brama otworzyła się i wyszło z nie kilkunastu luǳi. Mieli
kapłańskie szaty i zasłonięte oblicza.
Na ich widok sęǳia odezwał się:
— Odda emy wam ciało pana naszego i waszego. Czyńcie z nim to, co nakazu ą
przepisy religĳne, i niczego nie zaniedba cie, ażeby ten wielki zmarły nie doznał z winy
wasze niepoko u na tamtym świecie.
Skarbnik zaś dodał:
— Uży cie złota, srebra, malachitu, aspisu, szmaragdów, turkusów i na osobliwszych
wonności dla tego oto pana, aby mu nic nie brakło i aby wszystko miał w ak na lepszym
gatunku. To mówię wam a, skarbnik. A gdyby znalazł się niegoǳiwiec, który zamiast
szlachetnych metalów³³⁶ chciałby podstawić nęǳne falsyﬁkaty, a zamiast drogich kamieni
— szkło fenickie, niech pamięta, że bęǳie miał odrąbane ręce i wy ęte oczy.
— Stanie się, ak żądacie — odpowieǳiał eden z zasłoniętych kapłanów.
Po czym inni podnieśli lektykę i weszli z nią w głąb ǳielnicy zmarłych śpiewa ąc:
— „Iǳiesz w poko u do Abydos!… Obyś doszedł w poko u do Zachodu tebańskiego!…
Na Zachód, na Zachód, do ziemi sprawiedliwych!”
Brama zamknęła się, a na wyższy sęǳia, skarbnik i towarzyszący im urzędnicy zawrócili się do przewozu i pałacu.
Przez ten czas zakapturzeni kapłani odnieśli lektykę do ogromnego budynku, gǳie
balsamowano tylko królewskie zwłoki oraz tych na wyższych dosto ników, którzy pozyskali wy ątkową łaskę faraona. Zatrzymali się w przysionku, gǳie stała złota łódź na
kółkach, i zaczęli wydobywać nieboszczyka z lektyki.
— Patrzcie! — zawołał eden z zakapturzonych — nie sąż to złoǳie e?… Faraon
przecie umarł pod kaplicą Ozyrysa, więc musiał być w paradnym stro u… A tu — o!…
Zamiast złotych bransolet — mosiężne, łańcuch także mosiężny, a w pierścieniach fałszywe kle noty…
³³⁴Anubis — egipski bóg mumiﬁkac i, przewodnik i obrońca zmarłych w ich wędrówce przez świat pozagrobowy. Decydował o losie dusz, na sąǳie pośmiertnym ważył serce zmarłego, ego uczynki. Przedstawiany ako
spoczywa ący czarny szakal lub człowiek z głową szakala. [przypis edytorski]
³³⁵kolchici — właśc. choachyci (od gr. choachytes), grupa kapłanów odpowieǳialnych za sprawowanie kultu
grobowego, regularne składanie oﬁar zmarłemu. [przypis edytorski]
³³⁶metalów — ǳiś popr. forma: metali. [przypis edytorski]
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— Prawda — odparł inny. — Ciekawym, kto go tak oporząǳił: kapłani czy pisarze?
— Z pewnością kapłani… O boda wam poschły ręce, gałgany!… I taki łotr eden
z drugim śmie nas upominać, ażebyśmy dawali nieboszczykowi wszystko w na lepszym
gatunku…
— To nie oni żądali, tylko skarbnik…
— Wszyscy są złoǳie e…
Tak rozmawia ąc, balsamiści zd ęli z nieboszczyka oǳież królewską, włożyli na niego
tkany złotem szlaok i przenieśli zwłoki do łoǳi.
— Bogom niech będą ǳięki — mówił któryś z zasłoniętych — że uż mamy nowego
pana. Ten z kapłaństwem zrobi porządek… Co wzięli rękoma, zwrócą gębą…
— Uuu!… mówią, że to bęǳie ostry władca — wtrącił inny. — Przy aźni się z Fenic anami, chętnie przesta e z Pentuerem, który przecie nie est rodowity kapłan, tylko
z takich biedaków ak my… A wo sko, powiada ą, że dałoby się spalić i wytopić za nowego
faraona…
— I eszcze w tych dniach sławnie pobił Libĳczyków…
— Gǳież on est, ten nowy faraon?… — odezwał się inny. — W pustyni!… Otóż
lękam się, ażeby zanim wróci do Memﬁs, nie spotkało go nieszczęście…
— Co mu kto zrobi, kiedy ma wo sko za sobą! Niech nie doczekam uczciwego pogrzebu, eżeli młody pan nie zrobi z kapłaństwem tak ak bawół z pszenicą…
— O ty głupi! — wtrącił milczący dotychczas balsamista. — Faraon podoła kapłanom!…
— Czemuż by nie?…
— A czy wiǳiałeś kiedy, ażeby lew poszarpał piramidę?…
— Także gadanie!…
— Albo bawół roztrącił ą?
— Rozumie się, że nie roztrąci.
— A wicher obali piramidę?
— Co on ǳisia wziął na wypytywanie?…
— No, więc a ci mówię, że pręǳie lew, bawół czy wicher przewróci piramidę, aniżeli
faraon pokona stan kapłański… Choćby ten faraon był lwem, bawołem i wichrem w edne
osobie…
— He tam, wy! — zawołano z góry. — Gotów nieboszczyk?…
— Już… uż… tylko mu szczęka opada — odpowieǳiano z przysionka.
— Wszystko edno… Dawać go tu pręǳe , bo Izyda za goǳinę musi iść do miasta…
Po chwili złota łódź, wraz z nieboszczykiem, za pomocą sznurów została podniesiona
w górę, na balkon wewnętrzny.
Z przysionka wchoǳiło się do wielkie sali pomalowane na kolor niebieski i ozdobione żółtymi gwiazdami. Przez całą długość sali do edne ze ścian był przyczepiony
niby ganek w formie łuku, którego końce wznosiły się na piętro, środek na półtora piętra
wysoko.
Sala wyobrażała sklepienie niebieskie, ganek drogę słońca na niebie, zmarły zaś faraon
miał być Ozyrysem, czyli słońcem, które posuwa się od wschodu ku zachodowi.
Na dole sali stał tłum kapłanów i kapłanek, którzy oczeku ąc na uroczystość, rozmawiali o rzeczach obo ętnych.
— Gotowe!… — zawołano z balkonu.
Rozmowy umilkły. W górze rozległ się trzykrotny dźwięk spiżowe blachy i — na
balkonie ukazała się złocista łódź słońca, w które echał nieboszczyk.
Na dole zabrzmiał hymn na cześć słońca:
„Oto ukazu e się w obłoku, aby odǳielić niebo od ziemi, a późnie e połączyć…
Nieustannie ukryty w każde rzeczy, on eden ży ący, w którym wiekuiście istnie ą
wszystkie rzeczy…”
Łódź stopniowo posuwała się w górę łuku, wreszcie stanęła na na wyższym szczycie.
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Wówczas na dolnym krańcu łuku ukazała się kapłanka przebrana za boginią Izydę,
z synem Horusem³³⁷, i również wolno zaczęła wchoǳić pod górę. Był to obraz księżyca,
który posuwa się za słońcem.
Teraz łódź ze szczytu łuku zaczęła opuszczać się ku zachodowi, a na dole znowu odezwał się chór:
„Bóg wcielony we wszystkie rzeczy, duch Szu³³⁸ we wszystkich bogach. On est ciałem ży ącego człowieka, twórcą drzewa, które nosi owoce, on est sprawcą użyźnia ących
wylewów. Bez niego nic nie ży e w ziemskim kręgu³³⁹.”
Łódź znikła na zachodnim końcu balkonu, Izyda z Horusem stanęli na szczycie łuku.
Wówczas do łoǳi przybiegła gromada kapłanów, wydobyli zwłoki faraona i położyli e na
marmurowym stole, niby Ozyrysa na spoczynek po ǳiennym truǳie.
Teraz do nieboszczyka zbliżył się paraszyta przebrany za bożka Tyfona. Na głowie miał
okropną maskę, rudą kudłatą perukę, na plecach skórę ǳika, a w ręku — kamienny nóż
etiopski.
Nożem tym zaczął prędko odrzynać podeszwy nieboszczykowi.
— Co robisz śpiącemu, bracie Tyfonie? — zapytała go z balkonu Izyda.
— Oskrobu ę nogi memu bratu Ozyrysowi, aby ziemskim pyłem nie zanieczyścił nieba
— odpowieǳiał paraszyta przebrany za Tyfona.
Oderznąwszy podeszwy paraszyta porwał zgięty drut, zanurzył go w nosie zmarłego
i zaczął wydobywać mózg. Następnie rozciął mu brzuch i tym otworem szybko wyciągnął
wnętrzności, serce i płuca.
Przez ten czas pomocnicy Tyfona przynieśli cztery wielkie urny ozdobione głowami
bogów: Hape, Emset, Duamutf i Quebhsneuf³⁴⁰, i w każdy z tych ǳbanów złożyli akiś
wewnętrzny organ zmarłego.
— A co tam robisz, bracie Tyfonie? — zapytała po raz drugi Izyda.
— Oczyszczam brata mego, Ozyrysa, z rzeczy ziemskich, ażeby stał się pięknie szym
— odpowieǳiał paraszyta.
Obok marmurowego stołu zna dowała się saǳawka wody nasycone sodą. Paraszyci,
oczyściwszy zwłoki, rzucili e następnie w saǳawkę, gǳie miały moknąć przez siedemǳiesiąt dni.
Tymczasem Izyda, przeszedłszy cały balkon, zbliżyła się do komnaty, w które paraszyta otworzył i oczyścił królewskie zwłoki. Spo rzała na marmurowy stół, a wiǳąc, że
był pusty, zapytała przestraszona:
— Gǳie mó brat?… gǳie mó boski małżonek?…
Wtem ryknął grzmot, odezwały się trąby i spiżowe blachy, a paraszyta przebrany za
Tyfona wybuchnął śmiechem i zawołał:
— Piękna Izydo, która pospołu z gwiazdami rozweselasz noce, nie ma uż twego
małżonka!… Już nigdy promienie ący Ozyrys nie usiąǳie na złociste łoǳi, uż nigdy
słońce nie ukaże się na ﬁrmamencie… Ja to uczyniłem, a, Set, i ukryłem go tak głęboko,
że go żaden z bogów ani wszyscy razem nie odna dą!…
Na te słowa bogini rozdarła szaty, zaczęła ęczeć i rwać sobie włosy. Znowu odezwały
się trąby, grzmoty i ǳwony, wśród kapłanów i kapłanek wszczął się szmer, potem krzyk,
klątwy i — nagle wszyscy rzucili się na Tyfona, woła ąc:

³³⁷Horus — egipski bóg nieba, czczony pod postacią sokoła, eden z na starszych i na ważnie szych bogów
Egiptu. Syn Ozyrysa i Izydy, który po śmierci o ca ako następca tronu walczył z Setem o właǳę nad światem
żywych. Jako bóstwo królewskie był opiekunem faraonów i państwa egipskiego. Według innych wierzeń, syn
boga słońca Re, czczony wspólnie z nim ako bóstwo solarne. [przypis edytorski]
³³⁸duch Szu — egipski bóg powietrza powstały z tchnienia Amuna; ego imię znaczy dosł.: pustka. Wspiera ący
niebo o ciec boga ziemi Geba i bogini nieba Nut. Dawca ożywczego tchnienia i orzeźwia ącego wiatru. [przypis
edytorski]
³³⁹Bóg wcielony […] Bez niego nic nie żyje w ziemskim kręgu — hymn autentyczny. [przypis autorski]
³⁴⁰Hape, Emset, Duamutf i Quebhsneuf, właśc.: Hapi, Imset, Duamutef, Kebehsenuf — w mit. egipskie cztere
synowie Horusa sprawu ący pieczę nad organami ciała zmarłego. Przed mumiﬁkac ą ciała wy mowano z niego
wnętrzności, które balsamowano i składano w urnach, każdy organ w osobne (tzw. urny kanopskie). Imset
opiekował się wątrobą, Hapi płucami, Duamutef żołądkiem, zaś Kebehsenuf elitami. Każdy z tych bogów
opiekuńczych był z kolei chroniony przez edną z bogiń: Izydę, Nedę, Neit i Selkit. Od czasów Nowego
Państwa często pokrywy każde z urn zdobiono głową odpowiedniego boga: głowa luǳka symbolizowała Imseta,
głowa pawiana Hapiego, głowa szakala Duamutefa, głowa sokoła Kebehsenufa. [przypis edytorski]
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Pogrzeb

— Przeklęty duchu ciemności!… Który podniecasz wichry pustynne, burzysz morze,
zaćmiewasz światło ǳienne!… Obyś zapadł w otchłań, z które sam o ciec bogów nie potraﬁłby cię uwolnić… Przeklęty!… przeklęty Set!… Niech imię two e bęǳie postrachem
i obrzydliwością!…
Tak przeklina ąc, wszyscy rzucili się na Tyfona z pięściami i kĳami, a rudowłosy bożek
począł uciekać i w końcu wybiegł z sali.
Trzy nowe dźwięki spiżowe blachy i — uroczystość skończyła się.
— No dosyć! — zawołał na starszy kapłan do gromady, która uż naprawdę zaczęła się
bić mięǳy sobą. — Ty, Izydo, możesz iść do miasta, a reszta do innych nieboszczyków,
którzy czeka ą na nas… Nie zaniedbu cie zwycza nych zmarłych, bo nie wiadomo, ak nam
za tego zapłacą…
— Z pewnością niewiele! — wtrącił balsamista. — Mówią, że w skarbie nie ma nic,
a Fenic anie grożą, że przestaną pożyczać, eżeli nie otrzyma ą nowych praw.
— Boda śmierć wytępiła tych waszych Fenic an!… Niedługo człowiek bęǳie musiał
żebrać u nich o placek ęczmienny, tak uż wszystko zagarnęli…
— Ale eżeli oni nie daǳą faraonowi pienięǳy, za pogrzeb nic nie dostaniemy…
Stopniowo rozmowy ucichły i obecni opuścili niebieską salę. Tylko przy eziorku,
gǳie mokły zwłoki faraona, została warta.
Cała ta uroczystość odtwarza ąca legendę o zabiciu Ozyrysa (słońce) przez Tyfona
(bożek nocy i występku) służyła do tego, ażeby rozciąć i oczyścić zwłoki faraona, i tym
sposobem przygotować e do właściwego balsamowania.
Przez siedemǳiesiąt dni leżał nieboszczyk w woǳie nasycone sodą, zda e się, na
pamiątkę, że zły Tyfon utopił ciało brata w Sodowych Jeziorach. Przez wszystkie te dni,
rano i wieczór, kapłanka przebrana za Izydę przychoǳiła do niebieskie sali. Tam ęcząc
i rwąc sobie włosy, wypytywała obecnych: czy kto nie wiǳiał boskiego e małżonka
i brata?
Po upływie tego czasu żałoby z awił się w sali Horus, syn i następca Ozyrysa, ze swo ą
świtą i — oni dopiero spostrzegli wannę z wodą.
— Może by tu poszukać zwłok mego o ca i brata? — spytał Horus.
Jakoż poszukali, znaleźli i wśród ogromne radości kapłanów, przy dźwiękach muzyki
wydobyli ciało faraona z umacnia ące kąpieli.
Ciało to włożono do kamienne rury, przez którą kilka dni przepływało gorące powietrze, i po wysuszeniu oddano balsamistom.
Teraz zaczęły się ceremonie na ważnie sze, które nad nieboszczykiem dokonywali na wyżsi kapłani ǳielnicy zmarłych.
Ciało nieboszczyka zwrócone głową do południa obmywano poświęconą wodą, a ego
wnętrze winem palmowym. Na posaǳce osypane popiołem zasiadały płaczki i szarpiąc
sobie włosy, drapiąc twarze opłakiwały zmarłego. Dokoła śmiertelnego łoża zgromaǳili
się kapłani przebrani za bożków. Więc naga Izis w koronie faraonów, młoǳieńczy Horus,
Anubis z głową szakala, Tot³⁴¹ z głową ptasią a tabliczkami w rękach i wielu innych.
Pod dozorem tego czcigodnego grona spec aliści zaczęli napełniać wnętrze zmarłego
silnie pachnącymi ziołami, trocinami i nawet wlewać tam wonne żywice, wszystko wśród
modłów. Potem, zamiast ego własnych, włożyli mu oczy szklanne³⁴², oprawione w brąz.
Następnie całe ciało obsypano proszkiem sody.
Teraz przystąpił inny kapłan i wyłożył obecnym, że ciało zmarłego est ciałem Ozyrysa
i ego własności są własnościami Ozyrysa. „Czaroǳie skie własności ego lewe skroni są
własnościami skroni boga Tumu³⁴³, a ego prawe oko est okiem boga Tumu, którego
promienie przebĳa ą ciemność. Jego lewe oko est okiem Horusa, które tępi wszystkie

³⁴¹Tot, właśc. Thot — egipski bóg księżyca, panu ący nad czasem. Wynalazca pisma i kalendarza, według
mitów stworzył też astronomię, astrologię, matematykę, geometrię, medycynę oraz rytuały religĳne i magiczne.
Bóg wieǳy i mądrości. Opiekun skrybów i lekarzy. Przedstawiany ako człowiek z głową ibisa, ako ibis lub
pawian. [przypis edytorski]
³⁴²szklanny — ǳiś popr.: szklany. [przypis edytorski]
³⁴³Tumu a. Atum — bóg stwórca, bóstwo solarne powiązane z Re. [przypis edytorski]
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stworzenia ży ące, warga górna to Izis³⁴⁴, a warga dolna Nehys³⁴⁵. Szy a zmarłego est
boginią, ręce są boskimi duszami, palce niebieskimi wężami, synami bogini Selkit³⁴⁶. Boki
ego to dwa pióra Amona, grzbiet est kością pacierzową Sibu³⁴⁷, zaś brzuch est bogiem
Nue³⁴⁸.”
Inny kapłan mówi:
— „Dano mi usta do mówienia, nogi do choǳenia, ręce, abym obalał nieprzy aciół
moich. Zmartwychwsta ę, istnie ę, otwieram niebo; robię to, co mi nakazano w Memﬁs³⁴⁹.”
A tymczasem na szyi zmarłego wiesza ą wizerunek chrząszcza skarabeusza zrobiony
z drogiego kamienia, na którym est napis:
— „O serce mo e, serce, którem otrzymał od matki, które miałem, kiedym był na
ziemi, o serce, nie powstań przeciw mnie i nie da złego świadectwa w ǳień sądu³⁵⁰.”
Teraz każdą rękę i nogę, każdy palec zmarłego owĳa ą kapłani taśmami, na których
wypisane są modlitwy i zaklęcia. Taśmy te podkle a się gumą i balsamami. Na piersiach
zaś i na szyi kładą się całe rękopisy Księgi Zmarłych z następnymi medytac ami, które nad
nieboszczykiem głośno odmawia ą kapłani:
— „Jestem ten, któremu żaden bóg nie stawia przeszkód.
Kto to est?…
On est Tum na swe tarczy, on est Ra na swe tarczy, która wznosi się na wschoǳie
nieba.
Jestem Wczora i znam Jutro.
Kto to est?
Wczora — est to Ozyrys, Jutro — est to Ra, w tym dniu, kiedy zniweczy nieprzy aciół Pana, który est nad wszystkim, i kiedy poświęci syna swego Horusa. Innymi
słowy: w dniu, kiedy trumnę Ozyrysa spotka ego o ciec Ra. On zwalczy bogów na rozkaz
Ozyrysa, pana góry Amenti.
Co to est?
Amenti est to tworzenie dusz bogów na rozkaz Ozyrysa, pana góry Amenti. Innymi
słowy: Amenti est to podniecenie wzbuǳone przez Ra; każdy bóg, który tam przybywa,
stacza walkę. Znam wielkiego boga, który tam mieszka.
Ja estem z mego kra u, przychoǳę z mo ego miasta, niszczę złe, usuwam niedobre,
oddalam brud od siebie. Dosta ę się do kra u mieszkańców na niebie, wstępu ę przez
potężną bramę.
O wy, towarzysze, poda cie mi rękę, gdyż będę ednym z Was³⁵¹.”
Gdy każdy członek zmarłego został uż owinięty modlitewnymi taśmami i zaopatrzony
w amulety, gdy posiada uż dostateczny zasób medytac i, które pozwolą mu orientować
się w krainie bogów, należy pomyśleć o dokumencie, który by otworzył wrota do owe
krainy.
Albowiem mięǳy mogiłą i niebem czeka na zmarłego czterǳiestu dwu straszliwych
sęǳiów, którzy, pod prezydenc ą Ozyrysa, bada ą ego ziemskie życie. Dopiero gdy serce
nieboszczyka, zważone na waǳe sprawiedliwości okaże się równym bogini prawdy, gdy
³⁴⁴Izis a. Izyda — w mit. egipskie siostra Nedy, Ozyrysa i Seta. Żona Ozyrysa, matka Horusa. Patronka
macierzyństwa, roǳiny, sztuki i magii. Na trumnach często przedstawiana w parze z siostrą, Nedą, ako
uskrzydlone postacie broniące zmarłego. [przypis edytorski]
³⁴⁵Nefthys (gr.) — ǳiś popr.: Neda, siostra Izydy, Ozyrysa i Seta. Według tradyc i żona Seta. Pomogła siostrze w poszukiwaniach części ciała Ozyrysa. Po ego powtórne śmierci i ob ęciu przez niego właǳy
nad światem pozagrobowym stała się boginią Zaświatów, opiekunką zmarłych. W rytuałach pogrzebowych
występu e na ogół w parze z siostrą, Izydą. [przypis edytorski]
³⁴⁶Selkit — egipska bogini-skorpion, broniąca przed adowitymi żądłami skorpionów i ukąszeniami węży
oraz lecząca zatrute rany. Przedstawiana ako kobieta ze skorpionem na głowie lub ako skorpion. Obok Izydy,
Nedy i Neit, edna z czterech bogiń strażniczek sarkofagu. [przypis edytorski]
³⁴⁷Sibu (daw. błędne odczytanie), właśc. Geb — bóg ziemi, patron roślinności. Syn boga powietrza Szu i bogini
wilgoci Tefnut. Brat i mąż bogini nieba Nut, o ciec Izydy, Nedy, Ozyrysa i Seta. Przedstawiany ako leżący
mężczyzna o ciele pokrytym zielenią. [przypis edytorski]
³⁴⁸Boki jego to dwa pióra Amona, grzbiet jest kością pacierzową Sibu, zaś brzuch jest bogiem Nue — Maspero
[Gaston Maspero (–), . egiptolog. Red. WL]. [przypis autorski]
³⁴⁹Dano mi usta […] robię to, co mi nakazano w Memﬁs — autentyczne. [przypis autorski]
³⁵⁰O serce moje […] nie daj złego świadectwa w ǳień sądu — autentyczne. [przypis autorski]
³⁵¹Jestem ten, któremu żaden bóg nie stawia przeszkód […] podajcie mi rękę, gdyż będę jednym z Was — Księga
Zmarłych. [przypis autorski]
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bóg Dutes zapisu ący na tabliczkach czyny zmarłego uważa e za dobre, dopiero wtedy
Horus bierze duszę za rękę i prowaǳi ą przed tron Ozyrysa.
Otóż, ażeby zmarły mógł usprawiedliwić się przed sądem, należy ego mumię owinąć
w papirus, na którym est wypisana — spowiedź powszechna. Podczas spowĳania w ten
dokument kapłani mówią dobitnie i wyraźnie, aby zmarły niczego nie zapomniał:
„Władcy prawdy, przynoszę wam samą prawdę.
Nie zrobiłem złego w sposób zdraǳiecki żadnemu człowiekowi. — Nie uczyniłem
nieszczęśliwym nikogo z moich bliźnich. — Nie dopuściłem się sprośności ani zelżywego
słowa w domu prawdy. — Nie miałem zażyłości ze złem. — Nie czyniłem złego. — Jako
zwierzchnik, nie nakazywałem moim podwładnym pracować ponad siły. — Nikt z mo e
winy nie stał się lękliwym, ubogim, cierpiącym ani nieszczęśliwym. — Nie czyniłem nic
takiego, czym by pogarǳali bogowie. — Nie dręczyłem niewolnika. — Nie morzyłem go
głodem. — Nie wyciskałem mu łez. — Nie zabiłem. — Nie kazałem zabĳać zdraǳiecko.
— Nie kłamałem. — Nie rabowałem ma ątku świątyń. — Nie zmnie szałem dochodów
poświęconych bogom. — Nie zabierałem chleba ani opasek mumiom. — Nie popełniłem
grzechu z kapłanem mego okręgu. — Nie zabierałem mu ani zmnie szałem ma ętności. —
Nie używałem fałszywe wagi. — Nie oderwałem niemowlęcia od piersi ego karmicielki.
— Nie dopuszczałem się bestialstwa. — Nie chwytałem w sieci ptaków poświęconych
bogom. — Nie szkoǳiłem przyborowi wody. — Nie odwracałem biegu kanałów. — Nie
gasiłem ognia w porze niewłaściwe . — Nie okradałem bogów z oﬁar, które wybrali. —
Jestem czysty… Jestem czysty… Jestem czysty³⁵².”
Gdy nieboszczyk uż umiał, ǳięki Księǳe Zmarłych, raǳić sobie w krainie wiekuiste , a przede wszystkim — gdy wieǳiał, ak usprawiedliwić się przed sądem czterǳiestu
dwu bogów, wówczas kapłani zaopatrywali go eszcze w przedmowę do te księgi i — ustnie tłumaczyli mu e niezmierną doniosłość.
W tym celu balsamiści otacza ący świeżą mumię faraona odsuwali się, a przychoǳił
arcykapłan te ǳielnicy i szeptał zmarłemu do ucha:
„Wieǳ o tym, że posiada ąc tą księgę, bęǳiesz należał do ży ących i pozyskasz wielkie
znaczenie mięǳy bogami. Wieǳ o tym, że ǳięki e nikt nie ośmieli się sprzeciwiać
tobie. Sami bogowie zbliżą się do ciebie i uściska ą cię, albowiem — bęǳiesz należał do
ich grona.
Wieǳ o tym, że ta księga da ci poznać: co było na początku. Żaden człowiek e nie
głosił, żadne oko nie wiǳiało, żadne ucho nie słyszało e . Księga ta est samą prawdą,
ale nikt i nigdy e nie znał. Niechże ona bęǳie wiǳianą tylko przez ciebie i tego, który
cię w nią zaopatrzył. Nie rób do nie komentarzy, akie mogłaby ci nasunąć two a pamięć
albo wyobraźnia. Pisze się ona całkowicie w sali, gǳie balsamu ą zmarłych. Jest to wielka
ta emnica, które nie zna żaden pospolity człowiek, żaden w świecie.
Książka ta bęǳie twym pokarmem w niższe krainie duchów, dostarczy twe duszy
środków pobytu na ziemi, da e życie wieczne i sprawi, że nikt nie bęǳie miał właǳy
nad tobą³⁵³.”
Zwłoki królewskie ubrano w kosztowne szaty, w złotą maskę na twarz, w pierścienie
i bransolety na rękach, które złożono na krzyż. Pod głowę dano mu z kości słoniowe
podpórkę, na akie zwykli byli sypiać Egipc anie. Wreszcie zamknięto ciało w trzech
trumnach: papierowe , okryte napisami, cedrowe złocone i — marmurowe . Kształt
dwu pierwszych odpowiadał dokładnie formie ciała zmarłego; nawet rzeźbiona twarz była
podobna, tylko uśmiechnięta.
Po trzech miesiącach pobytu w ǳielnicy zmarłych mumia faraona była gotowa do
uroczystego pogrzebu. Więc — odniesiono ą na powrót do królewskiego pałacu.

 
Przez siedemǳiesiąt dni, w ciągu których czcigodne zwłoki mokły w woǳie nasycone
sodą, Egipt obchoǳił żałobę.
³⁵²Władcy prawdy […] Jestem czysty — rozǳiał  Księgi Zmarłych. Jest to eden z na wzniośle szych dokumentów, akie zostawiła starożytność. [przypis autorski]
³⁵³Wieǳ o tym, że posiadając tą księgę, bęǳiesz należał do żyjących […] nikt nie bęǳie miał właǳy nad tobą
— Księga Zmarłych. Rozǳ. . [przypis autorski]
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Pogrzeb

Świątynie były zamknięte, nie odprawiano proces i. Wszelka muzyka umilkła, nie
urząǳano uczt, tancerki zamieniły się na płaczki i zamiast tańcować, rwały sobie włosy,
co również przynosiło im dochód.
Nie pĳano wina, nie adano mięsa. Na więksi dosto nicy choǳili w grubych szatach,
boso. Nikt nie golił się (z wy ątkiem kapłanów), na gorliwsi zaś nawet nie myli się, lecz
namazywali błotem twarze, a włosy obsypywali popiołem.
Od Morza Śróǳiemnego do pierwsze katarakty na Nilu, od Libĳskie Pustyni do
półwyspu Syna , panowała cisza i smutek. Zgasło słońce Egiptu, odszedł na Zachód i opuścił sługi swo e pan, który dawał radość i życie.
W wyższych towarzystwach na modnie szymi były rozmowy o powszechnym żalu,
który uǳielał się nawet naturze.
— Czy nie zauważyłeś — mówił dosto nik do dosto nika — że dni są krótsze i ciemnie sze?
— Nie śmiałem zwierzyć się z tego przed tobą — odparł drugi — ale tak est w rzeczy
same . Spostrzegłem nawet, że mnie gwiazd świeci podczas nocy i że pełnia trwała króce ,
a nów dłuże niż zwykle.
— Pasterze mówią, że bydło na pastwisku nie chce eść, tylko ryczy…
— A a słyszałem od myśliwych, że zapłakane lwy nie rzuca ą się uż na sarny, bo nie
eǳą mięsa.
— Okropny czas!… Przy dź do mnie ǳiś wieczorem, a wypĳemy po szklance żałobnego płynu, który wymyślił mó piwniczy.
— Wiem, pewnie masz czarne piwo sydońskie?…
— Niech bogowie bronią, ażebyśmy w tym czasie używali trunków rozwesela ących!
Płyn, który wynalazł mó piwniczy, nie est piwem… Porównałbym go racze do wina
nasyconego piżmem i wonnymi ziołami.
— Barǳo stosowny napó , gdy pan nasz przebywa w ǳielnicy zmarłych, nad którą
ciągle unosi się woń piżma i ziół balsamicznych.
Tak przez siedemǳiesiąt dni martwili się dygnitarze.
Pierwsze drgnienie radości przebiegło Egipt wówczas, gdy z ǳielnicy zmarłych dano
znać, że ciało władcy wydobyto z kąpieli sodowe i że balsamiści i kapłani uż spełnia ą
nad nim obrządki.
W tym dniu po raz pierwszy ostrzyżono włosy, usunięto błoto z twarzy, a kto miał
ochotę, umył się. I w rzeczy same , uż nie było powodu do martwienia się: Horus bowiem znalazł zwłoki Ozyrysa, władca Egiptu, ǳięki sztuce balsamistów, oǳyskiwał życie,
a ǳięki modłom kapłanów i Księǳe Zmarłych stawał się równy bogom.
Od te chwili nieboszczyk faraon Mer-amen-Ramzes urzędownie nazywał się Ozyrysem; nieurzędownie bowiem nazywano go tak natychmiast po śmierci.
Wroǳona wesołość ludu egipskiego zaczęła brać górę nad żałobą, szczególnie wśród
wo ska, rzemieślników i chłopów. Radość ta przybierała niekiedy nieprzysto ne formy
pomięǳy ludem prostym.
Nie wiadomo bowiem, skąd zaczęły krążyć pogłoski, że nowy faraon, którego cały
lud uż kochał instynktownie, że młody pan chce za ąć się poprawieniem doli chłopów,
robotników, a nawet niewolników.
Z tego powodu zdarzało się (rzecz niesłychana!), że mularze, stolarze i garncarze, zamiast pić spoko nie i rozmawiać o swoim fachu lub interesach roǳinnych, ośmielali się
w szynkowniach nie tylko narzekać na podatki, ale nawet sarkać na właǳę kapłanów.
Chłopi zaś, zamiast czas wolny od roboty poświęcać modlitwom i pamięci przodków,
mówili mięǳy sobą: ak by to było dobrze, gdyby każdy z nich posiadał kilka zagonów
gruntu na własność i mógł odpoczywać co siódmy ǳień!
O wo sku, a szczególnie o cuǳoziemskich pułkach, nie ma co wspominać. Luǳie
ci wyobrażali sobie, że są na znakomitszą klasą w Egipcie, a eżeli nie są, to wnet będą,
po akie ś tam szczęśliwe wo nie, która ma wybuchnąć.
Za to nomarchowie, szlachta sieǳąca w wie skich ma ątkach, a nade wszystko arcykapłani różnych świątyń, uroczyście obchoǳili żałobę po zmarłym panu, bez względu, że
można było uż cieszyć się, gdy faraon został Ozyrysem.
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Alkohol, Żałoba

Ściśle rzeczy biorąc, nowy władca dotychczas nikomu nie zrobił krzywdy, więc przyczyną smutku dosto ników były tylko pogłoski, te same, które radowały lud prosty. Nomarchowie i szlachta cierpli na myśl, że ich chłop może próżnować przez pięćǳiesiąt dni
w roku, a co gorsza — posiadać na własność ziemię, choćby tylko w rozmiarach wystarcza ących na zbudowanie grobu. Kapłani bledli i zaciskali zęby, patrząc na gospodarstwo
Ramzesa XIII i sposób, w aki ich traktował.
Rzeczywiście w pałacu królewskim zaszły ogromne zmiany.
Faraon mieszkanie swo e przeniósł do ednego z gmachów skrzydłowych, w którym
prawie wszystkie poko e za ęli enerałowie. W suterynach pomieścił żołnierzy greckich,
na piętrze gwardię, w poko ach zna du ących się wzdłuż muru — Etiopów. Wartę dokoła
pałacyku trzymali Az aci, a przy komnatach ego świątobliwości kwaterował ten szwadron,
którego żołnierze towarzyszyli panu w czasie pościgu za Tehenną przez pustynię.
Co gorsze — ego świątobliwość, pomimo tak niedawnego buntu Libĳczyków, przywrócił im swo ą łaskę, żadnego nie skazał na karę, owszem — obdarzał ich zaufaniem.
Prawda, że korpus kapłański, który był w głównym pałacu, został w nim i odprawiał
obrządki religĳne pod przewodnictwem dosto nego Sema. Ale ponieważ kapłani nie towarzyszyli faraonowi przy śniadaniu, obieǳie i kolac i, więc ich żywność stała się barǳo
niewykwintną.
Na próżno święci mężowie przypominali, że muszą karmić przedstawicieli ǳiewiętnastu dynastii i mnóstwo bogów. Skarbnik zmiarkowawszy intenc e faraona odpowiadał
kapłanom, że dla bogów i przodków wystarczą kwiaty i wonności, a że sami prorocy, ak
nakazu e moralność, powinni adać ęczmienne placki i popĳać wodą lub piwem. Dla poparcia swoich grubiańskich teorii skarbnik powoływał się na przykład arcykapłana Sema,
który żył ak pokutnik, a co gorsze, mówił im, że ego świątobliwość, wraz z enerałami,
prowaǳi żołnierską kuchnię.
Wobec tego kapłani pałacowi w milczeniu poczęli zastanawiać się: czy nie lepie zrobią,
gdy opuszczą skąpy dom królewski, a przeniosą się do własnych schronień obok świątyń,
gǳie będą mieli lże sze obowiązki i głód nie bęǳie im skręcał wnętrzności?
I może uczyniliby tak natychmiast, gdyby na dosto nie si Herhor i Mees nie rozkazali im wytrwać na mie scu.
Ale i położenie Herhora przy nowym panu nie mogło nazywać się pomyślnym. Do
niedawna wszechwładny minister, który prawie nie opuszczał poko ów królewskich, sieǳiał ǳiś samotny w swoim pałacyku i nieraz nie widywał nowego faraona przez całe
dekady. Był on eszcze ministrem wo ny, ale uż prawie nie wydawał rozkazów. Wszystkie bowiem interesa³⁵⁴ wo skowe faraon załatwiał sam. Sam czytał raporty enerałów,
sam rozstrzygał wątpliwe kwestie, a ego adiutanci brali z ministerium wo ny potrzebne
dokumenta³⁵⁵.
Jego dosto ność Herhor, eżeli kiedy był wezwany przez władcę, to chyba po to, ażeby
usłyszeć wymówkę.
Niemnie wszyscy dosto nicy przyznawali, że nowy faraon barǳo pracu e.
Ramzes XIII wstawał przed wschodem słońca, kąpał się i spalał kaǳidło przed posągiem Ozyrysa. Natychmiast potem słuchał raportów: na wyższego sęǳiego, na wyższego
pisarza stodół i obór w całym kra u, na wyższego skarbnika, wreszcie — naczelnika swoich pałaców. Ten ostatni cierpiał na więce : nie było bowiem dnia, ażeby pan nie mówił
mu, że utrzymanie dworu za dużo kosztu e i że est w nim za wiele osób.
Istotnie, mieszkało w pałacu królewskim kilkaset kobiet zmarłego faraona z odpowiednią ilością ǳieci i służby. Ciągle upominany naczelnik dworu z dnia na ǳień wypęǳał po kilkanaście osób, a innym ograniczał wydatki. Skutkiem czego po upływie
miesiąca wszystkie damy dworu z krzykiem i płaczem pobiegły do mieszkania królowe
Nikotris, błaga ąc o ratunek.
Jakoż czcigodna pani natychmiast udała się do władcy i upadłszy na twarz prosiła go,
aby ulitował się nad kobietami swego o ca i nie pozwolił umierać z niedostatku.

³⁵⁴interesa — ǳiś popr. forma: interesy. [przypis edytorski]
³⁵⁵dokumenta — ǳiś popr. forma: dokumenty. [przypis edytorski]
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Faraon wysłuchał e ze zmarszczonym czołem i rozkazał naczelnikowi dworu uż nie
posuwać dale oszczędności. Zarazem ednak powieǳiał na czcigodnie sze pani, że po
pogrzebie o ca kobiety będą usunięte z pałacu i rozesłane po folwarkach.
— Nasz dwór — mówił — kosztu e około trzyǳiestu tysięcy talentów rocznie, czyli
o połowę więce aniżeli całe wo sko. Takie sumy nie mogę wydawać bez zru nowania
siebie i państwa.
— Czyń, ak chcesz — odparła królowa. — Egipt est twó . Lękam się ednak, że
rozpęǳeni luǳie dworscy staną się twymi wrogami.
Na to pan milcząc wziął matkę za rękę, poprowaǳił ą do okna i wskazał las włóczni
musztru ące się na ǳieǳińcu piechoty.
Ten czyn faraona wywołał nieoczekiwany skutek. Oczy królowe , przed chwilą zalane
łzami, błysnęły dumą. Nagle pochyliła się i pocałowała syna w rękę, mówiąc wzruszonym
głosem:
— Zaprawdę, esteś synem Izydy i Ozyrysa i dobrze uczyniłam, odstępu ąc cię bogini…
Nareszcie Egipt ma władcę!…
Od te pory czcigodna pani nigdy w żadne sprawie nie wstawiała się do syna. A gdy
ą proszono o protekc ę, odpowiadała:
— Jestem sługą ego świątobliwości i raǳę wam spełniać rozkazy pana bez oporu.
Wszystko bowiem, co on robi, pochoǳi z natchnienia bogów; a któż oprze się bogom?…
Po śniadaniu faraon za mował się sprawami ministerium wo ny i skarbowością, a około trzecie po południu, otoczony wielką świtą, wy eżdżał do wo sk obozu ących pod
Memﬁsem i przypatrywał się musztrze.
Rzeczywiście na większe zmiany zaszły w sprawach wo skowych państwa.
W ciągu niespełna dwu miesięcy ego świątobliwość uformował pięć nowych pułków,
a racze — wskrzesił te, które zwinięto za poprzedniego panowania. Usunął oﬁcerów
odda ących się pĳaństwu i kosterstwu³⁵⁶ tuǳież takich, którzy udręczali żołnierzy.
Do biur ministerium wo ny, gǳie pracowali sami kapłani, wprowaǳił swoich na zdolnie szych adiutantów, którzy barǳo prędko opanowali ważne dokumenta dotyczące
armii. Kazał zrobić spis wszystkich mężczyzn w państwie, którzy należeli do stanu wo skowego, lecz od kilkunastu lat nie spełniali żadnych obowiązków, tylko gospodarowali.
Otworzył dwie nowe szkoły oﬁcerskie dla ǳieci od dwunastu lat i odnowił uż zaniedbany zwycza , by młoǳież wo skowa dopiero po odbyciu trzygoǳinnego marszu w liniach
i kolumnach, otrzymywała śniadanie.
Wreszcie żadnemu odǳiałowi wo ska nie wolno było mieszkać po wsiach, ale w koszarach lub w obozie. Każdy pułk miał wyznaczony plac na ćwiczenia, na którym po
całych dniach rzucano kamienie z procy lub strzelano z łuku do tarcz, odległych o sto do
dwustu kroków.
Wyszło też polecenie do roǳin stanu wo skowego, aby mężczyźni ich wprawiali się
w rzucaniu pocisków, pod kierunkiem oﬁcerów i ǳiesiętników armii regularne . Rozkaz
wykonano natychmiast, skutkiem czego Egipt, uż we dwa miesiące po śmierci Ramzesa
XII, wyglądał ak obóz.
Albowiem nawet wie skie i mie skie ǳieci, które dotychczas bawiły się w pisarzy
i kapłanów, teraz, naśladu ąc starszych, zaczęły bawić się w wo sko. Więc na każdym
placu i w każdym ogroǳie od rana do wieczora świstały kamienie i pociski z łuków,
a sądy zawalone były skargami o uszkoǳenia cielesne.
I stało się, że Egipt był akby odmieniony i że, pomimo żałoby, panował w nim wielki
ruch, a wszystko za sprawą nowego władcy.
Sam zaś faraon rósł w dumę wiǳąc, ak całe państwo stosu e się do ego królewskie
woli.
Przyszła ednak chwila, że i on się zasępił.
W tym samym dniu, kiedy balsamiści wydobyli ciało Ramzesa XII z sodowe kąpieli,
wielki skarbnik składa ąc zwykły raport rzekł do faraona:
— Nie wiem, co począć… Mamy bowiem w skarbie dwa tysiące talentów, a na pogrzeb
zmarłego pana trzeba co na mnie tysiąc…
³⁵⁶kosterstwo (daw.) — hazard; częste granie w kości lub w karty, ru nu ące gra ącego lub nieuczciwe. [przypis
edytorski]
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— Jak to dwa tysiące?… — zǳiwił się władca. — Kiedym obe mował rządy, mówiłeś,
że mamy dwaǳieścia tysięcy…
— Wydaliśmy osiemnaście…
— We dwa miesiące?…
— Mieliśmy ogromne rozchody…
— Prawda — odparł faraon — ależ co ǳień wpływa ą podatki…
— Podatki — rzekł skarbnik — nie wiem dlaczego, znowu zmnie szyły się i nie
napływa ą w takie ilości, ak rachowałem. Ale i one rozeszły się… Racz, wasza świątobliwość, pamiętać, że mamy pięć nowych pułków. Więc około ośmiu tysięcy luǳi porzuciło
swo e za ęcia i ży ą na koszt państwa…
Faraon zamyślił się.
— Musimy — odpowieǳiał — zaciągnąć nową pożyczkę. Porozumie się z Herhorem
i Meesem, aby nam dały świątynie.
— Mówiłem o tym… Świątynie nic nam nie daǳą.
— Obrazili się prorocy!… — uśmiechnął się faraon. — W takim razie musimy wezwać
pogan… Przyślĳ do mnie Dagona.
Nad wieczorem przyszedł bankier fenicki. Upadł na ziemię przed panem i oﬁarował
mu złoty puchar wysaǳany kle notami.
— Teraz uż mogę umrzeć!… — zawołał Dagon — kiedy mó na łaskawszy władca
zasiadł na tronie…
— Zanim ednak umrzesz — rzekł do klęczącego faraon — Wystara mi się o kilka
tysięcy talentów.
Fenic anin struchlał, czy może tylko udawał wielkie zakłopotanie.
— Niech wasza świątobliwość każe mi lepie szukać pereł w Nilu — odparł — gdyż
zginę od razu i pan mó nie posąǳi mnie o złe chęci… Ale taką sumę znaleźć ǳisia !…
Ramzes XIII zǳiwił się.
— Jak to?… — spytał — więc Fenic anie nie ma ą dla mnie pienięǳy?…
— Krew i życie nasze i ǳieci naszych oddamy wasze świątobliwości — rzekł Dagon.
— Ale pieniąǳe… Skąd my weźmiemy pienięǳy?…
Dawnie świątynie uǳielały nam pożyczek na piętnaście lub dwaǳieścia procentów³⁵⁷
rocznie. Lecz od czasu gdy wasza świątobliwość, eszcze ako następca tronu, był w świątyni Hator³⁵⁸, tam, pod Pi-Bast, kapłani zupełnie odmówili nam kredytu.
Oni, gdyby mogli, ǳiś wygnaliby nas z Egiptu, a eszcze chętnie wytępiliby… Ach,
co my cierpimy z ich łaski!… Chłopi robią, ak chcą i kiedy chcą… na podatek odda ą,
co im z nosa spadnie… Gdy którego uderzyć, buntu ą się, a gdy nieszczęśliwy Fenic anin
pó ǳie o pomoc do sądu, albo przegrywa sprawę, albo musi się strasznie opłacać…
Goǳiny nasze na te ziemi są policzone!… — mówił z płaczem Dagon.
Faraon sposępniał.
— Za mę a się tymi sprawami — odparł — i sądy będą wymierzały wam sprawiedliwość. Tymczasem ednak potrzebu ę około pięciu tysięcy talentów…
— Skąd weźmiemy panie?… — ęczał Dagon. — Wskaż nam, wasza świątobliwość,
kupców, a sprzedamy im wszystkie nasze ruchomości i nieruchomości, byle spełnić two e
rozkazy…
Lecz gǳie są ci kupcy?… Chyba kapłani, którzy otaksu ą nasze ma ątki za bezcen i —
eszcze nie zapłacą gotowizną.
— Poślĳcie do Tyru, Sydonu… — wtrącił pan. — Przecież każde z tych miast mogłoby pożyczyć nie pięć, ale sto tysięcy talentów…
— Tyr i Sydon!… — powtórzył Dagon. — ǲiś cała Fenic a gromaǳi złoto i kle noty,
ażeby opłacić się Asyry czykom… Kręcą się uż po naszym kra u wysłańcy króla Assara
i mówią, że byleśmy składali co roku ho ny okup, to król i satrapowie nie tylko nie będą
nas ciemiężyli, ale eszcze nastręczą nam większe zarobki niż te, akie mamy ǳiś z łaski
wasze świątobliwości i Egiptu…
Władca pobladł i zacisnął zęby. Fenic anin spostrzegł się i dodał prędko:
³⁵⁷dwaǳieścia procentów — ǳiś popr.: dwaǳieścia procent. [przypis edytorski]
³⁵⁸Hator, właśc. Hathor — egipska bogini nieba, miłości i radości. Żona Horusa z Edfu, utożsamiana z Izydą.
Przedstawiana ako krowa lub kobieta z krowimi rogami. [przypis edytorski]
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— Wreszcie, co a mam zabierać wasze świątobliwości czas moim głupim gadaniem?… Jest tu, w Memﬁsie, książę Hiram… On może lepie ob aśni wszystko memu
panu, bo to mędrzec i członek na wyższe rady naszych miast…
Ramzes ożywił się.
— A dawa że mi tu pręǳe Hirama — odparł. — Bo ty, Dagonie, rozmawiasz ze
mną nie ak bankier, ale ak pogrzebowa płaczka.
Fenic anin eszcze raz uderzył czołem w posaǳkę i spytał:
— Czy dosto ny Hiram nie mógłby zaraz tu przy ść?… Prawda, że uż późno… Ale
on tak boi się kapłanów, że wolałby o nocne porze złożyć hołd wasze świątobliwości…
Faraon przygryzł usta, ale zgoǳił się na ten pro ekt. Wysłał nawet z bankierem Tutmozisa, aby ten przyprowaǳił Hirama do pałacu ta emnymi we ściami.

 
Około ǳiesiąte wieczór stanął przed panem Hiram oǳiany w ciemną szatę memﬁ skiego
przekupnia.
— Czegóż się tak skradasz, wasza dosto ność?… — zapytał go niemile dotknięty
faraon. — Czyliż mó pałac est więzieniem albo domem trędowatych?…
— Ach, władco nasz! — westchnął stary Fenic anin. — Od chwili gdy zostałeś panem
Egiptu, zbrodniarzami są ci, którzy ośmiela ą się widywać ciebie i nie zdawać sprawy
z tego, o czym raczysz mówić…
— Przed kimże to musicie powtarzać mo e słowa?… — spytał pan.
Hiram podniósł oczy i ręce do góry.
— Wasza świątobliwość znasz swoich wrogów!… — odparł.
— Mnie sza o nich — rzekł faraon. — Wasza dosto ność wiesz, po co cię wezwałem?
Chcę pożyczyć kilka tysięcy talentów…
Hiram syknął i tak zachwiał się na nogach, że pan pozwolił mu usiąść w swo e obecności, co było na wyższym zaszczytem.
Rozsiadłszy się wygodnie i odpocząwszy, Hiram rzekł:
— Po co wasza świątobliwość ma pożyczać, kiedy może mieć duże skarby…
— Wiem, gdy zdobędę Niniwę — przerwał faraon. — To dalekie czasy, a pieniąǳe
potrzebne mi są ǳiś…
— Ja nie mówię o wo nie — odparł Hiram. — Ja mówię o takie sprawie, która
natychmiast przyniesie skarbowi duże sumy i — stały roczny dochód…
— Jakim sposobem?
— Niech wasza świątobliwość pozwoli nam i pomoże wykopać kanał, który by połączył Morze Śróǳiemne z Morzem Czerwonym…
Faraon zerwał się z fotelu.
— Żartu esz, stary człowieku?… — zawołał. — Któż taką pracę wykona i kto chciałby
narazić Egipt?… Przecie morze zalałoby nas…
— Jakie morze?… Bo chyba ani Czerwone, ani Śróǳiemne — spoko nie odparł Hiram. — Ja wiem, że egipscy kapłani-inżynierowie badali ten interes i wyrachowali, że to
est barǳo dobry interes, na lepszy w świecie… Tylko oni sami wolą go zrobić, a racze
nie chcą, ażeby zrobił to faraon.
— Gǳie masz dowody? — spytał Ramzes.
— Ja nie mam dowodów, ale a przyślę wasze świątobliwości takiego kapłana, który
całą sprawę ob aśni planami i rachunkiem…
— Kto est ten kapłan?…
Hiram zamyślił się i rzekł po chwili:
— Czy mam obietnicę wasze świątobliwości, że o nim nikt nie bęǳie wieǳiał oprócz
nas?… On wam, panie mó , większe odda usługi aniżeli a sam… On zna dużo ta emnic
i… dużo niegoǳiwości kapłańskich…
— Przyrzekam — odparł faraon.
— Ten kapłan to est Samentu… On służy w świątyni Seta pod Memﬁsem… On
est wielkim mędrcem, tylko potrzebu e pienięǳy i est barǳo ambitny. A ponieważ
arcykapłani poniża ą go, więc on mi powieǳiał, że gdy wasza świątobliwość zechce, to
on… to on obali stan kapłański… Bo on wie dużo sekretów… O, dużo!…
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Ramzes głęboko zamyślił się. Zrozumiał, że ten kapłan est wielkim zdra cą, ale i oceniał, ak ważne może mu oddać usługi.
— Owszem — rzekł faraon — pomyślę o tym Samentu. A teraz na chwilę przypuśćmy, że można zbudować taki kanał: cóż a będę miał z niego?
Hiram podniósł lewą rękę i na e palcach zaczął rachować.
— Przede wszystkim — mówił — Fenic a odda wasze świątobliwości pięć tysięcy
talentów zaległych danin…
Po drugie — Fenic a zapłaci wasze świątobliwości pięć tysięcy talentów za prawo
wykonywania robót…
Po trzecie — gdy zaczną się roboty, bęǳiemy płacili tysiąc talentów rocznego podatku
i eszcze tyle talentów, ile Egipt dostarczy nam ǳiesiątek robotników.
Po czwarte — za każdego inżyniera egipskiego damy wasze świątobliwości talent na
rok.
Po piąte — gdy skończą się roboty, wasza świątobliwość odda nam kanał w ǳierżawę
na sto lat, a my bęǳiemy płacili za to po tysiąc talentów rocznie.
Czy to są małe zyski?… — spytał Hiram.
— A teraz, a ǳiś — rzekł faraon — dalibyście mi owe pięć tysięcy haraczu?…
— Jeżeli ǳiś bęǳie zawarta umowa, damy ǳiesięć tysięcy i eszcze dołożymy ze trzy
tysiące ako podatek za trzy lata z góry…
Ramzes XIII zamyślił się. Nieraz uż Fenic anie proponowali władcom Egiptu budowę
tego kanału, lecz zawsze traﬁali na nieugięty opór kapłanów. Egipscy mędrcy tłumaczyli
faraonom, że kanał ten narazi państwo na zalew wód od strony Morza Śróǳiemnego
i Czerwonego.
Ale znowu Hiram twierǳił, że wypadek podobny nie nastąpi, o czym wieǳą kapłani!…
— Obiecu ecie — odezwał się faraon po długie chwili — obiecu ecie płacić po tysiąc talentów rocznie przez sto lat. Mówicie, że ów kanał, wygrzebany w piaskach, est
na lepszym w świecie interesem. Ja tego nie rozumiem i przyznam się, Hiramie, pode rzewam…
Fenic aninowi zapłonęły oczy.
— Panie — odparł — powiem ci wszystko, ale zaklinam cię na two ą koronę… na cień
twego o ca… ażebyś przed nikim nie odsłonił te ta emnicy… Jest to na większa ta emnica
kapłanów chalde skich i egipskich, a nawet Fenic i… Od nie zależy przyszłość świata!…
— No, no… Hiramie!… — odparł faraon z uśmiechem.
— Tobie, królu — ciągnął Fenic anin — dali bogowie mądrość, energię i szlachetność, więc tyś nasz… Ty eden z władców ziemskich możesz być wta emniczony, bo ty
eden potraﬁsz wykonywać wielkie rzeczy… Toteż zdobęǳiesz taką potęgę, akie eszcze
nie dosięgnął żaden człowiek…
Faraon odczuł w sercu słodycz dumy, ale opanował się.
— Ty mnie nie chwal — rzekł — za to, czego eszcze nie zrobiłem, ale mi powieǳ:
akie korzyści spłyną na Fenic ę i na mo e państwo z wykopania kanału?
Hiram poprawił się na fotelu i zaczął mówić zniżonym głosem:
— Wieǳ o tym, panie nasz, że na wschód, południe i północ od Asyrii i Babilonu
nie ma ani pustyni, ani bagien zamieszkałych przez ǳiwne potwory, ale są olbrzymie…
olbrzymie kra e i państwa… Kra e to tak wielkie, że piechota wasze świątobliwości, słynna
z marszów, musiałaby prawie dwa lata iść wciąż ku wschodowi, zanim dosięgłaby ich
granic…
Ramzes podniósł brwi w górę ak człowiek, który pozwala komuś kłamać, ale wie
o kłamstwie.
Hiram lekko wzruszył ramionami i prawił:
— Na wschód i na południe od Babilonu, nad wielkim morzem, mieszka ze sto
milionów luǳi, którzy ma ą potężnych królów, kapłanów mędrszych niż egipscy, stare księgi, biegłych rzemieślników… Ludy te umie ą wyrabiać nie tylko tkaniny, sprzęty
i naczynia, równie piękne ak Egipc anie, ale od niepamiętnych czasów ma ą poǳiemne
i naǳiemne świątynie — większe, wspanialsze i bogatsze aniżeli Egipt…
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— Mów dale … mów!… — wtrącił pan. Ale z twarzy ego nie można było poznać:
czy est zaciekawiony opisem, czy oburzony kłamstwem.
— W kra ach tych są perły, drogie kamienie, złoto, miedź… Są na osobliwsze zboża,
kwiaty i owoce… Są wreszcie lasy, po których całe miesiące można błąǳić mięǳy drzewami grubszymi od waszych kolumn w świątyniach, wyższymi od palm… Ludność zaś
tych okolic est prosta i łagodna… I gdybyś, wasza świątobliwość, posłał tam na okrętach
dwa swo e pułki, mógłbyś zdobyć obszar ziemi większy od całego Egiptu, bogatszy niż
skarbiec w Labiryncie…
Jutro, eżeli wasza świątobliwość pozwoli, przyślę wam próbki tamte szych tkanin,
drzewa i brązów… Przyślę też dwa ziarnka tamte szych cudownych balsamów, które gdy
połknie człowiek, otwiera ą się przed nim bramy wieczności i może doznać szczęścia, które
est uǳiałem samych tylko bogów…
— Barǳo proszę o próbkę tkanin i wyrobów — wtrącił faraon. — Co zaś do balsamów… mnie sza o nie!… Dosyć nacieszymy się wiecznością i bogami po śmierci…
— Zaś daleko, barǳo daleko, na wschód od Asyrii — mówił Hiram — leżą eszcze
większe kra e, ma ące ze dwieście milionów ludności…
— Jak wam łatwo o miliony!… — uśmiechnął się pan. Hiram położył rękę na sercu.
— Przysięgam — rzekł — na duchy przodków moich i na mo ą cześć, że mówię
prawdę!…
Faraon poruszył się: zastanowiła go tak wielka przysięga.
— Mów… mów dale … — rzekł.
— Otóż kra e te — ciągnął Fenic anin — są barǳo ǳiwne. Zamieszku ą e ludy
o skośnych oczach i żółte cerze. Ludy te ma ą pana, który nazywa się Synem Nieba
i rząǳi nimi za pośrednictwem mędrców, którzy ednak nie są kapłanami i nie ma ą
takie właǳy ak w Egipcie…
A przy tym ludy te są podobne do Egipc an… Czczą zmarłych przodków i barǳo
dba ą o ich zwłoki. Używa ą pisma, które przypomina wasze, kapłańskie… Lecz — noszą
długie szaty z tkanin wcale u was nie znanych, ma ą sandały podobne do małych ławeczek,
a głowy zakrywa ą spiczastymi pudełkami… Także dachy ich domów są spiczaste i zadarte
na brzegach…
Te naǳwycza ne ludy ma ą zboże plennie sze niż egipska pszenica i robią z niego napitek mocnie szy niż wino. Ma ą też roślinę, które liście da ą tęgość członkom, wesołość
umysłowi, a nawet pozwala ą obchoǳić się bez snu. Ma ą papier, który umie ą ozdabiać różnokolorowymi obrazami, i ma ą glinę, która po wypaleniu prześwieca ak szkło,
a dźwięczy ak metal…
Jutro, gdy wasza świątobliwość pozwoli, przyślę próbki wyrobów tego ludu…
— ǲiwy opowiadasz, Hiramie… — rzekł faraon. — Nie wiǳę ednak związku mięǳy tymi osobliwościami a kanałem, który chcecie kopać…
— Odpowiem krótko — odparł Fenic anin. — Gdy bęǳie kanał, cała fenicka i egipska ﬂota przepłynie na Morze Czerwone, z niego dale i — w ciągu paru miesięcy dosięgnie tych bogatych kra ów, do których lądem prawie niepodobna się dostać.
A czy wasza świątobliwość — mówił z błyszczącymi oczyma — nie wiǳi skarbów,
akie tam zna ǳiemy?… Złota, kamieni, zbóż, drzewa?… Przysięgam ci, panie — ciągnął
z uniesieniem — że wówczas o złoto bęǳie ci łatwie aniżeli ǳisia o miedź, drzewo
bęǳie tańsze od słomy, a niewolnik od krowy…
Pozwól tylko, panie, wykopać kanał i wyna mĳ nam z pięćǳiesiąt tysięcy twoich
żołnierzy…
Ramzes także się zapalił.
— Pięćǳiesiąt tysięcy żołnierzy — powtórzył. — A ileż dacie mi za to?…
— Mówiłem uż wasze świątobliwości… Tysiąc talentów rocznie za prawo robót i pięć
tysięcy za robotników, których sami bęǳiemy karmili i wynagraǳali…
— I zamęczycie mi ich robotą?…
— Niech bogowie bronią!… — zawołał Hiram. — To przecie żaden interes, gdy giną
robotnicy… Żołnierze wasze świątobliwości nie będą więce pracować przy kanale aniżeli
ǳiś przy fortyﬁkac ach albo gościńcach… A aka sława dla was, panie!… akie dochody
dla skarbu!… aki pożytek dla Egiptu!… Na uboższy chłop może mieć drewnianą chałupę,
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kilkoro bydła, sprzęty i boda że niewolnika… Żaden faraon nie podniósł państwa tak
wysoko i nie dokonał tak niezmiernego ǳieła…
Bo czymże martwe i nieużyteczne piramidy będą wobec kanału, który ułatwi przewóz
skarbów całego świata?…
— No — dodał faraon — i pięćǳiesiąt tysięcy wo ska na wschodnie granicy…
— Naturalnie!… — zawołał Hiram. — Wobec te siły, które utrzymanie nie bęǳie
nic kosztowało waszą świątobliwość, Asyria nie ośmieli się wyciągać ręki ku Fenic i…
Plan był tak olśniewa ący i tyle obiecywał zysków, że Ramzes XIII uczuł się odurzonym. Lecz panował nad sobą.
— Hiramie — rzekł — piękne robisz obietnice… Tak piękne, że lękam się, czy za
nimi nie ukrywasz akichś mnie pomyślnych następstw. Dlatego muszę i sam głęboko
zastanowić się, i — naraǳić z kapłanami.
— Oni nigdy dobrowolnie nie zgoǳą się!… — zawołał Fenic anin. — Choć… (niech
bogowie wybaczą mi bluźnierstwo) estem pewny, że gdyby ǳiś na wyższa właǳa w państwie przeszła w ręce kapłanów, za parę miesięcy oni wezwaliby nas do te budowy…
Ramzes spo rzał na niego z chłodną pogardą.
— Starcze — rzekł — mnie zostaw troskę o posłuszeństwo kapłanów, a sam złóż
dowody, że to, co mówiłeś, est prawdą. Byłbym barǳo lichym królem, gdybym nie
potraﬁł usunąć przeszkód wyrasta ących pomięǳy mo ą wolą a interesami państwa.
— Zaprawdę, esteś wielkim władcą, panie nasz — szepnął Hiram, schyla ąc się do
ziemi.
Było uż późno w nocy. Fenic anin pożegnał faraona i wraz z Tutmozisem opuścił
pałac. Na drugi zaś ǳień przysłał przez Dagona skrzynkę z próbkami bogactw nieznanych
kra ów.
Pan znalazł w nie posążki bogów, tkaniny i pierścienie indy skie, małe kawałki opium,
a w drugie przegroǳie — garstkę ryżu, listki herbaty, parę porcelanowych czarek ozdobionych malowidłami i — kilkanaście rysunków wykonanych farbami i tuszem na papierze.
Obe rzał to z na większą uwagą i przyznał, że podobne okazy były mu nieznane. Ani
ryż, ani papier, ani wizerunki luǳi, którzy mieli spiczaste kapelusze i skośne oczy.
Już nie wątpił o istnieniu akiegoś nowego kra u, w którym wszystko było inne niż
w Egipcie: góry, drzewa, domy, mosty, okręty…
„I taki kra istnie e zapewne od wieków — myślał — nasi kapłani wieǳą o nim, zna ą
ego bogactwa, lecz nic nie wspomina ą o nich… Oczywiście, są to zdra cy, którzy chcą
ograniczyć właǳę i zubożyć faraonów, aby następnie zepchnąć ich z wysokości tronu…
Ale… o przodkowie i następcy moi — mówił w duchu — was wzywam na świadectwo, że tym nikczemnościom kres położę. Podźwignę mądrość, ale wytępię obłudę i dam
Egiptowi czasy wytchnienia…”
Myśląc tak, pan podniósł oczy i spostrzegł Dagona oczeku ącego na rozkazy.
— Skrzynia two a est barǳo ciekawa — rzekł do bankiera — ale… Ja nie tego
chciałem od was.
Fenic anin zbliżył się na palcach i uklęknąwszy przed faraonem szepnął:
— Gdy wasza świątobliwość raczy podpisać umowę z dosto nym Hiramem, Tyr i Sydon u stóp waszych złożą wszystkie swo e skarby…
Ramzes zmarszczył brwi. Nie podobało mu się zuchwalstwo Fenic an, którzy ośmielali
się stawiać mu warunki. Odparł więc chłodno:
— Zastanowię się i dam Hiramowi odpowiedź. Możesz ode ść, Dagonie.
Po wy ściu Fenic anina Ramzes znowu zamyślił się. W ego duszy zaczęła buǳić się
reakc a.
„Ci handlarze — mówił w sercu — uważa ą mnie za ednego ze swoich… ba!… śmią
ukazywać mi z daleka wór złota, ażeby wymusić traktat!… Nie wiem, czy który z faraonów
dopuścił ich kiedy do podobne poufałości?…
Muszę to zmienić. Luǳie, którzy upada ą na twarze przed wysłannikami Assara, nie
mogą mówić do mnie: podpisz, a dostaniesz… Głupie szczury fenickie, które zakradłszy
się do królewskiego pałacu, uważa ą go za swó chlewik!…”
Im dłuże myślał, im dokładnie przypominał sobie zachowanie Hirama i Dagona,
tym silnie szy gniew go ogarniał.
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„Jak oni śmią… Jak oni śmią stawiać mi warunki?…”
— He !… Tutmozis… — zawołał.
Wnet stanął przed nim ulubieniec.
— Co rozkażesz, panie mó ?
— Poślĳ którego z młodszych oﬁcerów do Dagona, ażeby zawiadomił go, że przesta e
być moim bankierem. Za głupi on est na tak wysokie stanowisko…
— A komu wasza świątobliwość przeznaczysz ten zaszczyt?
— W te chwili nie wiem… Trzeba bęǳie znaleźć kogo mięǳy egipskimi albo greckimi kupcami… W ostateczności — odwołamy się do kapłanów.
Wiadomość ta obiegła wszystkie pałace królewskie i przed upływem goǳiny doleciała
do Memﬁsu. Po całym mieście opowiadano, że Fenic anie wpadli w niełaskę u faraona,
a ku wieczorowi lud uż zaczął rozbĳać sklepy znienawiǳonym cuǳoziemcom.
Kapłani odetchnęli. Herhor złożył nawet wizytę świętemu Meesowi i rzekł mu:
— Serce mo e czuło, że pan nasz odwróci się od tych pogan pĳących krew ludu.
Myślę, że należy okazać mu wǳięczność z nasze strony…
— I może otworzyć drzwi do naszych skarbców?… — spytał szorstko święty Mees.
— Nie śpiesz się, wasza dosto ność… Odgadłem uż tego młoǳika i — biada nam —
eżeli raz pozwolimy mu wziąć górę nad sobą…
— A gdyby zerwał z Fenic anami?…
— To sam na tym zyska, bo im nie spłaci długów — rzekł Mees.
— Moim zdaniem — odezwał się po namyśle Herhor — est to chwila, w które
możemy oǳyskać łaskę młodego faraona. W gniewie zapalczywy, umie on ednak być
wǳięcznym… Doświadczyłem tego…
— Co wyraz, to błąd!… — przerwał zacięty Mees. — Bo naprzód książę ten nie
est eszcze faraonem, gdyż nie koronował się w świątyni… Po wtóre — nigdy nie bęǳie
prawǳiwym faraonem, gdyż pogarǳa arcykapłańskimi święceniami…
A nareszcie — nie my potrzebu emy ego łaski, ale on łaski bogów, których na każdym
kroku znieważa!…
Zadyszany z gniewu Mees odpoczął i mówił dale :
— Był miesiąc w świątyni Hator, słuchał na wyższe mądrości i wnet potem wdał się
z Fenic anami. Ba!… odwieǳał bożnicę³⁵⁹ Astarty³⁶⁰ i stamtąd wziął kapłankę, co uchybia
zasadom wszystkich religii…
Potem drwił publicznie z mo e pobożności… spiskował z takimi ak sam lekkoduchami i za pomocą Fenic an wykradał państwowe ta emnice… A gdy wszedł na tron, źle
mówię: ledwo wszedł na pierwsze stopnie tronu, uż zohyǳa kapłanów, wichrzy chłopstwo i żołdactwo i odnawia śluby ze swoimi przy aciółmi Fenic anami…
Czy, dosto ny Herhorze, zapomniałbyś o tym wszystkim?… A eżeli pamiętasz, czy
nie rozumiesz niebezpieczeństw, akie grożą nam od tego młokosa?… Wszak on ma pod
ręką wiosło nawy państwowe , która posuwa się mięǳy wirami i skałą. Kto mi zaręczy,
że ten szaleniec, który wczora — wezwał do siebie Fenic an, a ǳiś — pokłócił się z nimi,
nie spełni utro czegoś, co narazi państwo na zgubę?…
— A więc… co… — spytał Herhor, bystro patrząc mu w oczy.
— To, że nie mamy powodu okazywać mu wǳięczności, a naprawdę — słabości.
A ponieważ chce gwałtem pienięǳy, nie damy pienięǳy!…
— A… a potem co?… — pytał Herhor.
— Potem bęǳie sobie rząǳił państwem i powiększał armię bez pienięǳy — odparł
rozdrażniony Mees.
— A… a eżeli ego wygłoǳona armia zechce zrabować świątynie?… — wciąż pytał
Herhor.
— Cha!… cha!… cha!… — wybuchnął śmiechem Mees.
Nagle spoważniał i kłania ąc się, rzekł ironicznym tonem:
— To uż należy do wasze dosto ności… Człowiek, który przez tyle lat, ak wy, rząǳił
państwem, winien był przygotować się na podobne niebezpieczeństwo.
³⁵⁹bożnica (daw.) — świątynia. [przypis edytorski]
³⁶⁰Astarte a. Asztarte, hebr. Astoreth — zachodniosemicka bogini miłości, płodności i wo ny, królowa niebios,
utożsamiana z mezopotamską boginią Isztar. [przypis edytorski]

   Faraon



— Przypuśćmy — mówił powoli Herhor — przypuśćmy, że a znalazłbym środki
przeciw niebezpieczeństwom, które by groziły państwu. Ale czy wasza dosto ność, który esteś na starszym arcykapłanem, potraﬁłbyś zapobiec zniewaǳe stanu kapłańskiego
i świątyń?…
Przez chwilę oba patrzyli sobie w oczy.
— Pytasz: czybym potraﬁł? — rzekł Mees. — Czy potraﬁę?… Ja nawet nie będę
traﬁał. Bogowie złożyli w moich rękach piorun, który zniszczy każdego świętokradcę.
— Psyt!… — szepnął Herhor. — Niechże się tak stanie…
— Za zgodą czy bez zgody na wyższe rady kapłanów — dodał Mees. — Kiedy
czółno wywraca się, nie czas na rozprawianie z wioślarzami.
Rozeszli się oba w posępnym nastro u. Zaś tego samego dnia wieczorem wezwał ich
faraon.
Przyszli o naznaczone porze, każdy odǳielnie. Złożyli głęboki ukłon panu i — każdy
stanął w innym kącie, nie patrząc na drugiego.
„Czyby się poróżnili ze sobą?… — pomyślał Ramzes. — Nic to nie szkoǳi…”
W chwilę późnie wszedł święty Sem i prorok Pentuer. Wtedy Ramzes usiadł na
wzniesieniu, wskazał czterem kapłanom niskie taborety naprzeciw siebie i rzekł:
— Święci o cowie! Nie wzywałem was do te pory na radę, ponieważ wszystkie mo e
rozkazy odnosiły się wyłącznie do spraw wo skowych…
— Miałeś prawo, wasza świątobliwość — wtrącił Herhor.
— Zrobiłem też, com mógł, w czasie tak niedługim, ażeby wzmocnić obronne siły
państwa. Utworzyłem dwie nowe szkoły oﬁcerskie i wskrzesiłem pięć zwiniętych pułków…
— Miałeś prawo, panie — odezwał się Mees.
— O innych wo skowych ulepszeniach nie mówię, gdyż was, luǳi świętych, rzeczy
te nie obchoǳą…
— Masz słuszność, panie — rzekli razem Mees i Herhor.
— Ale est inna sprawa — mówił faraon, zadowolony potakiwaniem dwu dosto ników, od których spoǳiewał się opozyc i. — Zbliża się ǳień pogrzebu boskiego o ca
mego, lecz skarb nie posiada dostatecznych funduszów…
Mees podniósł się z taboretu.
— Ozyrys-Mer-amen-Ramzes — rzekł — był sprawiedliwym panem, który ludowi
swemu zapewnił wieloletni spokó , a bogom chwałę. Pozwól więc, wasza świątobliwość,
aby pogrzeb tego pobożnego faraona odbył się na koszt świątyń.
Ramzes XIII zǳiwił się i wzruszył hołdem oddanym ego o cu. Przez chwilę milczał,
akby nie mogąc znaleźć odpowieǳi, wreszcie odparł:
— Barǳo estem wam wǳięczny za cześć okazaną równemu bogom o cu memu.
Zezwalam na taki pogrzeb i eszcze raz — barǳo wam ǳięku ę…
Przerwał, wsparł głowę na ręku i rozmyślał, akby ze sobą samym stacza ąc walkę.
Nagle podniósł głowę: twarz ego była ożywiona, oczy błyszczały.
— Jestem wzruszony — rzekł — dowodem wasze życzliwości, święci o cowie. Jeżeli
tak drogą est wam pamięć mego o ca, więc chyba nie możecie być niechętni dla mnie…
— Czy wasza świątobliwość wątpi o tym?… — wtrącił arcykapłan Sem.
— Mówisz prawdę — ciągnął faraon — niesłusznie was posąǳałem o uprzeǳenie
do mnie… Ale chcę to naprawić, więc będę z wami szczerym…
— Niech bogowie błogosławią waszą świątobliwość!… — rzekł Herhor.
— Będę szczerym. Boski o ciec mó , skutkiem wieku, choroby, a może i za ęć kapłańskich, nie mógł tyle sił i czasu poświęcać sprawom państwa, ile a mogę. Ja estem
młody, zdrów, wolny, więc chcę i będę rząǳił sam. Jak wóǳ musi prowaǳić swo ą armię
na własną odpowieǳialność i według własnego planu, tak a będę kierował państwem.
Oto est mo a wyraźna wola i od tego nie odstąpię.
Ale rozumiem, że choćbym był na doświadczeńszy, nie obe dę się bez wiernych sług
i mądrych doradców. I dlatego będę niekiedy zapytywał was o opinię w rozmaitych sprawach…
— Po toż esteśmy na wyższą radą przy tronie wasze świątobliwości — wtrącił Herhor.
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— Owszem — mówił wciąż ożywiony faraon — będę korzystał z waszych usług,
nawet od te chwili, zaraz…
— Rozkazu , panie — rzekł Herhor.
— Chcę poprawić byt ludu egipskiego. Ale ponieważ w podobnych sprawach zbyt
szybkie ǳiałanie może tylko przynieść szkody, więc na początek oﬁaru ę im rzecz drobną:
po sześciu dniach pracy — siódmy ǳień odpoczynku…
— Tak było przez ciąg panowania osiemnastu dynastii… Prawo to est stare ak sam
Egipt — odezwał się Pentuer.
— Odpoczynek co siódmy ǳień da pięćǳiesiąt dni rocznie na każdego robotnika, czyli ego panu u mie pięćǳiesiąt drachm. A na milionie robotników państwo straci
z ǳiesięć tysięcy talentów rocznie… — rzekł Mees. — Myśmy to uż rachowali w świątyniach!… — dodał.
— Tak est — żywo odparł Pentuer — straty będą, ale tylko w pierwszym roku.
Bo gdy lud wzmocni swo e siły wypoczynkami, w następnych latach odrobi wszystko
z przewyżką…
— Prawdę mówisz — odpowieǳiał Mees — w każdym ednak razie trzeba mieć
ǳiesięć tysięcy talentów na ów pierwszy rok. Ja zaś myślę, że i dwaǳieścia tysięcy talentów nie zawaǳiłoby…
— Masz słuszność, dosto ny Meesie — zabrał głos faraon. — Przy zmianach, akie
chcę zaprowaǳić w moim państwie, dwaǳieścia, a nawet trzyǳieści tysięcy talentów nie
bęǳie sumą zbyt wielką.
Dlatego — dodał szybko — od was, święci mężowie, będę potrzebował pomocy…
— Każdy zamiar wasze świątobliwości gotowi esteśmy popierać modłami i proces ami — rzekł Mees.
— Owszem, módlcie się i zachęca cie do tego naród. Ale prócz tego da cie państwu
trzyǳieści tysięcy talentów — odpowieǳiał faraon.
Arcykapłani milczeli. Pan chwilę czekał, w końcu zwrócił się do Herhora:
— Milczysz, wasza dosto ność?
— Sam powieǳiałeś, władco nasz, że skarb nie ma funduszu nawet na pogrzeb Ozyrysa-Mer-amen-Ramzesa. Nie mogę więc nawet odgadnąć: skąd wzięlibyśmy trzyǳieści
tysięcy talentów?…
— A skarbiec Labiryntu?…
— To są skarby bogów, które można by naruszyć tylko w chwili na większe potrzeby
państwa — odparł Mees.
Ramzes XIII zakipiał gniewem.
— Jeżeli nie chłopi — zawołał, uderza ąc pięścią w poręcz — więc a potrzebu ę te
sumy!…
— Wasza świątobliwość — odparł Mees — może w ciągu roku zyskać więce niż
trzyǳieści tysięcy talentów, a Egipt dwa razy tyle…
— Jakim sposobem?…
— Barǳo prostym — mówił Mees. — Każ, władco, wypęǳić z państwa Fenic an…
Zdawało się, że pan rzuci się na zuchwałego arcykapłana: zbladł, drżały mu usta i oczy
wyszły z orbit. Lecz w edne chwili pohamował się i rzekł na poǳiw spoko nym tonem:
— No, dosyć… Jeżeli tylko takich rad potraﬁcie mi uǳielać, obe dę się bez nich…
Przecież Fenic anie ma ą nasze podpisy, że im wiernie spłacimy zaciągnięte długi!… Czy
nie przyszło ci to na myśl, Meesie?…
— Daru , wasza świątobliwość, ale w te chwili za mowały mnie inne myśli. Twoi
przodkowie, panie, nie na papirusach, ale na brązie i kamieniach rzeźbili, że dary, złożone
przez nich bogom i świątyniom, należą i wiecznie będą należały do bogów i do świątyń.
— I do was — rzekł szyderczo faraon.
— O tyle do nas — odparł zuchwały arcykapłan — o ile państwo należy do ciebie,
władco. Pilnu emy tych skarbów i pomnażamy e, ale trwonić ich — nie mamy prawa…
Dyszący gniewem pan opuścił zebranie i poszedł do swego gabinetu. Jego położenie
przedstawiło mu się okrutnie asno.
O nienawiści kapłanów do siebie uż nie wątpił. To byli ci sami oszołomieni pychą
dosto nicy, którzy w roku zeszłym nie dali mu korpusu Menﬁ i dopiero zrobili go namiestnikiem, gdy zdawało im się, że spełnił akt pokory, usuwa ąc się z pałacu. Ci sami,
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którzy kontrolowali każdy ego ruch, składali o nim raporty, ale emu, następcy tronu,
nie powieǳieli nawet o traktacie z Asyrią. Ci sami, co oszukiwali go w świątyni Hator,
a nad Sodowymi Jeziorami wymordowali eńców, którym on przyobiecał łaskę.
Faraon przypomniał sobie ukłony Herhora, spo rzenia Meesa i ton głosu obydwu.
Spod pozorów uprze mości co chwilę wynurzała się ich duma i lekceważenie ego. On
potrzebu e pienięǳy, a oni obiecu ą mu modlitwy, ba!… ośmiela ą się mówić, że nie est
wyłącznym władcą Egiptu.
Młody pan mimo woli uśmiechnął się: przyszły mu bowiem na myśl wyna ęte pastuchy, którzy właścicielowi trzody mówią, że on nie ma prawa robić z nią tego, co chce!…
Lecz obok strony śmieszne była tu strona groźna. W skarbie zna dowało się może
tysiąc talentów, które według dotychczasowe normy wydatków mogły starczyć na siedem
do ǳiesięciu dni. A co potem?… Jak zachowa ą się urzędnicy, służba, a przede wszystkim
— wo sko nie tylko nie pobiera ące żołdu, ale wprost głodne?…
Arcykapłani znali to położenie faraona, a eżeli nie śpieszą mu z pomocą, więc chcą
go zgubić… I to zgubić w ciągu kilku dni, nawet przed pogrzebem o ca.
Ramzes przypomniał sobie pewien wypadek z ǳieciństwa.
Był w szkole kapłańskie , kiedy na święto bogini Mut, mięǳy innymi zabawami,
sprowaǳono na sławnie szego w Egipcie błazna.
Artysta ten udawał nieszczęśliwego bohatera. Gdy rozkazywał — nie słuchano go, na
ego gniewy odpowiadano śmiechem; a gdy dla ukarania szyderców schwycił za topór,
topór złamał mu się w rękach.
W końcu wypuszczono na niego lwa, a — gdy bezbronny bohater zaczął uciekać,
okazało się, że nie goni go lew, ale świnia w lwie skórze.
Uczniowie i nauczyciele śmieli³⁶¹ się do łez z tych przygód; ale mały książę sieǳiał
posępny: emu żal było człowieka, który rwał się do rzeczy wielkich, lecz padał okryty
szyderstwem.
Scena ta i uczucia, akich doznał podówczas, ǳiś odżyły w pamięci faraona.
„Takim chcą mnie zrobić!…” — rzekł do siebie.
Ogarnęła go rozpacz, bo uczuł, że ednocześnie z wydaniem ostatniego talentu skończy
się ego właǳa, a razem z nią i życie.
Tu ednak nastąpił nagły zwrot. Pan stanął na środku komnaty i rozmyślał.
„Co mnie może spotkać?… Tylko śmierć… Ode dę do moich sławnych przodków, do
Ramzesa Wielkiego… A im przecież nie mogę powieǳieć, żem zginął, nie broniąc się…
Po nieszczęściach życia ziemskiego spotkałaby mnie hańba wiekuista…”
Jak to, on, zwycięzca znad Sodowych Jezior, miałby ustąpić przed garścią obłudników,
z którymi eden az atycki pułk nie miałby wielkiego za ęcia?… Więc dlatego, że Mees
i Herhor chcą rząǳić Egiptem i faraonem, ego wo ska ma ą cierpieć głód, a milion
chłopów nie otrzymać łaski odpoczynku?…
Alboż nie ego przodkowie powznosili te świątynie?… Alboż nie oni wypełnili e łupami?… A kto wygrywał bitwy: kapłani czy żołnierze?… Więc kto ma prawo do skarbów:
kapłani czy faraon i ego armia?
Młody pan wzruszył ramionami i wezwał do siebie Tutmozisa. Mimo późne nocy
królewski ulubieniec z awił się natychmiast.
— Czy wiesz? — rzekł faraon — kapłani odmówili mi pożyczki, pomimo że skarb
est pusty.
Tutmozis wyprostował się.
— Każesz, wasza świątobliwość, zaprowaǳić ich do więzienia?… — odparł.
— Zrobiłbyś to?…
— Nie ma w Egipcie oﬁcera, który zawahałby się spełnić rozkaz naszego pana i woǳa.
— W takim razie… — mówił powoli faraon — w takim razie… nie trzeba więzić
nikogo. Za wiele mam potęgi dla siebie, a pogardy dla nich. Padliny, którą człowiek
spotkał na gościńcu, nie zamyka w okute skrzyni, tylko ą obchoǳi…
— Ale hienę saǳa się do klatki — szepnął Tutmozis.
— Jeszcze za wcześnie — odparł Ramzes. — Muszę być łaskawym dla tych luǳi
przyna mnie do pogrzebu o ca mego. Gdyż inacze gotowi ego czcigodne mumii zrobić
³⁶¹śmieli się — ǳiś: śmiali się. [przypis edytorski]
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akie łotrostwo i zakłócić spokó duszy… A teraz, pó dź utro do Hirama i powieǳ, ażeby
przysłał mi tego kapłana, o którym mówiliśmy.
— Tak się stanie. Muszę ednak wspomnieć wasze świątobliwości, że ǳisia lud napadał domy memﬁ skich Fenic an…
— Oho?… To było niepotrzebne.
— Zda e mi się też — ciągnął Tutmozis — że od czasu kiedy wasza świątobliwość
kazałeś Pentuerowi zbadać położenie chłopów i robotników, kapłani podburza ą nomarchów i szlachtę… Mówią, panie, że chcesz zru nować szlachtę dla chłopów…
— I szlachta wierzy temu?…
— Są tacy, którzy wierzą. Ale są i tacy, którzy wręcz odpowiada ą, że to est intryga
kapłańska przeciw wasze świątobliwości.
— A gdybym naprawdę chciał poprawić dolę chłopów?… — spytał faraon.
— Uczynisz, panie, to, co ci się podoba — odparł Tutmozis.
— O, taką odpowiedź rozumiem! — zawołał wesoło Ramzes XIII. — Bądź spoko ny
i powieǳ szlachcie, że nie tylko nic nie stracą, spełnia ąc mo e rozkazy, ale eszcze byt ich
i znaczenie poprawi się. Bogactwa Egiptu muszą nareszcie być wydarte z rąk niegodnych,
a oddane wiernym sługom.
Faraon pożegnał ulubieńca i zadowolony udał się na spoczynek. Jego chwilowa desperac a wydawała mu się teraz rzeczą godną śmiechu.
Naza utrz, około południa, zameldowano ego świątobliwości, że przyszła deputac a
fenickich kupców.
— Czy może chcą skarżyć się za napad na ich domy?… — spytał faraon.
— Nie — odparł adiutant — chcą złożyć hołd.
Istotnie kilkunastu Fenic an, pod przewodnictwem Rabsuna, przyszli z darami. Gdy
pan ukazał im się, upadli na ziemię, po czym Rabsun oświadczył, że starym obycza em
ośmiela ą się złożyć nikczemną oﬁarę u stóp władcy, który im da e życie, a ich ma ątkom
bezpieczeństwo.
Po czym składali na stołach złote misy, łańcuchy i puchary napełnione kle notami.
Zaś Rabsun położył na stopniach tronu tacę z papirusem, gǳie Fenic anie zobowiązali się
dać dla wo ska wszelkich rzeczy potrzebnych za dwa tysiące talentów.
Był to dar zacny: wszystko bowiem, co oﬁarowali Fenic anie, przedstawiało sumę
trzech tysięcy talentów.
Pan odpowieǳiał wiernym kupcom barǳo łaskawie, obiecu ąc im swo ą opiekę. Pożegnali go uszczęśliwieni.
Ramzes XIII odetchnął: bankructwo skarbu, a więc i konieczność użycia gwałtownych
środków przeciw kapłanom odsunęła się na dalsze ǳiesięć dni.
Wieczorem, znowu pod opieką Tutmozisa, stanął w gabinecie ego świątobliwości
dosto ny Hiram. Tym razem nie skarżył się na zmęczenie, ale upadł na twarz i ękliwym
głosem przeklinał głupiego Dagona.
— Dowieǳiałem się — mówił — że ten parch śmiał przypominać wasze świątobliwości naszą umowę o kanał do Morza Czerwonego… Niech on zmarnie e!… niech ego
trąd stoczy!… niech ego ǳieci zostaną świnopasami, a wnuki Żydami…
Ty zaś, władco, tylko rozkazu , a ile ma bogactw Fenic a, wszystkie złoży u stóp twoich
bez żadnego kwitu i traktatu… Czy to my Asyry czycy albo… kapłani — dodał szeptem
— ażeby nie wystarczało nam edno słowo tak potężnego mocarza?…
— A gdybym a, Hiramie, naprawdę zażądał wielkie sumy? — spytał faraon.
— Jakie ?…
— Na przykład… trzyǳiestu tysięcy talentów…
— Czy natychmiast?
— Nie, w ciągu roku.
— Bęǳie ą miał wasza świątobliwość — odpowieǳiał bez namysłu Hiram.
Pan zdumiał się te ho ności.
— No, ale muszę wam dać zastaw…
— To tylko dla formy — odparł Fenic anin — da nam wasza świątobliwość na zastaw
kopalnie, ażeby nie obuǳić pode rzeń kapłanów… Gdyby nie to, Fenic a cała odda się wam
bez zastawów i kwitów…
— A kanał?… Czy mam zaraz traktat podpisać? — spytał faraon.
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— Wcale nie. Wasza świątobliwość zawrze z nami traktat, kiedy sam zechce…
Ramzesowi zdawało się, że est podniesiony w górę. W te chwili dopiero poznał
słodycz królewskie właǳy, i to — ǳięki Fenic anom!
— Hiramie! — rzekł, uż nie panu ąc nad sobą. — ǲiś da ę wam, Fenic anom,
pozwolenie na budowę kanału, który połączy Morze Śróǳiemne z Czerwonym…
Starzec upadł do nóg faraona.
— Jesteś na większym królem, akiego wiǳiano na ziemi! — zawołał.
— Do czasu nie wolno ci mówić o tym nikomu, bo wrogowie mo e sławy czuwa ą.
Abyś ednak miał pewność, da ę ci ten oto mó pierścień królewski…
Zd ął z palca pierścień ozdobiony czaroǳie skim kamieniem, na którym było wyryte
imię Horusa, i włożył go na palec Fenic aninowi.
— Ma ątek całe Fenic i est na two e rozkazy! — powtarzał głęboko wzruszony Hiram. — Dokonasz, panie, ǳieła, które bęǳie ogłaszało imię two e, dopóki nie zagaśnie
słońce…
Faraon uścisnął ego siwą głowę i kazał mu usiąść.
— A więc esteśmy sprzymierzeńcami — rzekł po chwili pan — i mam naǳie ę, że
wyniknie stąd pomyślność dla Egiptu i dla Fenic i…
— Dla całego świata! — wtrącił Hiram.
— Powieǳ mi ednak, książę, skąd masz taką ufność we mnie?…
— Znam szlachetny charakter wasze świątobliwości. Gdybyś, władco, nie był faraonem, po kilku latach zostałbyś na znakomitszym kupcem fenickim i naczelnikiem
nasze rady…
— Przypuśćmy — odparł Ramzes. — Ależ a, aby dotrzymać wam obietnic, muszę
pierwe zgnieść kapłanów. Jest to walka, a skutek walki niepewny…
Hiram uśmiechnął się.
— Panie — rzekł — gdybyśmy byli tak nikczemni, żebyśmy cię opuścili ǳisia , kiedy
twó skarb est pusty, a nieprzy aciele harǳi, przegrałbyś walkę. Bo człowiek pozbawiony
środków łatwo traci odwagę, a od ubogiego króla odwraca się i ego armia, i poddani,
i dygnitarze…
Ale eżeli ty, panie, masz nasze złoto i naszych agentów, a swo e wo sko i enerałów,
to z kapłanami tyle bęǳiesz miał kłopotu, ile słoń ze skorpionem. Ledwie postawisz nogę
na nich, i uż będą rozmiażdżeni…
Wreszcie — to nie mo a rzecz. W ogroǳie czeka arcykapłan Samentu, któremu wasza świątobliwość kazałeś przy ść. Ja się usuwam; teraz ego pora… Ale od dostarczania
pienięǳy to a się nie usuwam i do wysokości trzyǳiestu tysięcy talentów niech wasza
świątobliwość rozkazu e…
Hiram znowu upadł na twarz i wyszedł obiecu ąc, że natychmiast przyśle Samentu.
W pół goǳiny z awił się arcykapłan. Nie golił on rude brody i kudłatych włosów,
ak przystało na czciciela Seta; twarz miał surową, ale oczy pełne mądrości. Ukłonił się
bez zbytnie pokory i spoko nie wytrzymał sięga ące do głębi duszy spo rzenie faraona.
— Siądź — rzekł pan.
Arcykapłan usiadł na posaǳce.
— Podobasz mi się — mówił Ramzes. — Masz postawę i ﬁz ognomię Hyksosa, a oni
są na walecznie szymi żołnierzami mo e armii.
Potem nagle zapytał:
— Ty powieǳiałeś Hiramowi o traktacie naszych kapłanów z Asyry czykami?…
— Ja — odparł Samentu, nie spuszcza ąc oka.
— Byłeś uczestnikiem te niegoǳiwości?
— Nie. Podsłuchałem tą umowę… W świątyniach, ak w pałacach wasze świątobliwości, mury są poǳiurawione kanałami, za pośrednictwem których nawet ze szczytu
pylonów można słyszeć: co mówi się w poǳiemiach…
— A z poǳiemiów³⁶² można przemawiać do osób mieszka ących w górnych komnatach?… — wtrącił faraon.
— I udawać rady bogów — dodał poważnie kapłan.

³⁶²poǳiemiów — ǳiś popr. forma D.: poǳiemi. [przypis edytorski]
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Faraon uśmiechnął się. Więc przypuszczenie, że to nie duch o ca przemawiał do niego
i do matki, tylko kapłani — było prawǳiwe!
— Dlaczego powierzyłeś Fenic anom wielką ta emnicę państwa? — zapytał Ramzes.
— Bo chciałem zapobiec haniebnemu traktatowi, który szkoǳił zarówno nam, ak
i Fenic i.
— Mogłeś ostrzec kogo z dosto nych Egipc an…
— Kogo?… — zapytał kapłan. — Czy takich, którzy wobec Herhora byli bezsilni,
czy takich, którzy by mnie oskarżyli przed nim i narazili na śmierć w męczarniach?…
Powieǳiałem Hiramowi, bo on stykał się z naszymi dosto nikami, których a nie widu ę
nigdy.
— A dlaczego Herhor i Mees zawarli podobną umowę? — badał faraon.
— Są to, moim zdaniem, luǳie słabe głowy, których nastraszył Beroes, wielki kapłan
chalde ski. Powieǳiał im, że nad Egiptem przez ǳiesięć lat będą srożyły się złe losy i że
gdybyśmy w ciągu tego czasu rozpoczęli wo nę z Asyrią, zostalibyśmy pobici.
— I oni uwierzyli temu?
— Podobno Beroes pokazywał im cuda… Nawet wzniósł się nad ziemię… Niewątpliwie est to rzecz ǳiwna; ale a nigdy nie zrozumiem: dlaczego mielibyśmy za to stracić
Fenic ę, że Beroes umie latać nad ziemią?
— Więc i ty nie wierzysz w cuda?…
— Jak w akie — odparł Samentu. — Zda e się, że Beroes naprawdę wykonywa³⁶³
rzeczy niezwykłe, ale — nasi kapłani tylko oszuku ą, zarówno lud, ak i władców.
— Nienawiǳisz kapłańskiego stanu?
Samentu rozłożył ręce.
— Oni mnie także nie cierpią, a co gorsze, poniewiera ą mną niby z te rac i, że służę
Setowi. Tymczasem co mi to za bogowie, którym za pomocą sznurków trzeba poruszać
głowę i ręce?… Albo co mi to za kapłani, którzy uda ąc pobożnych i powściągliwych ma ą
po ǳiesięć kobiet, wydatku ą po kilkanaście talentów rocznie, kradną oﬁary składane na
ołtarzach i są mało co mędrsi od uczniów wyższe szkoły?
— Ale ty bierzesz datki od Fenic an?
— Od kogóż mam brać? Jedni Fenic anie naprawdę czczą Seta i bo ą się, aby nie
zatapiał im okrętów. U nas zaś szanu ą go tylko biedacy. Gdybym poprzestawał na ich
oﬁarach, umarłbym z głodu — a i mo e ǳieci.
Faraon pomyślał, że ednak ten kapłan nie est złym człowiekiem, choć zdraǳa taemnice świątyń. A przy tym wyda e się być mądry i mówi prawdę.
— Słyszałeś co — spytał znowu pan — o kanale, który ma połączyć Morze Śródziemne z Czerwonym?
— Znam tą sprawę. Już od kilkuset lat nasi inżynierowie obrobili ten pro ekt.
— A dlaczego nie wykonano go dotychczas?
— Gdyż kapłani bo ą się, aby nie napłynęły do Egiptu ludy obce, które mogłyby
podkopać naszą religię, a wraz z nią ich dochody.
— A czy prawda est, co mówił Hiram o ludach mieszka ących na dalekim wschoǳie?
— Na zupełnie sza. Od dawna wiemy o nich i nie ma ǳiesiątka lat, ażebyśmy z tamtych kra ów nie otrzymali akiegoś kle notu, rysunku czy wyrobu.
Faraon znowu zamyślił się i nagle spytał:
— Bęǳiesz mi wiernie służył, gdy zrobię cię moim doradcą?…
— Służyć będę wasze świątobliwości na życie i śmierć. Ale… gdybym został doradcą
tronu, oburzyliby się kapłani, którzy mnie nienawiǳą.
— Nie sąǳisz, że można ich obalić?…
— I barǳo łatwo! — odparł Samentu.
— Jakiż byłby twó plan, gdybym musiał pozbyć się ich?
— Należałoby opanować skarbiec Labiryntu — wykładał kapłan.
— Traﬁłbyś do niego?
— Mam uż wiele wskazówek, resztę — zna dę, bo wiem, gǳie szukać.
— Cóż dale ? — pytał faraon.

³⁶³wykonywa — ǳiś popr. forma: wykonu e. [przypis edytorski]
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— Należałoby wytoczyć Herhorowi i Meesowi proces o zdradę państwa za ta emne
stosunki z Asyrią…
— A dowody?…
— Zna ǳiemy e przy pomocy Fenic an — odparł kapłan.
— Czy nie wynikłyby stąd akie niebezpieczeństwa dla Egiptu?
— Żadnych. Czterysta lat temu faraon Amenhotep IV obalił właǳę kapłanów ustanowiwszy wiarę w ednego tylko bożka³⁶⁴ Re Harmachis³⁶⁵. Rozumie się, że przy te
sposobności zabrał skarby ze świątyń innych bogów… Otóż wówczas ani lud, ani wo sko, ani szlachta nie u ęli się za kapłanami… Cóż dopiero ǳiś, gdy dawna wiara barǳo
osłabła!…
— Kto to pomagał Amenhotepowi? — zapytał faraon.
— Prosty kapłan Ey³⁶⁶.
— Ale który po śmierci Amenhotepa IV został ǳieǳicem ego tronu — rzekł Ramzes, bystro patrząc w oczy kapłanowi.
Lecz Samentu odpowieǳiał spoko nie:
— Wypadek ten dowoǳi, że Amenhotep był niedołężnym władcą, który więce dbał
o cześć Re aniżeli o państwo.
— Zaprawdę, esteś prawǳiwym mędrcem!… — rzekł Ramzes.
— Do usług wasze świątobliwości.
— Mianu ę cię moim doradcą — mówił faraon. — No, ale w takim razie nie możesz
odwieǳać mnie po kry omu, tylko zamieszkasz u mnie…
— Wybacz, panie, ale dopóki członkowie na wyższe rady nie osiądą w więzieniu
za umawianie się z nieprzy aciółmi państwa, mo a obecność w pałacu przyniesie więce
szkody aniżeli dobrego…
Będę więc służył i raǳił wasze świątobliwości, ale — pota emnie…
— I zna ǳiesz drogę do skarbca w Labiryncie?
— Mam naǳie ę, że nim wrócisz, panie, z Tebów, uda mi się ta sprawa.
A gdy przeniesiemy skarb do waszego pałacu, gdy sąd potępi Herhora i Meesa,
których wasza świątobliwość może potem ułaskawić, wówczas za waszym pozwoleniem
wystąpię awnie… I przestanę być kapłanem Seta, który tylko luǳi odstrasza ode mnie…
— I myślisz, że wszystko dobrze pó ǳie?…
— Życie stawiam!… — zawołał kapłan. — Lud kocha waszą świątobliwość, więc
łatwo go podburzyć przeciw zdraǳieckim dosto nikom… Wo sko est wam posłuszne ak
żadnemu z faraonów od czasu Ramzesa Wielkiego… Więc któż się oprze?… A w dodatku
wasza świątobliwość ma za sobą Fenic an i pieniąǳe, na większą siłę na świecie!…
Gdy Samentu żegnał faraona, pan zezwolił mu ucałować swo e nogi i darował ciężki
złoty łańcuch tuǳież bransoletę, ozdobioną szaﬁrami.
Nie każdy dosto nik zdobywał podobne łaski w ciągu całych lat służby.
Odwieǳiny i obietnice Samentu nową otuchą napełniły serce faraona.

³⁶⁴Czterysta lat temu faraon Amenhotep IV obalił właǳę kapłanów, ustanowiwszy wiarę w jednego tylko bożka
— Amenhotep IV Echnaton (– p.n.e.), faraon XVIII dynastii, wprowaǳił kult edynego boga: Atona,
bóstwa słońca. Zmienił swo e dotychczasowe powiązane z Amonem imię na imię odwołu ące się do Atona, tak
samo swo e tytuły królewskie. Przeniósł stolicę państwa z Teb, sieǳiby Amona, do nowo wybudowanego miasta
Achetaton („Horyzont Atona”). Zarzucił ﬁnansowanie świątyń tradycy nych bogów. Zaprzestał wspominania
w tekstach państwowych i religĳnych imion innych bogów i nakazał ich wymazywanie z istnie ących inskrypc i,
szczególnie imienia Amona. Niedługo po śmierci Echnatona reforma upadła. Przywrócono tradycy ne kulty,
świątynie Atona zniszczono, a wszelkie ślady po Echnatonie starano się wymazać. Akc a powieści rozgrywa się
ok.  p.n.e., więc oszacowanie czasu podane przez autora est błędne. [przypis edytorski]
³⁶⁵Re Harmachis (gr.), Re Horachte — „Re [ ako] Horus Horyzontów”, połączenie ednego z naczelnych
egipskich bogów, bóstwa słońca w pełni dnia, Re, z Horachte, czyli Horusem w ego solarnym (słonecznym)
aspekcie. Używane na określenie prze awu boga-słońca podróżu ącego po niebie. W czasach reformy Echnatona
imię Re Horachte występu e ako element oﬁc alnego opisowego tytułu edynego boga Atona, często skracanego
do określenia Ra-Horus-Aton. [przypis edytorski]
³⁶⁶Prosty kapłan Ey — A (lub E e), którego pochoǳenie nie est znane, był być może synem pary dosto ników Ju a i Czu u. Pełnił wysokie funkc e państwowe za panowania Amenhotepa IV Echnatona oraz ego
następców: Semenechkare i Tutenchamona. Za panowania małoletniego Tutenchamona wspólnie z dowódcą
wo ska Horemhebem został regentem i sprawował faktyczną właǳę. Po bezpotomne śmierci Tutenchamona
ogłosił się faraonem (– p.n.e.). [przypis edytorski]
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Gdybyż udało się pozyskać skarb Labiryntu!… Za drobną ego część można by uwolnić szlachtę od fenickich długów, poprawić dolę chłopów i wykupić zastawione ma ątki
dworskie.
A akimi budowlami wzbogaciłoby się państwo…
Tak, fundusze Labiryntu mogły usunąć wszystkie kłopoty faraona. Bo i cóż z tego,
że Fenic anie oﬁarowu ą mu wielką pożyczkę? Pożyczkę trzeba kiedyś spłacić wraz z procentami i pręǳe czy późnie oddać w zastaw resztę królewskich ma ątków. Było to więc
tylko odsunięciem ruiny, ale nie zapobieżeniem e .

 
W połowie miesiąca Famenut (styczeń) zaczęła się wiosna. Cały Egipt zielenił się wschoǳącą pszenicą, na czarnych zaś płatach ziemi snuły się gromady chłopów sie ących łubin,
bób, fasolę i ęczmień. W powietrzu unosił się zapach pomarańczowego kwiatu. Woda
barǳo opadła i co ǳień odsłaniała nowe kawałki gruntów.
Przygotowania do pogrzebu Ozyrys-Mer-amen-Ramzesa były ukończone.
Czcigodna mumia króla była uż zamknięta w białym pudle, którego górna część
doskonale odtwarzała rysy nieboszczyka. Faraon zdawał się patrzeć emaliowymi oczyma,
a boska twarz wyrażała smutek łagodny, nie za światem, który opuścił, lecz nad ludźmi
eszcze skazanymi na utrapienie doczesnego żywota.
Na głowie wizerunek faraona miał czepiec egipski w białe i szaﬁrowe pasy, na szyi
sznury kle notów, na piersiach obraz człowieka klęczącego z rozkrzyżowanymi rękoma,
na nogach wizerunki bożków, świętych ptaków i oczu nie osaǳonych w żadne twarzy,
lecz akby wygląda ących z przestrzeni.
Tak opakowane zwłoki króla spoczywały na kosztownym łożu, w małe cedrowe kaplicy, które ściany były pokryte napisami opiewa ącymi żywot i czyny zmarłego. Nad
zwłokami unosił się cudowny astrząb z luǳką głową, a przy łożu, dniem i nocą, czuwał
kapłan przebrany za Anubisa, bożka pogrzebu, z głową szakala.
Prócz tego przygotowano ciężki, bazaltowy sarkofag, który stanowił zewnętrzną trumnę mumii. Sarkofag miał także formy i rysy zmarłego faraona, był pokryty napisami
i wizerunkami modlących się luǳi, świętych ptaków tuǳież skarabeuszów.
Siedemnastego Famenut mumię wraz z e kaplicą i sarkofagiem przeniesiono z ǳielnicy zmarłych do królewskiego pałacu i ustawiono w na większe sali.
Salę tą wnet zapełnili kapłani śpiewa ący hymny żałobne, dworzanie i słuǳy zmarłego
króla, a nade wszystko ego kobiety, które ęczały tak głośno, że ich krzyki słychać było
aż na drugie stronie Nilu.
— O panie!… o panie nasz!… — wołały — dlaczego nas opuszczasz?… Ty taki piękny,
taki dobry?… Który tak chętnie rozmawiałeś z nami, teraz milczysz, i dlaczego?… Przecie
lubiłeś nasze towarzystwo, a ǳiś tak daleko esteś od nas?…
A przez ten czas kapłani śpiewali:
Chór I. „Ja estem Tum, który edynym est…
Chór II. Jestem Re w pierwszym ego blasku…
Chór I. Jestem bogiem, który sam siebie stwarza…
Chór II. Który sam sobie da e imię, a nikt go nie wstrzyma mięǳy bogami…
Chór I. Znam imię wielkiego boga, który tam est…
Chór II. Gdyż a estem wielki ptak Benu³⁶⁷, który próbu e to, co est³⁶⁸.”
Po dwu dniach ęków i nabożeństw za echał przed pałac wielki wóz w formie łoǳi. Je
końce były ozdobione baranimi głowami i wachlarzami z piór strusich, a nad kosztownym
baldachimem unosił się orzeł i wąż ureus, symbol właǳy faraona.
Na ten wóz włożono świątobliwą mumię, pomimo gwałtownego oporu kobiet dworskich. Jedne z nich czepiały się trumny, inne zaklinały kapłanów, ażeby nie zabierali im
dobrego pana, inne drapały sobie oblicza i targały włosy, a nawet biły luǳi niosących
zwłoki.
³⁶⁷ptak Benu — święty ptak czczony w Heliopolis. Powstał sam z siebie na początku świata i unosił się ponad
prawodami, a następnie spoczął na pierwszym pagórku stałego lądu, który się z tych wód wyłonił. Pierwowzór
feniksa. [przypis edytorski]
³⁶⁸Ja jestem Tum […] Gdyż ja jestem wielki ptak Benu, który próbuje to, co jest — Księga Zmarłych. [przypis
autorski]
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Krzyk był straszliwy.
Nareszcie wóz, przy ąwszy boskie ciało, ruszył wśród mnóstwa ludu, który zaległ
ogromną przestrzeń od pałacu do Nilu. I tu byli luǳie pomazani błotem, podrapani,
okryci żałobnymi płachtami, którzy zawoǳili wniebogłosy. A obok nich, zgodnie z rytuałem żałobnym, na całe droǳe były rozrzucone chóry.
Chór I. „Na Zachód, do mieszkania Ozyrysa, na Zachód iǳiesz ty, który byłeś na lepszym z luǳi, który nienawiǳiłeś fałszu.
Chór II. Na Zachód! nie zakwitnie uż człowiek, który tak kochał prawdę i miał
w obrzyǳeniu kłamstwo.
Chór woźniców. Na Zachód, woły, które ciągniecie wóz żałobny, na Zachód!… Pan
wasz iǳie za wami.
Chór III. Na Zachód, na Zachód, do ziemi sprawiedliwych. Mie sce, które ukochałeś,
ęczy i płacze po tobie.
Tłum ludu. Idź w poko u do Abydos!… Idź w poko u do Abydos!… Obyś doszedł
w poko u do Zachodu tebańskiego!…
Chór płaczek. O panie nasz, o panie nasz, kiedy ty odchoǳisz na Zachód, sami bogowie płaczą.
Chór kapłanów. On est szczęśliwy, na szanownie szy mięǳy ludźmi, ponieważ los
pozwala mu odpocząć w grobie, który sam przygotował…
Chór woźniców. Na Zachód, woły, które ciągniecie wóz żałobny, na Zachód!… Pan
wasz iǳie za wami…
Tłum ludu. Idź w poko u do Abydos… Idź w poko u do Abydos, ku Morzu Zachodniemu³⁶⁹!”
Co paręset kroków stał odǳiał wo ska wita ący pana głuchym łoskotem bębnów
i żegna ący go przeraźliwym odgłosem trąb. Nie był to pogrzeb, ale marsz triumfalny do
kra u bogów.
W pewne odległości za wozem szedł Ramzes XIII otoczony wielką świtą enerałów³⁷⁰,
a za nim królowa Nikotris oparta na dwu damach dworskich. Ani syn, ani matka nie
płakali, ponieważ im było wiadomo (o czym nie wieǳiał lud prosty), że zmarły pan uż
zna du e się u boku Ozyrysa i z pobytu w o czyźnie szczęśliwości est tak zadowolony, że
nie chciałby wrócić na ziemię.
Po parugoǳinnym pochoǳie, któremu towarzyszył nieustanny krzyk, zwłoki zatrzymały się nad brzegiem Nilu.
Tu zd ęto e z wozu w formie łoǳi i przeniesiono na prawǳiwy statek złocony, rzeźbiony, pokryty malowidłami, zaopatrzony w białe i purpurowe żagle.
Dworskie kobiety eszcze raz próbowały odebrać mumię kapłanom; eszcze raz odezwały się wszystkie chóry i wszystkie muzyki wo skowe. Potem na statek wiozący mumię
królewską weszła pani Nikotris i kilkunastu kapłanów, lud począł rzucać bukiety i wieńce
i — zaszumiały wiosła…
Ramzes XII po raz ostatni opuścił swó pałac, dążąc Nilem do grobu w Tebach. Po
droǳe zaś, ako troskliwy władca, miał wstępować do wszystkich słynnych mie scowości,
aby pożegnać się z nimi.
Podróż ciągnęła się barǳo długo. Do Tebów było ze sto mil, płynęło się w górę
rzeki, wzdłuż które mumia musiała odwieǳić kilkanaście świątyń i przy mować uǳiał
w uroczystych nabożeństwach.
W kilka dni po wy eźǳie Ramzesa XII na wiekuisty spoczynek wyruszył za nim
Ramzes XIII, aby widokiem swoim wskrzesić martwe z żalu serca poddanych, przy ąć ich
hołdy i złożyć oﬁary bogom.
Za zmarłym panem od echali, każdy na własnym statku, wszyscy arcykapłani, wielu starszych kapłanów, na bogatsi właściciele ziemscy i większa część nomarchów. Toteż
nowy faraon myślał nie bez goryczy, że ego orszak bęǳie barǳo nieliczny.
Stało się ednak inacze . Przy boku Ramzesa XIII znaleźli się wszyscy enerałowie,
barǳo wielu urzędników, mnóstwo drobne szlachty i — całe niższe duchowieństwo, co
barǳie nawet zǳiwiło, aniżeli ucieszyło faraona.
³⁶⁹Na Zachód, do mieszkania Ozyrysa […] Idź w pokoju do Abydos, ku Morzu Zachodniemu — autentyczne
wyrażenia. [przypis autorski]
³⁷⁰jenerał — ǳiś popr.: generał. [przypis edytorski]
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Był to dopiero początek. Gdy bowiem statek młodego pana wypłynął na Nil, wy echała
naprzeciw niego taka masa większych i mnie szych, ubogich i bogatych czółen, że prawie
zasłoniły wodę. Sieǳiały w nich nagie roǳiny chłopów i rzemieślników, stro ni kupcy,
askrawi Fenic anie, zwinni żeglarze greccy, a nawet Asyry czycy i Hetyci.
Tłum ten uż nie krzyczał, ale wył; nie cieszył się, ale szalał. Co chwilę na statek królewski wǳierała się akaś deputac a, aby ucałować pokład, którego dotykały nogi pańskie,
i złożyć dary: garstkę zboża, kawałek tkaniny, prosty gliniany ǳbanek, parę ptaszków,
a nade wszystko wiązankę kwiatów. Toteż zanim faraon ominął Memﬁs, ego statek trzeba było kilka razy opróżnić z podarunków, ażeby nie zatonął.
Młodsi kapłani mówili mięǳy sobą, że oprócz Ramzesa Wielkiego żaden faraon nie
był witany z tak olbrzymim zapałem.
W podobny sposób odbyła się cała podróż od Memﬁsu do Tebów, a szał ludu, zamiast słabnąć, potęgował się. Chłopi rzucili swo e pola, a rzemieślnicy warsztaty, aby
nacieszyć się widokiem nowego władcy, o którego zamiarach uż utworzyły się legendy.
Spoǳiewano się ogromnych zmian, choć nikt nie wieǳiał akich. To tylko było pewne,
że surowość urzędników złagodniała, że Fenic anie w mnie bezwzględny sposób wybierali
podatki i że pokorny zazwycza lud egipski zaczął podnosić głowę wobec kapłanów.
— Niech tylko faraon pozwoli — mówiono w szynkowniach, na polach i na rynkach
— a zaraz ład zrobimy ze świętymi mężami… Oni to są winni, że płacimy wielkie podatki,
że rany nigdy nie go ą się na naszych plecach!…
O siedem mil na południe od Memﬁsu leżał mięǳy rozgałęzieniami gór libĳskich
kra Piom albo Fa um, ǳiwny tym, że stworzyły go luǳkie ręce.
Kiedyś w tym mie scu była pustynia zaklęśnięta i otoczona amﬁteatrem gór nagich.
Dopiero faraon Amenhemat na  lat przed Chrystusem³⁷¹ powziął zuchwały pro ekt
zamienienia e na żyzną okolicę.
W tym celu odǳielił od reszty wschodnią część zaklęśnięcia i otoczył ten kawałek
potężną groblą. Miała ona wysokość piętrowego domu, grubości w podstawie około stu
kroków i przeszło czterǳieści kilometrów długości.
Tym sposobem utworzono zbiornik mogący pomieścić ze trzy miliardy metrów kubicznych, trzy kilometry sześcienne wody, które powierzchnia za mowała około trzystu
kilometrów kwadratowych. Rezerwoar³⁷² ten służył do nawadniania czterechset tysięcy
morgów gruntu, a oprócz tego, w czasach przyboru rzeki, wchłaniał w siebie nadmiar
wody i znaczną część Egiptu zabezpieczał od nagłego zalewu.
To olbrzymie nagromaǳenie wód nazywano eziorem Moeris i zaliczano e do cudów świata. ǲięki niemu pustynna dolina zamieniła się na żyzny kra Piom, gǳie żyło
w dobrobycie około dwustu tysięcy mieszkańców. W prowinc i te , obok palm i pszenicy, hodowano na pięknie sze róże, z których ole ek rozchoǳił się po całym Egipcie i za
ego granicami.
Istnienie eziora Moeris było związane z innym cudem pracy egipskich inżynierów,
z kanałem Józefa³⁷³.
Kanał ten, szeroki na dwieście kroków, ciągnął się przez kilkaǳiesiąt mil na zachodnie stronie Nilu. Odległy od rzeki o dwie mile, służył do nawadniania gruntów sąsiaduących z górami libĳskimi i — prowaǳił wodę do eziora Moeris.
Dokoła kra u Piom wznosiło się kilka starych piramid i mnóstwo mnie szych grobów.
Zaś na ego wschodnie granicy, w pobliżu Nilu, stał słynny Labirynt (Lope-ro-hunt).
Był on również zbudowany przez Amenhemata, a miał formę olbrzymie podkowy, która
za mowała kawał gruntu na tysiąc kroków długi i sześćset szeroki.
³⁷¹faraon Amenhemat na  lat przed Chrystusem — Amenemhat III (– p.n.e.) z XII dynastii, budowniczy i organizator. Wzniósł tamę na kanale łączącym Nil i ezioro Moeris, ulepszył system irygacy ny
oazy Fa um. Rozbudował kopalnie i kamieniołomy i wprowaǳił stały system ich naǳoru. W datowaniu autor powieści oparł się na uznawane przez część uczonych w ego czasach, tzw. „długie chronologii” Egiptu,
współcześnie odrzucone . [przypis edytorski]
³⁷²rezerwoar — ǳiś popr.: rezerwuar. [przypis edytorski]
³⁷³kanał Józefa — Bahr Jusuf (arame skie), kanał łączący Nil z położonym w centrum oazy Fa um eziorem
Moeris. Zbudowany za panowania XII dynastii w naturalnym obniżeniu terenu utworzonym w czasach prehistorycznych przez wielkie wylewy Nilu. Budowie kanału, pracom melioracy nym i zagospodarowaniu oazy
poświęcił swo e panowanie Senuseret II (– p.n.e.), zakończył ą ego wnuk Amenemhat III (–
p.n.e.). [przypis edytorski]
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Gmach ten był na większą skarbnicą Egiptu. W nim spoczywały mumie wielu sławnych faraonów, znakomitych kapłanów, woǳów i budowniczych. Tu również leżały zwłoki czczonych zwierząt, a przede wszystkim krokodylów. Tu nareszcie chronił się nagromaǳony w ciągu wieków ma ątek państwa egipskiego, o którym trudno mieć ǳiś po ęcie.
Labirynt nie był ani niedostępny z zewnątrz, ani zbyt pilnowany. Strzegł go mały
odǳiał wo sk kapłańskich i kilku kapłanów wypróbowane uczciwości. Bezpieczeństwo
skarbca polegało właściwie na tym, że z wy ątkiem owych kilku osób nikt nie wieǳiał,
gǳie go szukać wśród Labiryntu, który ǳielił się na dwa piętra: naǳiemne i poǳiemne,
i — w każdym z nich — liczył po tysiąc pięćset komnat…
Każdy faraon, każdy arcykapłan, nareszcie każdy wielki skarbnik i na wyższy sęǳia
miał obowiązek natychmiast po ob ęciu urzędu własnymi oczyma obe rzeć ma ątek państwa. Lecz mimo to żaden z dosto ników nie tylko nie traﬁłby tam, ale nawet nie mógł
zmiarkować: gǳie leży skarbiec? W korpusie głównym czy w którym ze skrzydeł, nad
ziemią czy pod ziemią.
Byli tacy, którym zdawało się, że skarbiec naprawdę mieści się pod ziemią, daleko za
obrębem właściwego Labiryntu. Nie brakło zaś i takich, którzy sąǳili, że skarbiec leży
pod dnem eziora, aby w razie potrzeby można go wodą zalać. Wreszcie żaden dosto nik
państwa nie lubił za mować się tą kwestią, wieǳąc, że pokuszenie się na ma ątek bogów
pociąga za sobą zgubę świętokradcy.
Może zresztą niewta emniczeni potraﬁliby odkryć tam drogę, gdyby myśli ich nie
paraliżowała obawa. Śmierć doczesna i wieczna groziła człowiekowi i ego roǳinie, który
ośmieliłby się bezbożnym umysłem odsłaniać podobne ta niki.
Przybywszy w te strony, Ramzes XIII zwieǳił przede wszystkim prowinc ę Fa um.
Wyglądała ona ak wnętrze głębokie misy, które dnem było ezioro, a brzegami wzgórza.
Gǳie zwrócił oczy, wszęǳie spotykał soczystą zieloność traw upstrzonych kwiatami, kępy
palm, ga e ﬁg i tamaryndusów, wśród których od wschodu do zachodu słońca rozlegał
się śpiew ptaków i wesołe głosy luǳkie.
Był to boda że na szczęśliwszy kąt Egiptu.
Lud przy ął faraona z ogromnym zapałem. Jego i świtę zasypywano kwiatami, oﬁarowano mu kilka ǳbanków na kosztownie szych perfum i za ǳiesięć talentów złota i drogich kamieni.
Dwa dni zabawił pan w rozkoszne okolicy, gǳie radość zdawała się wykwitać z drzew,
pływać w powietrzu, przeglądać w woǳie eziora. Lecz przypomniano mu, że musi zwieǳić Labirynt.
Opuścił Piom z westchnieniem i adąc oglądał się z drogi. Wnet ednak uwagę ego
pochłonął olbrzymi gmach szare barwy, ma estatycznie rozsiada ący się na wzgórzu.
Przy bramie wiekopomnego Lope-ro-hunt powitała go gromadka kapłanów o ascetyczne powierzchowności tuǳież mały odǳiałek wo ska, w którym każdy żołnierz był
zupełnie ogolony.
— Ci luǳie wygląda ą ak kapłani!… — zawołał Ramzes.
— Bo też każdy z nich odebrał niższe święcenia, a setnicy wyższe — odpowieǳiał
arcykapłan gmachu.
Przypatrzywszy się uważnie ﬁz ognomiom tych ǳiwnych żołnierzy, którzy nie adali
mięsa i żyli w celibacie, faraon do rzał w nich bystrość i spoko ną energię. Poznał też, że
ego święta osoba żadnego wrażenia nie wywołu e w tym mie scu.
„Barǳom ciekawy, w aki sposób traﬁ tuta Samentu?…” — rzekł do siebie pan.
Zrozumiał, że tych luǳi nie można ani nastraszyć, ani przekupić. Taka biła od nich
pewność siebie, akby każdy miał do swego rozporząǳenia niezwalczone pułki duchów.
„Zobaczymy — pomyślał — czy ulękną się tych bogobo nych mężów moi Grecy
i Az aci?… Na szczęście są oni tak ǳicy, że nawet nie pozna ą się na uroczystych minach…”
Na prośbę kapłanów świta Ramzesa XIII została przed bramą, akby pod dozorem
żołnierzy z ogolonymi głowami.
— Czy i miecz mam tu zostawić? — zapytał faraon.
— Nic on nam nie zaszkoǳi — odparł na wyższy dozorca.
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Bogactwo, Świętokraǳtwo,
Ta emnica

Młody pan miał ochotę przyna mnie wypłazować pobożnego męża za taką odpowiedź.
Ale pohamował się.
Przez ogromny ǳieǳiniec, mięǳy dwoma szeregami sﬁnksów, faraon i kapłani weszli
do głównego korpusu. Tu, w sieni barǳo obszerne , lecz nieco przyćmione , było ośmioro
drzwi, a dozorca zapytał:
— Którymi drzwiami wasza świątobliwość chce dostać się do skarbca?
— Tymi, które doprowaǳą nas na pręǳe .
Każdy z pięciu kapłanów wziął po dwa pęki pochodni, ale zapalił światło tylko eden. Obok niego stanął na wyższy dozorca, trzyma ąc w rękach duży sznur paciorków,
na których wypisane były akieś znaki. Za nimi zaś szedł Ramzes otoczony przez trzech
pozostałych kapłanów.
Arcykapłan z paciorkami zwrócił się na prawo i wszedł do wielkie sali, które ściany
i kolumny były pokryte napisami i ﬁgurami. Stamtąd dostali się do ciasnego korytarza,
który prowaǳił pod górę, i znaleźli się w inne sali oǳnacza ące się wielką ilością drzwi.
Tu usunęła się przed nimi taﬂa w podłoǳe, odsłania ąc otwór, przez który zeszli na dół,
i — znowu przez ciasny korytarz podążyli do komnaty, która nie miała żadnych drzwi.
Ale przewodnik dotknął ednego hieroglifu i — usunęła się przed nim ściana.
Ramzes chciał zdać sobie sprawę z kierunku, w akim idą; lecz wnet splątała mu się
uwaga. Wiǳiał tylko, że śpiesznie przechoǳą duże sale, małe komnaty, ciasne korytarze, że wdrapu ą się pod górę lub zbiega ą na dół, że niektóre sale ma ą mnóstwo drzwi,
a inne wcale ich nie posiada ą. Zarazem spostrzegł, że przewodnik przy każdym nowym
we ściu przesuwa edno ziarnko swego długiego różańca, a niekiedy przy blasku pochodni
porównywa³⁷⁴ znaki na paciorkach ze znakami na ścianach.
— Gǳież teraz esteśmy — nagle zapytał faraon — w poǳiemiu czy na górze?…
— Jesteśmy w mocy bogów — odparł ego sąsiad.
Po kilku zakrętach i prze ściach faraon znowu odezwał się:
— Ależ myśmy tu uż byli, boda że ze dwa razy!…
Kapłani milczeli, tylko niosący pochodnią oświetlił kole no ściany, a Ramzes przypatrzywszy się wyznał w duchu, że chyba tu eszcze nie byli.
W małe komnacie bez drzwi zniżono pochodnię i faraon spostrzegł na ziemi wyschłe,
czarne zwłoki, owinięte zbutwiałą szatą.
— To — rzekł dozorca gmachu — est trup pewnego Fenic anina, które za szesnaste
dynastii probował wedrzeć się do Labiryntu i doszedł aż tuta .
— Zabito go? — spytał faraon.
— Umarł z głodu.
Szli uż z pół goǳiny, gdy kapłan niosący pochodnią oświetlił amugę korytarza,
gǳie równie leżały wysuszone zwłoki.
— To — mówił dozorca — est trup kapłana nubĳskiego, który za czasów ǳiada
wasze świątobliwości probował tu we ść…
Faraon nie pytał, co się z nim stało. Miał wrażenie, że zna du e się w akie ś głębi
i że gmach przygniata go swym ciężarem. O zorientowaniu się wśród setek korytarzy, sal
i komnat uż nie myślał. A nawet nie pragnął wy aśnić sobie: akim cudem rozstępu ą się
przed nimi kamienne ściany lub zapada ą posaǳki.
„Samentu nic nie zrobi!… — mówił w duchu. — Albo zginie ak ci dwa , o których
muszę mu nawet powieǳieć.”
Takiego zgnębienia, takiego uczucia niemocy i nicości nigdy eszcze nie doznał. Chwilami zdawało mu się, że kapłani zostawią go w edne z ciasnych komnat pozbawionych
drzwi. Wówczas ogarniała go rozpacz: sięgał do miecza i gotów był ich porąbać. Ale wnet
przypominał sobie, że bez ich pomocy nie wy ǳie stąd, i — spuszczał głowę.
O, gdyby choć na chwilę zobaczyć światło ǳienne!… Jakże straszną musi być śmierć
mięǳy trzema tysiącami tych komnat wypełnionych mrokiem lub ciemnością!…
Dusze bohaterskie miewa ą chwile głębokiego znękania, akich nawet nie domyśla się
człowiek zwykły.

³⁷⁴porównywa — ǳiś popr.: porównu e. [przypis edytorski]
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Labirynt

Bohaterstwo,
Niebezpieczeństwo

Pochód trwał blisko goǳinę, gdy nareszcie weszli do niskie sali wsparte na ośmiokątnych słupach. Trze kapłani otacza ący faraona rozpierzchli się, przy czym Ramzes
spostrzegł, że eden z nich przytulił się do kolumny i — akby znikł w e wnętrzu.
Po chwili w edne ze ścian odsłonił się wąski otwór, kapłani wrócili na swo e mie sca,
a ich przewodnik kazał zapalić cztery pochodnie. Po czym wszyscy skierowali się do owego
otworu i ostrożnie przecisnęli się przezeń.
— Oto są komory… — rzekł dozorca gmachu.
Kapłani szybko zapalili pochodnie przytwierǳone do kolumn i ścian i Ramzes zobaczył szereg ogromnych izb przepełnionych na rozmaitszymi wyrobami bezcenne wartości. W zbiorze tym każda dynastia, eżeli nie każdy faraon składał, co miał na osobliwszego
i na droższego.
Więc były wozy, czółna, łóżka, stoły, skrzynie i trony złote lub złotą blachą obite
tuǳież inkrustowane: kością słoniową, perłową masą i kolorowym drzewem tak ozdobnie, że drobiazgi te artyści-rzemieślnicy wyrabiali przez ǳiesiątki lat. Były zbro e, hełmy,
tarcze i kołczany lśniące od drogich kamieni. Były szczerozłote ǳbany, misy i łyżki, kosztowne szaty i baldachimy.
Wszystko to, ǳięki suchości i czystości powietrza, od wieków przechowywało się bez
zmiany.
Mięǳy osobliwościami faraon zauważył srebrny model asyry skiego pałacu, oﬁarowany Ramzesowi XII przez Sargona. Arcykapłan ob aśnia ąc faraonowi, który dar od kogo
pochoǳi, pilnie przypatrywał się ego ﬁz ognomii. Ale zamiast poǳiwu dla skarbów
dostrzegł niezadowolenie.
— Powieǳ mi, wasza dosto ność — zapytał faraon nagle — aka est korzyść z tych
skarbów zamkniętych w ciemnicy?…
— Jest w nich wielka siła na wypadek, gdyby Egipt znalazł się w niebezpieczeństwie
— odparł arcykapłan. — Za kilka tych hełmów, wozów, mieczów możemy kupić sobie
życzliwość wszystkich asyry skich satrapów. A może nie oparłby się i król Assar, gdybyśmy
mu dostarczyli sprzętów do sali tronowe lub zbro owni.
— Myślę, że oni woleliby zabrać wszystko mieczem od nas aniżeli trochę — życzliwością dla nas — wtrącił pan.
— Niech spróbu ą!… — rzekł kapłan.
— Rozumiem… Macie widać sposoby zniszczenia skarbów. Ale w takim razie uż
nikt z nich nie skorzysta.
— Nie mó w tym rozum — odparł na wyższy dozorca. — Pilnu emy, co nam oddano, i czynimy, ak kazano.
— Czy nie lepie byłoby użyć cząstki tych skarbów na zasilenie kasy państwa i podźwignięcie Egiptu z niedoli, w akie est ǳiś pogrążony? — spytał faraon.
— To nie zależy od nas.
Faraon zmarszczył brwi. Jakiś czas oglądał przedmioty bez wielkiego zresztą zapału,
wreszcie znowu zapytał:
— Dobrze. Te kunsztowne wyroby przydać się mogą na z ednanie życzliwości asyry skich dosto ników. Ale gdyby wybuchła wo na z Asyrią, czym wydobylibyśmy: zboże,
luǳi i broń od narodów, które nie zna ą się na osobliwościach?
— Otworzyć skarbiec — rzekł arcykapłan.
I tym razem kapłani rozbiegli się: dwa znikli akby we wnętrzu kolumn, a eden po
drabince wszedł na ścianę i coś robił około rzeźbione ﬁgurki.
Znowu usunęły się ukryte drzwi i Ramzes wszedł do właściwego skarbca.
I to była rozległa komnata przepełniona bezcennymi materiałami. Stały w nie gliniane beczki pełne złotego piasku, bryły złota ułożone ak cegły i złote sztaby w wiązkach.
Srebrne bryły ustawione pod edną ścianą tworzyły niby mur szeroki na parę łokci, wysoki
do suﬁtu.
We amugach i na kamiennych stołach leżały drogie kamienie wszystkich barw: rubiny, topazy, szmaragdy, szaﬁry, diamenty, wreszcie perły wielkości orzechów, a nawet
ptasich a . Za nie eden z tych kle notów można było kupić miasto.
— Oto est nasz ma ątek na wypadek nieszczęścia — rzekł kapłan-dozorca.
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— Na akie wy nieszczęścia czekacie? — zapytał faraon. — Lud biedny, szlachta
i dwór zadłużeni, armia do połowy zmnie szona, faraon nie ma pienięǳy… Czy kiedykolwiek Egipt zna dował się w gorszym położeniu?…
— Był w gorszym, kiedy go podbili Hyksosi.
— Za kilkanaście lat — odparł Ramzes — podbĳą nas nawet Izraelici, eżeli nie
uprzeǳą ich Libĳczycy i Etiopowie. A wówczas te piękne kamienie, rozbite na okruchy,
pó dą na przyozdobienie żydowskich i murzyńskich sandałów…
— Bądź spoko nym, wasza świątobliwość. W razie potrzeby nie tylko skarbiec, ale
nawet Labirynt zniknie bez śladu, razem ze swymi dozorcami.
Ramzes ostatecznie zrozumiał, że ma przed sobą fanatyków, którzy myślą tylko o ednym: ażeby nikogo nie dopuścić do owładnięcia skarbem.
Faraon usiadł na stosie złotych cegieł i rzekł:
— Więc ma ątek ten zachowu ecie na złe czasy Egiptu?
— Prawdę mówisz, świątobliwy panie.
— Dobrze. Ale kto was, dozorców, przekona, że takie czasy nadeszły, gdyby nadeszły?
— Do tego musi być zwołane naǳwycza ne zgromaǳenie rodowitych Egipc an,
w którym zasiąǳie: faraon, trzynastu kapłanów wyższego stopnia, trzynastu nomarchów,
trzynastu szlachty, trzynastu oﬁcerów i po trzynastu kupców, rzemieślników i chłopów.
— Więc takiemu zgromaǳeniu oddalibyście skarby? — spytał faraon.
— Dalibyśmy sumę potrzebną, gdyby całe zgromaǳenie ak eden mąż uchwaliło, że
— Egipt est w niebezpieczeństwie i…
— I co?…
— I gdyby posąg Amona w Tebach potwierǳił tę uchwałę.
Ramzes spuścił głowę, ażeby ukryć wyraz wielkiego zadowolenia. Już miał plan.
„Zgromaǳenie takie potraﬁę zebrać i skłonić go³⁷⁵ do ednomyślności… — mówił
sobie. — Również zda e mi się, że boski posąg Amona potwierǳi uchwałę, gdy ego
kapłanów otoczę moimi Az atami…”
— ǲięku ę wam, pobożni mężowie — rzekł głośno — za pokazanie cennych rzeczy,
których ednak wielka wartość nie przeszkaǳa mi być na uboższym z królów świata.
A teraz proszę, ażebyście mnie wyprowaǳili stąd krótszą i wygodnie szą drogą.
— Życzymy wasze świątobliwości — odparł dozorca — abyś drugie tyle bogactw
dołożył Labiryntowi… Co się zaś tyczy drogi do wy ścia stąd, est tylko edna i tą samą
musimy wracać.
Jeden z kapłanów podał Ramzesowi trochę daktyli, drugi ﬂaszę wina zaprawionego
wzmacnia ącą substanc ą. Po czym faraon oǳyskał siły i szedł wesoło.
— Dużo bym dał — mówił, śmie ąc się — ażeby zrozumieć wszystkie zakręty te
ǳiwaczne drogi!…
Kapłan przewodniczący zatrzymał się.
— Zapewniam waszą świątobliwość — rzekł — że my sami nie rozumiemy ani pamiętamy te drogi, choć każdy z nas odbywał ą po kilkanaście razy…
— Więc akim sposobem traﬁacie tu?
— Korzystamy z pewnych wskazówek. Lecz gdyby nam boda w te chwili zginęła
która, pomarlibyśmy tu z głodu…
Nareszcie wyszli do przysionka, a z niego na ǳieǳiniec. Faraon zaczął oglądać się
dokoła i kilka razy odetchnął.
— Za wszystkie skarby Labiryntu nie chciałbym ich pilnować! — zawołał. — Strach
pada mi na piersi, gdy pomyślę, że można umrzeć w tych kamiennych ciemnicach…
— Ale można się i przywiązać do nich — odparł z uśmiechem arcykapłan.
Faraon poǳiękował każdemu ze swych przewodników i zakończył:
— Rad bym uǳielić wam akie ś łaski, żąda cie więc…
Ale kapłani słuchali obo ętnie, a ich naczelnik rzekł:
— Wybacz mi, panie, zuchwalstwo, ale… czegóż moglibyśmy pragnąć?… Nasze ﬁgi
i daktyle są tak słodkie ak z twego ogrodu; woda tak dobra ak z two e studni. Gdyby
zaś ciągnęły nas bogactwa, czyliż nie mamy ich więce aniżeli wszyscy królowie?…

³⁷⁵go — ǳiś popr. forma B. lp r.n.: e. [przypis edytorski]
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„Tych niczym nie prze ednam — pomyślał faraon — ale… dam im uchwałę zgromaǳenia i wyrok Amona.”

 
Opuściwszy Piom faraon i ego orszak kilkanaście dni posuwali się na południe, w górę
Nilu, otoczeni chmurą łódek, pozdrawiani okrzykami, zasypywani kwiatami.
Po obu brzegach rzeki, na tle zielonych pól, ciągnęły się nieprzerwanym szeregiem
gliniane chłopskie chaty, ligowe ga e, bukiety palm. Co goǳinę ukazywała się grupa białych domów akiegoś miasteczka albo większe miasto z kolorowymi budowlami, z ogromnymi pylonami świątyń.
Od zachodu ściana gór libĳskich rysowała się niezbyt wyraźnie; za to od wschodu
pasmo arabskie coraz barǳie zbliżało się do rzeki. I można było wiǳieć strome, poszarpane skały barwy ciemne , żółte lub różowe przypomina ące kształtami zwaliska fortec
czy świątyń zbudowanych przez olbrzymów.
Na środku Nilu spotykano wysepki, które akby wczora wynurzyły się spod wody,
a uż ǳiś zostały pokryte bu ną roślinnością i zamieszkałe przez niezliczone stada ptaków. Kiedy nadpływał burzliwy orszak faraona, wystraszone ptaki zrywały się i krążąc
nad statkami, łączyły swo e krzyki z potężnym głosem ludu. Nad tym wszystkim unosiło
się przeczyste niebo i światło tak pełne życia, że w ego powoǳi czarna ziemia nabierała
blasku, a kamienie barw tęczowych.
Schoǳił więc faraonowi czas wesoło. Z początku trochę drażniły go nieustanne krzyki, lecz późnie tak przywykł do nich, że uż nie zwracał uwagi. Mógł odczytywać dokumenta³⁷⁶, naraǳać się, nawet spać.
O trzyǳieści do czterǳiestu mil od Piom, na lewym brzegu Nilu leżało duże miasto
Siut³⁷⁷, w którym Ramzes XIII parę dni odpoczął. Wypadało nawet zatrzymać się, gdyż
mumia zmarłego króla eszcze przebywała w Abydos, gǳie przy grobie Ozyrysa odprawiano uroczyste modły.
Siut było ednym z bogatszych miast Górnego Egiptu. Tu wyrabiano słynne naczynia
z białe i czarne gliny i tkano płótna; tu było główne targowisko, na które przywożono
towary z oaz rozrzuconych w pustyni. Tu wreszcie była sławna świątynia Anubisa, bożka
z wilczą głową.
Drugiego dnia pobytu w tym mie scu zgłosił się do ego świątobliwości kapłan Pentuer, naczelnik komis i bada ące położenie ludu.
— Masz akie nowiny? — zapytał pan.
— Mam te, że cały Egipt błogosławi waszą świątobliwość. Wszyscy, z kimkolwiek
rozmawiałem, są pełni otuchy i mówią, że wasze panowanie odroǳi państwo…
— Chcę — odparł faraon — ażeby moi poddani byli szczęśliwi, a lud odetchnął.
Chcę, ażeby Egipt miał, ak niegdyś, osiem milionów ludności i oǳyskał grunta³⁷⁸, które
wydarła mu pustynia. Chcę, ażeby człowiek pracowity odpoczywał co siódmy ǳień i ażeby
każdy rolnik posiadał kawałek ziemi na własność…
Pentuer upadł na twarz przed dobrotliwym panem.
— Podnieś się — mówił Ramzes. — Powiem ci ednak, że miałem goǳiny ciężkiego smutku. Wiǳę bowiem niedolę mego ludu, pragnę go podźwignąć, a ednocześnie
donoszą mi, że skarb est pusty. Sam zaś wiesz na lepie , że nie posiada ąc kilkuǳiesięciu
tysięcy talentów gotowizną, nie mógłbym ważyć się na podobne ulepszenia.
Ale ǳiś estem spoko ny: mam środek na wydobycie potrzebnych funduszów z Labiryntu…
Pentuer spo rzał na władcę zǳiwiony.
— Dozorca skarbu ob aśnił mnie: co mam robić — ciągnął faraon. — Muszę zwołać
ogólne zgromaǳenie wszystkich stanów, po trzynastu luǳi z każdego stanu. A gdy oni
oświadczą, że Egipt est w potrzebie, Labirynt dostarczy mi skarbów…
Bogowie! — dodał — za parę… za eden z tych kle notów, akie tam leżą, można dać
ludowi pięćǳiesiąt odpoczynków na rok… Nigdy chyba nie zostaną one lepie użytymi…
³⁷⁶dokumenta — ǳiś popr.: dokumenty. [przypis edytorski]
³⁷⁷Siut — egipskie Sauti, gr. Lykopolis, ǳiś As ut, miasto na zachodnim brzegu Nilu w połowie odległości
pomięǳy Memﬁs a Tebami, stolica . nomu Górnego Egiptu. Ośrodek kultu Anubisa. [przypis edytorski]
³⁷⁸grunta — ǳiś popr.: grunty. [przypis edytorski]
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Pentuer potrząsnął głową.
— Panie — rzekł — sześć milionów Egipc an, a a i moi przy aciele przed innymi
zgoǳimy się, ażebyś czerpał z tamtego skarbca. Ale… nie łudź się, wasza świątobliwość!…
Bo stu na wyższych dosto ników państwa oprą³⁷⁹ się temu, a wówczas Labirynt nic nie
wyda…
— Więc oni chcą, ażebym chyba został żebrakiem przy które ze świątyń?… — wybuchnął faraon.
— Nie — odparł kapłan. — Oni lękać się będą, ażeby nie opróżnił się skarbiec raz
napoczęty. Oni będą posąǳali na wiernie sze sługi wasze świątobliwości o uǳiał w zyskach płynących z tego źródła… A wówczas zazdrość podszepnie im: dlaczego i wy nie
mielibyście coś zyskać?… Nie niechęć do ciebie, panie, ale wza emna nieufność, ale chciwość popchną ich do oporu…
Pan, wysłuchawszy tego, uspokoił się, a nawet uśmiechnął.
— Jeżeli tak est, kochany Pentuerze, ak mówisz, więc bądź spoko ny — rzekł. —
W te chwili dokładnie zrozumiałem: w akim celu Amon ustanowił właǳę faraona i dał
mu nadluǳką potęgę… Dlatego, wiǳisz, ażeby stu choćby na dosto nie szych łotrów nie
mogli zgubić³⁸⁰ państwa.
Ramzes podniósł się z krzesła i dodał:
— Powieǳ memu ludowi, niech pracu e i bęǳie cierpliwy… Powieǳ wiernym mi
kapłanom, ażeby służyli bogom i uprawiali mądrość, która est słońcem świata. A owych
opornych i pode rzliwych dosto ników mnie zostaw… Biada im, eżeli rozgniewa ą mo e
serce.
— Panie — rzekł kapłan — estem twoim wiernym sługą…
Ale gdy pożegnawszy się wychoǳił, na ego obliczu widać było troskę.
O piętnaście mil od Siutu, w górę rzeki, ǳikie skały arabskie prawie dotyka ą Nilu;
natomiast góry libĳskie odsunęły się od niego tak daleko, że tamte sza dolina est boda
na szerszą w Egipcie.
W tym właśnie mie scu, tuż obok siebie, stały dwa czcigodne miasta: Tinis³⁸¹ i Abydos. Tam uroǳił się Menes, pierwszy faraon Egiptu; tam przed stoma tysiącami lat złożono do grobu święte zwłoki bożka Ozyrysa, którego w zdraǳiecki sposób zamordował
brat Tyfon.
Tam wreszcie na pamiątkę owych wielkich wydarzeń wiekopomny faraon Seti³⁸² wybudował świątynię, do które zbiegali się pielgrzymi z całego Egiptu. Każdy prawowierny
musiał choć raz w życiu dotknąć czołem te błogosławione ziemi. Prawǳiwie zaś szczęśliwym był ten, czy a mumia mogła odbyć podróż do Abydos i choć z daleka zatrzymać
się pod murami świątyni.
Mumia Ramzesa XII przemieszkała tam parę dni; był to bowiem władca oǳnacza ący
się pobożnością. Nic też ǳiwnego, że i Ramzes XIII rozpoczynał rządy od złożenia hołdu
grobowi Ozyrysa.
Świątynia Setiego nie należała do na starszych ani na wspanialszych w Egipcie, lecz
oǳnaczała się czystością egipskiego stylu. Jego świątobliwość Ramzes XIII zwieǳał ą
i złożył w nie oﬁary w towarzystwie arcykapłana Sema.
Grunta należące do świątyni za mowały przestrzeń stu pięćǳiesięciu morgów, na których były rybne saǳawki, ogrody kwiatowe, owocowe i warzywne, wreszcie domy, a racze pałacyki kapłanów. Wszęǳie rosły: palmy, ﬁgi, pomarańcze, topole, akac e, które
tworzyły albo ale e idące w kierunku głównych okolic świata, albo łany drzew saǳonych
regularnie i ma ących prawie ednakową wysokość.
³⁷⁹stu najwyższych dostojników państwa oprą się temu — ǳiś popr.: stu na wyższych dosto ników państwa oprze
się temu. [przypis edytorski]
³⁸⁰aby stu […] łotrów nie mogli zgubić państwa — ǳiś popr.: aby stu […] łotrów nie mogło zgubić państwa.
[przypis edytorski]
³⁸¹Tinis — miasto w Górnym Egipcie, stolica państwa w czasach pierwszych dwóch dynastii. Dokładne
położenie nie est znane, przypuszczalnie w pobliżu ǳisie szego Dżirdża (Girga), ok.  km na północ od Abydos.
[przypis edytorski]
³⁸²wiekopomny faraon Seti — na pewnie Seti I (– p.n.e.), faraon XIX dynastii, o ciec Ramzesa Wielkiego. Przeprowaǳił wyprawy wo enne w Palestynie i Syrii, pokonu ąc bunty i oǳysku ąc dla Egiptu tereny
utracone na rzecz Hetytów za czasów Echnatona. Rozbił plemiona libĳskie, które na echały Deltę. Uważany
za odnowiciela imperialne świetności Egiptu. [przypis edytorski]
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Ogród, Natura, Drzewo

Nawet świat roślinny, pod bacznym okiem kapłanów, nie rozwĳał się według własnego popędu tworząc nieprawidłowe, ale malownicze skupienia; nawet on szykował się
według linii prostych, linii równoległych albo skupiał się w geometryczne ﬁgury.
Palmy, tamaryndusy, cyprysy i mirty byli to żołnierze uszykowani szeregami lub kolumnami. Trawa był to dywan strzyżony i ozdobiony malowidłami z kwiatów, nie byle
akie barwy, ale te , która była potrzebna. Lud, z góry przypatru ąc się gazonom świątyń, wiǳiał na nich kwitnące obrazy bogów lub świętych zwierząt; mędrzec zna dował
aforyzmy wypisane hieroglifami.
Środkową część ogrodów za mował prostokąt na ǳiewięćset kroków długi a trzysta szeroki. Prostokąt ten był zamknięty niezbyt wysokim murem, który posiadał edną
bramę widoczną i kilkanaście ukrytych furtek. Przez tę bramę lud pobożny wchoǳił na
ǳieǳiniec otacza ący przybytek Ozyrysa.
Dopiero na środku ǳieǳińca, który był wyłożony kamienną posaǳką, stała świątynia: gmach prostokątny o czterystu pięćǳiesięciu krokach długości i stu pięćǳiesięciu
szerokości.
Od bramy ludowe do świątyni prowaǳiła ale a sﬁnksów ze lwimi ciałami i luǳkimi
głowami. Stały one w dwu szeregach, po ǳiesięciu w każdym, i patrzyły sobie w oczy.
Mięǳy nimi przechoǳić mogli tylko na wyżsi dosto nicy.
W końcu alei sﬁnksów, ciągle naprzeciw bramy ludowe , wznosiły się dwa obeliski,
czyli cienkie a wysokie kolumny czworoboczne z granitu, na których wypisano historię
faraona Seti.
Dopiero za obeliskami wznosiła się potężna brama świątyni ma ąca z obu boków
olbrzymie gmachy w kształcie piramid ściętych, zwanych pylonami. Były to akby dwie
wieże barczyste, na których ścianach zna dowały się malowidła przedstawia ące zwycięstwa Setiego albo oﬁary, akie składał bogom.
Te bramy uż nie wolno było przekraczać chłopom, tylko bogatemu mieszczaństwu
i klasom uprzywile owanym. Przez nią wchoǳiło się do perystylu, czyli ǳieǳińca otoczonego korytarzem wspartym na mnóstwie kolumn. Perystyl mógł pomieścić z ǳiesięć
tysięcy pobożnych.
Z ǳieǳińca osoby stanu szlacheckiego mogły eszcze wchoǳić do pierwsze sali,
hipostylu; miała ona suﬁt oparty na dwu szeregach wysokich kolumn i mogła pomieścić ze
dwa tysiące uczestników nabożeństwa. Sala ta była ostatnim kresem dla luǳi świeckich.
Na więksi dosto nicy, lecz którzy nie otrzymali święceń, mieli prawo modlić się tylko
tuta i z tego mie sca patrzeć na zasłonięty posąg boga, który wznosił się w sali „boskiego
ob awienia”.
Za salą „ob awienia” leżała komnata „stołów oﬁarnych”, gǳie kapłani składali bogom
dary przyniesione przez wiernych. Następną była komnata „odpoczynku”, gǳie wypoczywał bożek wraca ący lub idący na proces ę, ostatnią — kaplica, czyli sanktuarium,
gǳie bożek mieszkał.
Kaplica była zwykle barǳo małą i ciemną, niekiedy wyciosaną z edne sztuki kamienia. Ze wszystkich stron otaczały ą kapliczki równie małe, zapełnione szatami, sprzętami,
naczyniami i kle notami bożka, który w swym niedostępnym ukryciu spał, kąpał się, namaszczał perfumami, adał i pĳał, a zda e się, że nawet przy mował odwieǳiny młodych
i ładnych kobiet.
Do sanktuarium wchoǳił tylko arcykapłan i panu ący faraon, o ile otrzymał święcenia. Zwykły śmiertelnik, dostawszy się tam, mógł stracić życie.
Ściany i kolumny każde sali były pokryte napisami i malowidłami ob aśnia ącymi.
W korytarzu otacza ącym ǳieǳiniec (perystyl) były nazwiska i portrety wszystkich faraonów od Menesa, pierwszego władcy Egiptu, do Ramzesa XII. W hipostylu, czyli
sali szlacheckie , przedstawiono w sposób poglądowy eograﬁę³⁸³ i statystykę Egiptu tuǳież podbitych ludów. W sali „ob awienia” zna dował się kalendarz i rezultaty obserwac i astronomicznych; w komnacie „stołów oﬁarnych” i „odpoczynku” ﬁgurowały obrazy
dotyczące religĳnych obrządków, a w sanktuarium — przepisy wywoływania istot zaziemskich i opanowania z awisk natury.
³⁸³jeograﬁa — ǳiś popr: geograﬁa. [przypis edytorski]
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Pozyc a społeczna

Wierzenia

Ten ostatni roǳa wieǳy nadluǳkie zawierał się w tak powikłanych zdaniach, że
nawet kapłani z czasów Ramzesa XII nie rozumieli ich. Dopiero Chalde czyk Beroes miał
wskrzesić obumiera ącą mądrość.
Odpocząwszy dwa dni w rządowym pałacu w Abydos, Ramzes XIII wybrał się do
świątyni. Miał na sobie białą koszulę, złoty pancerz, fartuszek w pomarańczowe i niebieskie pasy, stalowy miecz przy boku i złoty hełm na głowie. Wsiadł na wóz, którego
konie, przybrane w pióra strusie, prowaǳili nomarchowie, i z wolna po echał do domu
Ozyrysa otoczony świtą.
Gǳiekolwiek spo rzał: na pola, na rzekę, na dachy domów, nawet na konary ﬁg i tamaryndusów, wszęǳie tłoczyła się ciżba ludu i rozlegał się nie milknący okrzyk podobny
do ryku burzy.
Do echawszy do świątyni, faraon zatrzymał konie i wysiadł przed bramą ludową, co
barǳo podobało się pospólstwu, a ucieszyło kapłanów. Piechotą przeszedł ale e sﬁnksów
i powitany przez świętych mężów spalił kaǳidło przed posągami Seti sieǳącymi z obu
stron bramy wielkie .
W perystylu arcykapłan zwrócił uwagę ego świątobliwości na misterne portrety faraonów i wskazał mie sce przeznaczone na ego wizerunek. W hipostylu ob aśnił mu
znaczenie map eograﬁcznych i statystycznych tablic. W komnacie „boskiego ob awienia” Ramzes oﬁarował kaǳidło olbrzymiemu posągowi Ozyrysa, a arcykapłan wskazał mu
słupy poświęcone odǳielnym planetom: Merkuremu, Wenerze, Księżycowi, Marsowi,
Jowiszowi i Saturnowi. Stały one dokoła posągu słonecznego bóstwa w liczbie siedmiu.
— Mówisz mi — spytał Ramzes — że est sześć planet, a tymczasem wiǳę siedem
słupów…
— Ten siódmy przedstawia Ziemię, która także est planetą — szepnął arcykapłan.
Zǳiwiony faraon zażądał ob aśnień; ale mędrzec milczał wskazu ąc na migi, że dla
dalszych ob aśnień ma zapieczętowane usta.
W komnacie „stołów oﬁarnych” odezwała się cicha, lecz piękna muzyka, podczas
które chór kapłanek wykonał uroczysty taniec. Faraon zd ął swó złoty hełm i pancerz
wielkie wartości i obo e oddał Ozyrysowi żąda ąc, aby dary te zostały w boskim skarbcu
i nie były odnoszone do Labiryntu.
W zamian za ho ność arcykapłan oﬁarował władcy na pięknie szą piętnastoletnią tancerkę, która wydawała się barǳo zadowoloną ze swego losu.
Gdy faraon znalazł się w sali „odpoczynku”, usiadł na tronie, a ego zastępca religĳny, Sem, przy dźwiękach muzyki i wśród dymu kaǳideł, wszedł do sanktuarium, ażeby
wynieść stamtąd bożka.
W pół goǳiny, przy ogłusza ącym dźwięku ǳwonków, ukazała się w mroku komnaty
złota łódź, okryta zasłonami, które niekiedy poruszały się, akby za nimi sieǳiała żywa
istota.
Kapłani upadli na twarz, a Ramzes pilnie wpatrzył się w przezroczyste zasłony. Jedna
uchyliła się i faraon u rzał naǳwycza ne piękności ǳiecko, które spo rzało na niego tak
mądrymi oczyma, że władca Egiptu uczuł nieomal trwogę.
— Oto est Horus — szeptali kapłani — Horus, wschoǳące słońce… Jest on synem
i o cem Ozyrysa, i mężem swe matki, która est ego siostrą.
Rozpoczęła się proces a, ale tylko po wewnętrzne świątyni. Naprzód szli harﬁarze
i tancerki, potem biały wół ze złotą tarczą mięǳy rogami. Dale dwa chóry kapłanów
i arcykapłani niosący bożka, potem znowu chóry i nareszcie faraon w lektyce dźwigane
przez ośmiu kapłanów.
Gdy proces a obeszła wszystkie sale i korytarze świątyni, bożek i Ramzes oba wrócili
do komnaty „odpoczynku”. Wówczas zasłony okrywa ące łódź świętą odchyliły się po raz
drugi i piękne ǳiecko — uśmiechnęło się do faraona.
Po czym łódź i bożka Sem odniósł do kaplicy.
„Może by zostać arcykapłanem?” — pomyślał władca, któremu ǳiecko tak się podobało, że rad był widywać e ak na częście .
Lecz gdy wyszedł ze świątyni, zobaczył słońce i niezmierny tłum radu ącego się ludu,
przyznał w duchu, że — nic nie rozumie. Ani skąd wzięło się owe³⁸⁴ ǳiecko niepodobne
³⁸⁴owe — ǳiś popr. forma M. lp r.n.: owo; to. [przypis edytorski]
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Ta emnica, Wieǳa

Dar

Bóg, Wierzenia, Ta emnica,
Wiara

do żadnego z egipskich? ani skąd ta nadluǳka mądrość w ego oczach? ani — co to
wszystko oznacza?…
Nagle przyszedł mu na myśl ego zamordowany synek, który mógł być równie pięknym, i władca Egiptu wobec stu tysięcy poddanych — rozpłakał się.
— Nawrócony!… nawrócony faraon!… — mówili kapłani. — Ledwie wstąpił do
przybytku Ozyrysa, i oto poruszyło się ego serce!…
Tego samego dnia eden ślepy i dwóch paralityków modlących się za murem świątyni
oǳyskało zdrowie. Więc rada kapłańska uchwaliła, ażeby ǳień ten zaliczyć do rzędu cudownych i na zewnętrzne ścianie gmachu wymalować obraz przedstawia ący zapłakanego
faraona i uzdrowionych kaleków.
Dobrze po południu Ramzes wrócił do swego pałacu, aby wysłuchać raportów. Gdy
zaś wszyscy dosto nicy opuścili gabinet pana, przyszedł Tutmozis mówiąc:
— Kapłan Samentu pragnie złożyć hołd wasze świątobliwości.
— Dobrze, wprowadź go.
— On błaga cię, panie, ażebyś przy ął go w namiocie, wśród wo skowego obozu,
i twierǳi, że mury pałaców lubią podsłuchiwać…
— Ciekawym, czego chce?… — rzekł faraon i zapowieǳiał dworzanom, że noc przepęǳi w obozie.
Przed zachodem słońca pan od echał z Tutmozisem do swoich wiernych wo sk i znalazł tam królewski namiot, przy którym z polecenia Tutmozisa wartę trzymali Az aci.
Wieczorem przyszedł Samentu oǳiany w płaszcz pielgrzyma i ze czcią powitawszy
ego świątobliwość, szepnął:
— Zda e mi się, że przez całą drogę szedł za mną akiś człowiek, który zatrzymał się
nie opodal boskiego namiotu. Może to wysłannik arcykapłanów?…
Na rozkaz faraona wybiegł Tutmozis i rzeczywiście znalazł obcego oﬁcera.
— Kto esteś? — zapytał.
— Jestem Eunana, setnik pułku Izydy… Nieszczęśliwy Eunana, wasza dosto ność nie
pamięta mnie?… Więce niż rok temu na manewrach pod Pi-Bailos odkryłem święte
skarabeusze…
— Ach, to ty!… — przerwał Tutmozis. — Twó pułk przecież nie stoi w Abydos?
— Woda prawdy płynie z ust waszych. Stoimy w nęǳne okolicy pod Mena, gǳie
kapłani rozkazali nam poprawiać kanał, ak chłopom albo Żydom…
— Skądżeś się tu wziął?
— Ubłagałem starszych o kilkudniowy odpoczynek — odparł Eunana — i ak spragniony eleń do źródła przybiegłem tuta ǳięki chyżości moich nóg.
— Więc czego chcesz?
— Chcę żebrać miłosierǳia u ego świątobliwości przeciw ogolonym łbom, którzy
nie da ą mi awansu dlatego, że estem tkliwy na cierpienia żołnierzy.
Tutmozis markotny wrócił do namiotu i powtórzył faraonowi rozmowę z Eunaną.
— Eunana?… — powtórzył pan. — Prawda, pamiętam go… Narobił nam kłopotu
skarabeuszami, ale też i dostał pięćǳiesiąt kĳów z łaski Herhora. I mówisz, że skarży się
na kapłanów?… Da go tu!…
Faraon kazał ode ść Samentowi do drugiego przeǳiału w namiocie, a swego ulubieńca
wysłał po Eunanę.
Niebawem ukazał się nieszczęśliwy oﬁcer. Upadł twarzą na ziemię, a potem klęcząc
i wzdycha ąc, mówił:
— „Co ǳień modlę się do Re Harmachis przy ego wschoǳie i zachoǳie i do Amona,
i Re, i Ptaha, i do innych bogów i bogiń: Obyś ty zdrów był, władco Egiptu! Obyś
został przy życiu! Oby ci się dobrze wiodło, a a ażebym mógł choć blaski twoich pięt
oglądać…³⁸⁵”
— Czego on chce? — spytał faraon Tutmozisa, pierwszy raz przestrzega ąc etykiety.
— Jego świątobliwość raczy zapytywać: czego chcesz? — powtórzył Tutmozis.
Obłudny Eunana, wciąż klęcząc, zwrócił się do ulubieńca i prawił:
— Jesteś, wasza dosto ność, uchem i okiem pana, który da e nam radość i życie, a więc
odpowiem ci ak na sąǳie Ozyrysa:
³⁸⁵Co ǳień modlę się […] a ja ażebym mógł choć blaski twoich pięt oglądać — autentyczne. [przypis autorski]
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Służę w kapłańskim pułku boskie Izydy ǳiesięć lat, walczyłem sześć lat na wschodnich kresach. Rówieśnicy moi zostali uż pułkownikami, ale a wciąż estem tylko setnikiem i wciąż biorę kĳe z polecenia bogobo nych kapłanów.
I za co ǳie e mi się taka krzywda?
„W ǳień obracam serce mo e do książek, a w nocy czytam; bo głupiec, który opuszcza
książki tak prędko ak ucieka ąca gazela, est podłego umysłu, równy osłowi³⁸⁶, który
bierze cięgi, równy głuchemu, który nie słyszy i do którego trzeba mówić ręką. Mimo tę
mo ą chęć do nauk, nie estem zarozumiałym z własne wieǳy, lecz raǳę się wszystkich,
bo od każdego coś nauczyć się można, a czcigodnych mędrców otaczam szacunkiem…”
Faraon poruszył się niecierpliwie, lecz słuchał dale , wieǳąc, że prawy Egipc anin
uważa gadulstwo za swó obowiązek i na wyższą cześć dla przełożonych.
— Oto aki estem — prawił Eunana. — „W obcym domu nie oglądam się za kobietami, czelaǳi eść da ę, co należy, ale gdy o mnie choǳi, nie sprzeczam się przy poǳiale.
Mam zawsze zadowoloną twarz, a wobec zwierzchników zachowu ę się z szacunkiem i nie
siądę, gdy starszy człowiek stoi. Nie estem natrętnym, a nieproszony, nie wchoǳę do
obcych domów. Co mo e oko u rzy, o tym milczę, bo wiem, że głuchymi esteśmy dla
tych, którzy wielu słów używa ą.
Mądrość uczy, że ciało człowieka podobne est do spichrza, pełne rozmaitych odpowieǳi. Dlatego zawsze wybieram dobrą i mówię dobrą, a złą chowam zamkniętą w ciele
moim. Cuǳych też oszczerstw nie powtarzam, a uż co się tyczy poselstwa, zawsze spełniam e ak na lepie …³⁸⁷”
I co mam za to?… — kończył Eunana podniesionym głosem. — Cierpię głód, choǳę
w łachmanach, a na grzbiecie leżeć nie mogę, tak est zbity. Czytam w księgach, że stan
kapłański wynagraǳał męstwo i roztropność. Zaprawdę! musiało tak być kiedyś i uż
barǳo dawno. Bo ǳisie si kapłani tyłem odwraca ą się od roztropnych, a męstwo i siłę
wypęǳa ą z oﬁcerskich kości…
— Ja zasnę przy tym człowieku! — rzekł faraon.
— Eunano — dodał Tutmozis — przekonałeś ego świątobliwość, że esteś biegły
w księgach, a teraz — powieǳ ak na króce : czego pragniesz?
— Strzała tak prędko nie dobiega celu, ak mo a prośba doleci do boskich pięt ego
świątobliwości — odparł Eunana. — Tak obmierzła mi służba u ogolonych łbów, taką
goryczą kapłani napełnili mo e serce, że — eżeli nie będę przeniesiony do wo sk faraona,
przebĳę się własnym mieczem, przed którym nie raz i nie sto razy drżeli wrogowie Egiptu.
Wolę być ǳiesiętnikiem, wolę być prostym żołnierzem ego świątobliwości aniżeli
setnikiem w kapłańskich pułkach. Świnia albo pies może im służyć, nie prawowierny
Egipc anin!…
Ostatnie azesy Eunana wypowieǳiał z takim wściekłym gniewem, że faraon rzekł
po grecku do Tutmozisa:
— Weź go do gwardii. Oﬁcer, który nie lubi kapłanów, może nam się przydać.
— Jego świątobliwość, pan obu światów, kazał przy ąć cię do swe gwardii — powtórzył Tutmozis.
— Zdrowie i życie mo e należy do pana naszego Ramzesa… Oby żył wiecznie! —
zawołał Eunana i ucałował dywan leżący pod królewskimi stopami.
Gdy uszczęśliwiony Eunana cofał się tyłem z namiotu, co parę kroków pada ąc na
twarz i błogosławiąc władcę, faraon rzekł:
— W gardle łaskotało mnie ego gadulstwo… Muszę a nauczyć żołnierzy i oﬁcerów
egipskich, aby wyrażali się krótko, nie zaś ak uczeni pisarze.
— Boda by on miał tylko tę edną wadę!… — szepnął Tutmozis, na którym Eunana
niemiłe zrobił wrażenie.
Pan wezwał do siebie Samentu.
— Bądź spoko ny — powieǳiał do kapłana. — Ten oﬁcer, który szedł za tobą, nie
śleǳił cię. Jest on za głupi do spełniania tego roǳa u zleceń… Ale może mieć ciężką rękę
na wypadek potrzeby!…
No — dodał faraon — a teraz powieǳ: co cię skłania do podobne ostrożności?
³⁸⁶osłowi — ǳiś popr. forma: osłu. [przypis edytorski]
³⁸⁷…zawsze spełniam e ak na lepie — staroegipskie maksymy. [przypis autorski]
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— Prawie uż znam drogę do skarbca w Labiryncie — odparł Samentu.
Pan potrząsnął głową.
— Ciężka to rzecz — szepnął. — Goǳinę biegałem po rozmaitych korytarzach i salach, ak mysz, którą kot goni. I przyznam ci się, że nie tylko nie rozumiem te drogi,
ale nawet nie wybrałbym się na nią sam. Śmierć na słońcu może być wesołą; ale śmierć
w tych norach, gǳie kret zabłąkałby się… brr!…
— A ednak musimy znaleźć i opanować tę drogę — rzekł Samentu.
— A eżeli dozorcy sami oddaǳą nam potrzebną część skarbów?… — spytał faraon.
— Nie zrobią tego, dopóki ży e Mees, Herhor i ich poplecznicy. Wierza mi, panie,
że tym dosto nikom choǳi o to, ażeby owinęli cię w powĳaki ak niemowlę…
Faraon pobladł z gniewu.
— Obym a nie zawinął ich w łańcuchy!… Jakim sposobem chcesz odkryć drogę?
— Tu, w Abydos, w grobie Ozyrysa znalazłem cały plan drogi do skarbca — rzekł
kapłan.
— A skąd wieǳiałeś, że on tu est?
— Ob aśniły mnie o tym napisy w mo e świątyni Seta.
— Kiedyżeś znalazł plan?
— Gdy mumia wiecznie ży ącego o ca wasze świątobliwości była w świątyni Ozyrysa
— odparł Samentu. — Towarzyszyłem czcigodnym zwłokom i będąc na nocne służbie
w sali „odpoczynku”, wszedłem do sanktuarium.
— Tobie być enerałem, nie arcykapłanem!… — zawołał śmie ąc się Ramzes. — I uż
rozumiesz drogę Labiryntu?…
— Rozumiałem ą od dawna, a teraz zebrałem wskazówki do kierowania się.
— Czy możesz mi to ob aśnić?
— Owszem, nawet przy okaz i pokażę wasze świątobliwości plan.
Droga ta — ciągnął Samentu — przechoǳi w zygzak cztery razy przez cały Labirynt;
zaczyna się na na wyższym piętrze, kończy w na niższym poǳiemiu i posiada eszcze
mnóstwo zakrętów. Dlatego est tak długa.
— A akże traﬁsz z edne sali do drugie , gǳie est mnóstwo drzwi?…
— Na każdych drzwiach prowaǳących do celu zna du e się cząstka zdania:
„Biada zdra cy, który usiłu e przeniknąć na wyższą ta emnicę państwa i wyciągnąć
świętokraǳką rękę na ma ątek bogów. Zwłoki ego będą ak padlina, a duch nie zazna
spoko u, lecz bęǳie się tułał po mie scach ciemnych, szarpany przez własne grzechy…”
— I ciebie nie odstrasza ten napis?
— A waszą świątobliwość odstrasza widok libĳskie włóczni?… Groźby dobre są dla
pospólstwa, nie dla mnie, który sam potraﬁłbym napisać eszcze groźnie sze przekleństwa…
Faraon zamyślił się.
— Masz słuszność — rzekł. — Włócznia nie zaszkoǳi temu, kto potraﬁ ą odbić,
a mylna droga nie obłąka mędrca, który zna słowo prawdy…
Jakże ednak sprawisz, ażeby ustępowały przed tobą kamienie w ścianach i ażeby kolumny zamieniały się na drzwi wchodowe?…
Samentu pogardliwie wzruszył ramionami.
— W mo e świątyni — odparł — są także niedostrzegalne we ścia, nawet trudnie
otwiera ące się aniżeli w Labiryncie. Kto zna słowo ta emnicy, wszęǳie traﬁ, ak słusznie
powieǳiałeś, wasza świątobliwość.
Faraon oparł głowę na ręku i wciąż dumał.
— Żal by mi cię było — rzekł — gdybyś na te droǳe spotkał nieszczęście…
— W na gorszym wypadku spotkam śmierć, a czyliż ona nie grozi nawet faraonom?…
Czy wreszcie wasza świątobliwość nie szedłeś śmiało nad Jeziora Sodowe, choć nie byłeś
pewny, że stamtąd powrócisz?…
Nie myśl też, panie — ciągnął kapłan — że a będę musiał prze ść całą drogę, po
które choǳą zwieǳa ący Labirynt. Zna dę bliższe punkta i w ciągu edne modlitwy do
Ozyrysa dostanę się tam, gǳie ty idąc mogłeś odmówić ze trzyǳieści modlitw…
— Alboż tam są inne we ścia?
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Labirynt
Zabobony, Wierzenia

— Niezawodnie są, a a muszę e znaleźć — odparł Samentu. — Nie we dę przecież,
ak wasza świątobliwość, w ǳień ani główną bramą…
— Więc ak?…
— Są w murze zewnętrznym niewidoczne furtki, które znam, a których mądrzy dozorcy Labiryntu nigdy nie pilnu ą… Na ǳieǳińcu warty w nocy są nieliczne i tak ufa ą
opiece bogów czy trwoǳe pospólstwa, że na częście śpią… Prócz tego trzy razy mięǳy zachodem i wschodem słońca kapłani idą na modlitwę do świątyni, a ich żołnierze
odbywa ą praktyki nabożne pod niebem… Zanim skończą edno nabożeństwo, a będę
w gmachu…
— A eżeli zabłąǳisz?…
— Mam plan.
— A eżeli plan est fałszywy? — mówił faraon, nie mogąc ukryć troski.
— A eżeli wasza świątobliwość nie pozyska skarbów Labiryntu?… Jeżeli Fenic anie, rozmyśliwszy się, nie daǳą przyobiecane pożyczki?… Jeżeli wo sko bęǳie głodne,
a naǳie e pospólstwa zostaną zawieǳione?…
Racz mi wierzyć, panie mó — ciągnął kapłan — że a wśród korytarzy Labiryntu
będę bezpiecznie szy aniżeli ty w twoim państwie…
— Ale ciemność… ciemność… I mury, których nie można przebić, i głębia, i te setki dróg, gǳie człowiek musi się zabłąkać… Wierz mi, Samentu, że walka z ludźmi to
zabawka; ale szamotanie się z cieniem i nieświadomością to straszna rzecz!…
Samentu uśmiechnął się.
— Wasza świątobliwość — odparł — nie zna mego życia… Kiedym miał lat dwaǳieścia pięć, byłem kapłanem Ozyrysa…
— Ty?… — zǳiwił się Ramzes.
— Ja, i zaraz powiem, dlaczego przeszedłem do służby Seta. Wyprawiono mnie na
półwysep Syna , aby tam wybudować małą kaplicę dla górników. Budowa ciągnęła się
sześć lat, a zaś, ma ąc dużo wolnego czasu, włóczyłem się mięǳy górami i zwieǳałem
tamte sze pieczary.
Czego a tam nie wiǳiałem!… Korytarze długie na kilka goǳin; ciasne we ścia, przez
które trzeba było pełzać na brzuchu; izby tak ogromne, że w każde zmieściłaby się świątynia. Oglądałem poǳiemne rzeki i eziora, gmachy z kryształów, askinie zupełnie ciemne,
w których nie było widać własne ręki, albo znowu tak widne, akby w nich świeciło drugie słońce…
Ile razy zbłąkałem się w niezliczonych prze ściach, ile razy zgasła mi pochodnia, ile
razy stoczyłem się w niewiǳialną przepaść!… Bywało, żem po kilka dni spęǳał w podziemiach, karmiąc się prażonym ęczmieniem, liżąc wilgoć z mokrych skał, niepewny, czy
wrócę na świat.
Za to nabrałem doświadczenia, wzrok zaostrzył mi się i nawet polubiłem te piekielne
krainy. A ǳiś, gdy pomyślę o ǳiecinnych skrytkach Labiryntu, śmiać mi się chce…
Gmachy luǳkie są kretowiskami wobec niezmiernych budowli wzniesionych przez ciche
i niewiǳialne duchy ziemi.
Raz ednak spotkałem rzecz straszną, która wpłynęła na zmianę mego stanowiska.
Na zachód od kopalni Syna leży węzeł wąwozów i gór, wśród których często odzywa ą się poǳiemne grzmoty, ziemia drży, a niekiedy widać płomienie. Zaciekawiony,
wybrałem się tam na czas dłuższy, szukałem i ǳięki niepozorne szczelinie odkryłem cały
łańcuch olbrzymich pieczar, pod których sklepieniami mogłaby pomieścić się na większa
piramida.
Kiedy się tam błąkałem, doleciał mnie barǳo silny zapach zgnilizny, tak przykry, że
chciałem uciec. Przemógłszy się ednak, wszedłem do pieczary, skąd pochoǳił, i zobaczyłem…
Racz wyobrazić sobie, panie, człowieka, który ma nogi i ręce o połowę krótsze niż
my, ale grube, niezgrabne i zakończone pazurami. Doda temu kształtowi szeroki, z boków
spłaszczony ogon, na wierzchu powycinany ak grzebień koguci; doda barǳo długą szy ę,
a na nie — psią głowę. Nareszcie ubierz tego potwora w zbro ę pokrytą na grzbiecie
zagiętymi kolcami…
Teraz pomyśl, że ﬁgura ta stoi na nogach, rękoma i piersiami oparta o skałę…
— Coś barǳo brzydkiego — wtrącił faraon. — Zaraz bym to zabił…
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Labirynt,
Niebezpieczeństwo

— To nie było brzydkie — mówił kapłan wstrząsa ąc się. — Bo pomyśl, panie, że ten
potwór był wysoki ak obelisk…
Ramzes XIII zrobił gest niezadowolenia.
— Samentu — rzekł — zda e mi się, żeś two e pieczary zwieǳał we śnie…
— Przysięgam ci, panie, na życie moich ǳieci — zawołał kapłan — że mówię prawdę!… Tak est, ten potwór w skórze gada, okryty kolczastą zbro ą, gdyby leżał na ziemi,
miałby wraz z ogonem z pięćǳiesiąt kroków długości… Pomimo trwogi i odrazy kilkakrotnie wracałem do ego askini i obe rzałem go ak na uważnie …
— Więc on żył?
— Nie. To uż był trup, barǳo dawny, ale tak zachowany ak nasze mumie. Utrzymała
go wielka suchość powietrza, a może nie znane mi sole ziemi.
Było to mo e ostatnie odkrycie — ciągnął Samentu. Nie wchoǳiłem uż do askiń,
alem dużo rozmyślał. Ozyrys — mówiłem — tworzy wielkie istoty: lwy, słonie, konie…
zaś Set roǳi węża, nietoperza, krokodyla… Potwór, którego spotkałem, est na pewno tworem Seta, a ponieważ przerasta wszystko, co znamy pod słońcem, więc Set est
mocnie szym bogiem aniżeli Ozyrys.
Wówczas nawróciłem się do Seta, a przy echawszy do Egiptu, osiadłem w ego świątyni. Gdym zaś opowieǳiał kapłanom o moim odkryciu, ob aśnili mnie, że zna ą nierównie więce takich potworów.
Samentu odpoczął i mówił dale :
— Jeżeli kiedy wasza świątobliwość zechce odwieǳić naszą świątynię, pokażę wam
w grobach ǳiwne i straszne istoty: gęsi z aszczurczymi głowami a skrzydłami nietoperza,
aszczurki podobne do łabęǳi, lecz większe od strusiów, krokodyla trzy razy dłuższego
aniżeli te, które mieszka ą w Nilu, żabę wielkości psa…
Są to albo mumie, albo szkielety znalezione w askiniach i przechowu ące się w naszych
grobach. Lud myśli, że my im cześć składamy, a tymczasem my tylko badamy ich budowę
i chronimy od zepsucia.
— Uwierzę ci, gdy sam zobaczę — odparł faraon. — Ale powieǳ mi, skąd mogłyby
się wziąć podobne istoty w askiniach?…
— Panie mó — mówił kapłan — świat, na którym ży emy, ulega wielkim zmianom.
Już w samym Egipcie zna du emy gruzy miast i świątyń głęboko ukryte w ziemi. Był czas,
że mie sce Dolnego Egiptu za mowała odnoga morska, a Nil płynął całą szerokością nasze
doliny. Jeszcze dawnie tu, gǳie est nasze państwo, było morze… Nasi zaś przodkowie
zamieszkiwali krainę, którą ǳiś za ęła pustynia zachodnia…
Jeszcze dawnie , przed ǳiesiątkami tysięcy lat, nie było luǳi takich ak my, ale stworzenia podobne do małp, które ednak umiały budować szałasy, podtrzymywać ogień,
walczyć maczugami i kamieniami. Wówczas nie było koni ani wołów; ale słonie, nosorożce i lwy — trzy lub cztery razy przechoǳiły wzrostem ǳisie sze zwierzęta ma ące tę
samą postać.
Lecz i olbrzymie słonie nie są na starszymi potworami. Dawnie bowiem od nich żyły
niezmierne gady: lata ące, pływa ące i choǳące. Przed gadami na tym świecie były tylko
ślimaki i ryby, a przed nimi — same rośliny, ale takie, akich ǳiś uż nie ma³⁸⁸…
— A eszcze dawnie ?… — spytał Ramzes.
— Jeszcze dawnie ziemia była pusta i próżna, a Duch Boży unosił się nad wodami…³⁸⁹
— Coś słyszałem o tym — rzekł faraon — ale nie pręǳe uwierzę, aż mi pokażesz
mumie potworów, akie ma ą spoczywać w wasze świątyni.
— Za pozwoleniem wasze świątobliwości, dokończę, com zaczął — mówił Samentu.
— Otóż kiedy w pieczarze Syna zobaczyłem owego ogromnego trupa, zd ął mnie strach
i przez parę lat nie byłbym poszedł do żadne askini. Ale gdy kapłani Seta wytłumaczyli mi, skąd się wzięły tak ǳiwne istoty, trwoga mo a znikła, a ciekawość wzmogła się.
I ǳiś nie ma dla mnie milsze zabawy ak błąkać się po poǳiemiach i szukać dróg wśród

³⁸⁸miejsce Dolnego Egiptu zajmowała odnoga morska […] Przed gadami na tym świecie były tylko ślimaki i ryby,
a przed nimi — same rośliny — autor przypisu e starożytnym Egipc anom zna omość geologii i paleontologii,
którą faktycznie osiągnięto dopiero w czasach nowożytnych. [przypis edytorski]
³⁸⁹ziemia była pusta i próżna, a Duch Boży unosił się nad wodami… — cytat z biblĳnego opisu stworzenia
świata (Księga Roǳaju ,). [przypis edytorski]
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Historia, Wieǳa

ciemności. Z tego powodu Labirynt nie sprawi mi więce trudów ak przechaǳka po
królewskim ogroǳie.
— Samentu — rzekł pan — barǳo cenię two ą nadluǳką odwagę i mądrość. Opowieǳiałeś mi tyle ciekawych rzeczy, że zaprawdę sam nabrałem ochoty do oglądania
askiń i kiedyś może popłynę razem z tobą do Syna .
Niemnie ednak obawiam się, czy poraǳisz sobie z Labiryntem, i na wszelki wypadek
zwołam zgromaǳenie Egipc an, aby upoważniło mnie do korzystania ze skarbca.
— To nigdy nie zawaǳi — odparł kapłan. — Ale mo a praca niemnie bęǳie potrzebną, bo Mees i Herhor nie zgoǳą się na wydanie skarbu.
— I masz pewność, że ci się uda?… — uporczywie zapytywał faraon.
— Jak Egipt Egiptem — przekonywał go Samentu — nie było człowieka, który by
posiadał tyle środków, co a, do zwyciężenia w te walce, która dla mnie nie est nawet
walką, ale zabawą.
Jednych straszy ciemność, którą a lubię, a nawet wiǳę wśród nie . Inni nie potraﬁą kierować się pomięǳy licznymi komnatami i kurytarzami³⁹⁰, a robię to z łatwością.
Jeszcze inni nie zna ą ta emnic otwierania drzwi uta onych, z czym a estem obeznany.
Gdybym nic więce nie posiadał nad to, co wyliczyłem, uż w ciągu miesiąca lub dwu
odkryłbym drogi w Labiryncie. Ale a mam eszcze plan szczegółowy tych prze ść i znam
wyrazy, które przeprowaǳą mnie z sali do sali. Co mi więc może przeszkoǳić?…
— A ednak na dnie serca twego leży wątpliwość: zląkłeś się bowiem oﬁcera, który
zdawał się iść za tobą…
Kapłan wzruszył ramionami.
— Ja niczego i nikogo nie lękam się — odparł spoko nie — tylko estem ostrożny.
Przewidu ę wszystko i estem nawet na to przygotowany, że mnie złapią…
— Straszne czekałyby cię męki!… — szepnął Ramzes.
— Żadne. Prosto z poǳiemiów Labiryntu otworzę sobie drzwi do krainy, gǳie panu e wieczne światło.
— I nie bęǳiesz miał do mnie żalu?…
— Za co?… — spytał kapłan. — Do dę do wielkiego celu: chcę w państwie za ąć
mie sce Herhora…
— Przysięgam, że e za miesz!…
— O ile nie zginę — odparł Samentu. — A że na szczyty gór wchoǳi się nad
przepaściami, że w te wędrówce może się poślizgnąć noga i spadnę, cóż to znaczy? Ty,
panie, za miesz się losem moich ǳieci.
— A więc idź — rzekł faraon. — Jesteś goǳien być na przednie szym moim pomocnikiem.

Ambic a

 
Opuściwszy Abydos, Ramzes XIII popłynął, wciąż w górę rzeki, do miasta Tan-ta-ren
(Dendera)³⁹¹ i Kaneh³⁹², które leżały prawie naprzeciw siebie: edno na wschodnim, drugie
na zachodnim brzegu Nilu.
W Tan-ta-ren były dwa mie sca znakomite: saǳawka, w które hodowano krokodyle,
i świątynia Hator posiada ąca wyższą szkołę. Tu uczono medycyny, pieśni pobożnych,
sposobów odprawiania nabożeństw, wreszcie astronomii.
Faraon był tu i tam. Zirytował się, gdy mu kazano palić kaǳidła przed świętymi
krokodylami, które uważał za gady śmierǳące i głupie. A gdy eden z nich w czasie
oﬁary, zanadto wysunąwszy się, chwycił pana zębami za szatę, Ramzes tak trzasnął go
w łeb brązową łyżką, że gad na chwilę zamknął oczy i rozstawił łapy; potem cofnął się
³⁹⁰kurytarz — ǳiś popr.: korytarz. [przypis edytorski]
³⁹¹Tan-ta-ren (Dendera) — gr. Tenthiris, Dendera, miasto na lewym brzegu Nilu, stolica . nomu Górnego
Egiptu. Słynne z ednego z na lepie zachowanych egipskich kompleksów świątynnych, z główną świątynią
poświęconą bogini Hathor. Ok.  km na północ od Teb. [przypis edytorski]
³⁹²Kaneh — Caene, Kainepolis (gr.), ob. Kina, miasto w Górnym Egipcie na wschodnim brzegu Nilu. Ok.
 km od barǳie znanego starożytnego miasta Koptos (eg. Gebtu, ob. Ki), stolicy . nomu Górnego Egiptu. Z okolic Koptos wiodła starożytna trasa na wschód, przez dolinę Wadi Hammamat, do kamieniołomów
i kopalń złota na Pustyni Arabskie i dale nad wybrzeże Morza Czerwonego, skąd wyprawiano się do kra u
Punt, a w późnie szych czasach do Indii. [przypis edytorski]
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Religia, Wierzenia,
Zwierzęta, Zabobony,
Wieǳa, Mądrość

i wlazł w wodę, akby zrozumiawszy, że młody władca nawet ze strony bogów nie lubi
poufałości.
— A może popełniłem świętokraǳtwo? — zapytał arcykapłana.
Dosto nik spo rzał spod oka, czy kto nie podsłuchu e, i odparł:
— Gdybym wieǳiał, że wasza świątobliwość taką zrobisz mu oﬁarę, podałbym wam
maczugę, a nie kaǳielnicę. Ten krokodyl to na nieznośnie sze bydlę w całe świątyni…
Raz porwał ǳiecko…
— I z adł?
— Roǳice byli kontenci³⁹³!… — rzekł kapłan.
— Powieǳ mi — spytał po namyśle faraon — akim sposobem wy, luǳie mądrzy,
możecie składać hołdy zwierzętom, które w dodatku, gdy nie ma wiǳów, okładacie kiami!…
Arcykapłan eszcze raz obe rzał się, a wiǳąc, że w bliskości nie ma nikogo, odpowieǳiał:
— Przecie chyba ty, władco, nie posąǳisz wyznawców Jedynego Boga o wiarę w świętość zwierząt… To, co się robi, robi się dla motłochu… Byk Apis, którego niby czczą
kapłani, est na pięknie szym bykiem w całym Egipcie i utrzymu e naszą rasę bydła. Ibisy i bociany oczyszcza ą z padliny nasze pola; ǳięki kotom — myszy nie niszczą nam
zapasów zboża, a ǳięki krokodylom mamy dobrą wodę w Nilu, którą bez ich pomocy
trulibyśmy się…
Tymczasem lekkomyślne i ciemne pospólstwo nie rozumie pożytku z tych zwierząt
i wytępiłoby e w ciągu roku, gdybyśmy nie zabezpieczyli ich bytu ceremoniami religĳnymi.
Oto sekret naszych świątyń przeznaczonych dla zwierząt i naszego nabożeństwa do
nich. Okaǳamy to, co lud powinien szanować, bo ma z tego pożytek.
W świątyni Hator faraon prędko przebiegł ǳieǳińce szkoły medyczne i bez wielkiego zapału wysłuchał wróżb, akie stawiali mu astrologowie. Gdy zaś arcykapłan-astronom
pokazał mu złotą tablicę, na które była wyrytowana mapa nieba, pan zapytał:
— Jak też często sprawǳa ą się wasze przepowiednie, które odczytu ecie w gwiazdach?
— Czasem sprawǳa ą się.
— A gdybyście wróżyli luǳiom z drzew, kamieni albo biegu wody, to także sprawǳałoby się?
Arcykapłan zakłopotał się.
— Wasza świątobliwość nie chcie uważać nas za oszustów. Przepowiadamy luǳiom
przyszłość, bo ona ich obchoǳi i, co prawda, tyle rozumie ą z astronomii.
— A co wy rozumiecie?
— Znamy — mówił kapłan — budowę sklepienia niebieskiego i ruchy gwiazd…
— Cóż z tego przy ǳie komu?…
— Niemałe usługi oddaliśmy Egiptowi. My wskazu emy główne kierunki, według
których wznoszą się budowle i kopią kanały. Bez pomocy nasze nauki okręty pływa ące
po morzu nie mogłyby oddalać się od brzegów. My wreszcie układamy kalendarz i obrachowu emy przyszłe z awiska na niebie. Ot, i teraz niedługo bęǳiemy mieli zaćmienie…
Ale Ramzes uż go nie słuchał; odwrócił się i wyszedł.
„Jak można — myślał faraon — budować świątynie dla tak ǳiecinne zabawki i eszcze
rezultaty e ryć na złotych tablicach?… Święci mężowie uż nie wieǳą, czego się chwytać
z próżniactwa!…”
Krótko zabawiwszy w Tan-ta-ren, władca przeprawił się na drugą stronę Nilu, do
miasta Kaneh.
Tam nie było sławnych świątyń, okaǳanych krokodylów i złotych tablic z gwiazdami. Natomiast kwitnęło garncarstwo i handel. Stamtąd szły dwa trakty do portów

³⁹³kontent (daw.) — zadowolony. [przypis edytorski]
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Wieǳa

Morza Czerwonego: Koseir³⁹⁴ i Berenice³⁹⁵, tuǳież gościniec do gór porﬁrowych, skąd
przywożono posągi i wielkie bryły budulca.
Kaneh roiło się też Fenic anami, którzy z ogromnym zapałem przy ęli władcę i oﬁarowali mu rozmaitych kosztowności za ǳiesięć talentów.
Mimo to faraon ledwie eden ǳień zabawił w Kaneh; dano mu bowiem z Tebów znać,
że czcigodna mumia Ramzesa XII uż zna du e się w pałacu Luksor³⁹⁶ i czeka na pogrzeb.
W owe epoce Teby były miastem ogromnym i za mowały około dwunastu kilometrów kwadratowych powierzchni. Posiadały one na większą w Egipcie świątynię Amona
tuǳież mnóstwo gmachów publicznych i prywatnych. Główne ulice były szerokie, proste
i wyłożone kamiennymi płytami, brzegi Nilu obulwarowane, domy cztero- i pięciopiętrowe.
Ponieważ każda świątynia i pałac miała ogromną bramę z pylonami, nazywano więc
Teby miastem „stubramowym”. Właściwie były one miastem — z edne strony barǳo przemysłowym i handlowym, z drugie — akby progiem do wieczności. Albowiem
na zachodnim brzegu Nilu, w górach i mięǳy górami, zna dowała się niezliczona ilość
grobów kapłańskich, magnackich i królewskich.
Wspaniałość swo ą Teby zawǳięczały dwom faraonom: Amenoﬁsowi III, czyli Memnonowi, który zastał „miasto gliniane, a zostawił kamienne”, i Ramzesowi II, który wykończył i uzupełnił gmachy rozpoczęte przez Amenoﬁsa.
Na wschodnim brzegu Nilu, w stronie południowe miasta, była cała ǳielnica ogromnych budowli królewskich: pałaców, willi, świątyń, na których gruzach ǳiś wznosi się
miasteczko Luksor. W te ǳielnicy zwłoki faraona oczekiwały na ostateczne ceremonie.
Gdy przy echał Ramzes XIII, całe Teby wyległy na powitanie go; w domach zostali
tylko starcy i kalecy, a w zaułkach złoǳie e… Tu po raz pierwszy lud wyprzągł konie
z królewskiego wozu i sam go ciągnął. Tu również po raz pierwszy faraon usłyszał krzyki i złorzeczenia przeciw kapłanom, co go ucieszyło, tuǳież wołania, aby każdy siódmy
ǳień był świętem, co zastanowiło władcę. Pragnął on dać taki podarunek pracu ącemu
Egiptowi, ale nie myślał, że ego zamiary stały się uż głośnymi i naród oczeku e ich
spełnienia.
Milowa podróż ciągnęła się parę goǳin wśród zbitych tłumów. Wóz królewski barǳo
często zatrzymywał się mięǳy ciżbą i nie pręǳe ruszał, aż gwardii ego świątobliwości
udało się podnieść tych, którzy leżeli plackiem na ziemi.
Dobiwszy się wreszcie do pałacowych ogrodów, gǳie za ął edną z mnie szych willi,
faraon był tak zmęczony, że tego dnia nie za mował się interesami państwa. Zaś na drugi
ǳień spalił kaǳidła przed mumią o ca, która stała w królewskim gmachu głównym,
i powieǳiał Herhorowi, że można zwłoki przeprowaǳić do grobów.
Nie odbyło się to ednak natychmiast.
Z pałacu przewieziono zmarłego do świątyni Ramzesa, gǳie dobę odpoczywał. Następnie z ogromnym przepychem wyprowaǳono mumię do świątyni Amona-Ra.
Szczegóły obrzędu pogrzebowego były takie same ak w Memﬁs, choć w nierównie
większych proporc ach.
Pałace królewskie, które na prawym brzegu Nilu leżały w stronie południowe miasta,
ze świątynią Amona-Ra, która zna dowała się w północne ego części, łączyła edyna
w swoim roǳa u droga. Była to ale a długa na dwa kilometry, barǳo szeroka, wysaǳona
nie tylko ogromnymi drzewami, ale eszcze podwó nym rzędem sﬁnksów. Jedne z nich
miały przy lwich ciałach głowy luǳkie, inne — głowy baranie. Posągów tych wzdłuż
drogi stało kilkaset.
Po obu stronach alei cisnęły się nieprzebrane tłumy ludu z Teb i okolic; środkiem zaś
gościńca posuwał się orszak pogrzebowy. Więc szły muzyki rozmaitych pułków, odǳiały
³⁹⁴Koseir — gr. Leukos Limen, ǳiś Al-Kusa r, miasto portowe nad Morzem Czerwonym,  km na wschód
od Kina (powieściowe Kaneh). W czasach hellenistyczno-rzymskich ważny punkt morskie trasy handlowe do
Indii.  km dale zna dował się port Sauu (ǳiś Mersa Gawasis), skąd w czasach Średniego i Nowego Państwa
wyprawiano się do kra u Punt. [przypis edytorski]
³⁹⁵Berenice — Berenike (gr.), ǳiś Barnis, port handlowy nad Morzem Czerwonym założony przez Ptolemeusza II (– p.n.e.), położony  km na południowy wschód od Kina (powieściowe Kaneh),  km od
portu Al-Kusa r. [przypis edytorski]
³⁹⁶Luksor — współczesne miasto na wschodnim brzegu Nilu, w mie scu południowe części starożytnych
Teb, z wielką świątynią Amona. [przypis edytorski]

   Faraon



płaczek, chóry śpiewaków, wszystkie cechy rzemieślnicze i kupieckie, deputac e kilkuǳiesięciu nomesów ze swoimi bogami i chorągwiami, deputac e kilkunastu narodów
utrzymu ących stosunki z Egiptem… I znowu muzyka, płaczki i chóry kapłańskie.
I tym razem mumia królewska echała w złote łoǳi, ale nierównie kosztownie sze
niż w Memﬁsie. Wóz, który ą dźwigał, zaprzężony w osiem par białych wołów, miał
ze dwa piętra wysokości i prawie znikał pod stosami wieńców, bukietów, strusich piór
i drogocennych tkanin. Otaczały go gęste kłęby dymu z kaǳideł, co robiło wrażenie, iż
Ramzes XII ukazu e się swo emu narodowi uż ako bóg w obłokach.
Z pylonów wszystkich świątyń tebańskich oǳywały się odgłosy podobne do grzmotu
tuǳież potężne a rzewne dźwięki blach spiżowych.
Pomimo że ale a sﬁnksów była wolna i szeroka, mimo że pochód odbywał się pod
kierunkiem egipskich enerałów, a więc w na większym porządku, niemnie na prze ście owych dwu kilometrów odǳiela ących pałace od gmachów Amona orszak zużył trzy
goǳiny.
Dopiero gdy mumię Ramzesa XII wniesiono do świątyni, z pałacu, na złotym wozie ciągnionym przez parę ǳielnych koni, wy echał Ramzes XIII. Lud sto ący wzdłuż
alei, który w czasie proces i zachowywał się spoko nie, na widok ukochanego władcy wybuchnął tak ogromnym okrzykiem, że w nim rozpłynęły się grzmoty i dźwięki ze szczytu
świątyń.
Była chwila, że uniesione zapałem pospólstwo chciało wybiec na środek alei i otoczyć
pana. Ale Ramzes ednym znakiem reki powstrzymał ży ącą powódź i zapobiegł świętokraǳtwu.
W ciągu kilkunastu minut faraon prze echał gościniec i stanął przed olbrzymimi pylonami na wspanialsze świątyni w Egipcie.
Jak Luksor był całą ǳielnicą pałaców królewskich w południowe , tak Karnak³⁹⁷
był ǳielnicą bogów w północne stronie miasta. Głównym zaś ogniskiem Karnaku była
świątynia Amona-Ra.
Sam ten gmach za mował cztery morgi powierzchni, a otacza ące go ogrody i stawy około czterǳiestu morgów. Przed świątynią stały dwa pylony, wysokie na ǳiesięć
piątr³⁹⁸. Podwórze, otoczone wspartym na kolumnach kurytarzem³⁹⁹, za mowało blisko
dwie morgi, zaś sala kolumnowa, w które gromaǳiły się stany uprzywile owane, miała
morgę rozległości. Nie był to uż gmach, ale — okolica.
Owa sala, czyli hipostyl, miała przeszło sto pięćǳiesiąt kroków długości i siedemǳiesiąt pięć szerokości, e zaś suﬁt opierał się na stu trzyǳiestu czterech kolumnach. Spomięǳy nich dwanaście środkowych słupów miało po piętnaście kroków obwodu i pięć
do sześciu piętr⁴⁰⁰ wysokości!…
Posągi rozmieszczone w świątyni, obok pylonów i nad świętym stawem, miały odpowiednie proporc e.
W olbrzymie bramie czekał na faraona dosto ny Herhor, arcykapłan te świątyni.
Otoczony całym sztabem kapłanów, Herhor powitał władcę prawie dumnie, a paląc przed
nim kaǳidło, nie patrzył na niego. Potem przez ǳieǳiniec zaprowaǳił faraona do hipostylu i wydał rozkaz wpuszczenia deputac i w obręb świątyniowego⁴⁰¹ muru.
Na środku hipostylu stała łódź z mumią zmarłego władcy, a po obu e stronach,
naprzeciw siebie — dwa ednakowo wysokie trony. Na ednym zasiadł Ramzes XIII otoczony przez enerałów i nomarchów, na drugim — Herhor otoczony przez kapłanów. Po
czym arcykapłan Mees podał Herhorowi infułę Amenhotepa, a młody faraon po raz
drugi na głowie Herhora zobaczył złotego węża, symbol właǳy królewskie .
Ramzes pobladł z gniewu i pomyślał:
„Obym nie potrzebował zd ąć ci ureusza razem z two ą głową!…”
³⁹⁷Karnak — współczesna mie scowość w pobliżu północne części Teb. Nazwa często odnoszona do położonego na terenie starożytnych Teb monumentalnego zespołu świątyń, kaplic, obelisków i innych budowli
wznoszonych od czasów Średniego Państwa, szczególnie w epoce Nowego Państwa za panowania XVIII dynastii, kiedy Teby były stolicą Egiptu. Główne mie sce kultu Amona, Mut i Chonsu, tró cy bogów tebańskich.
[przypis edytorski]
³⁹⁸piątr — ǳiś popr.: pięter. [przypis edytorski]
³⁹⁹kurytarz — ǳiś popr.: korytarz. [przypis edytorski]
⁴⁰⁰piętr — ǳiś racze : pięter. [przypis edytorski]
⁴⁰¹świątyniowy — ǳiś popr.: świątynny. [przypis edytorski]
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Ale milczał, wieǳąc, że w te na większe świątyni egipskie Herhor est panem równym bogom i mocarzem boda czy nie wyższym od samego faraona.
Przez ten czas, gdy lud napełniał ǳieǳiniec, a za purpurową zasłoną odǳiela ącą
od śmiertelnych resztę świątyni odezwały się ar i ciche śpiewy, Ramzes przypatrywał
się sali. Cały las potężnych kolumn, od góry do dołu okrytych malowidłami, ta emnicze
oświetlenie, suﬁt zawieszony gǳieś pod niebem, przytłacza ące wywarło na nim wrażenie.
„Co to znaczy — myślał — wygrać bitwę nad Sodowymi Jeziorami?… Zbudować taki
gmach to est ǳieło!… A przecież oni go wznieśli…”
W te chwili odczuł potęgę kapłańskiego stanu. Czyliż on, ego wo sko, a nawet cały
lud potraﬁłby obalić tę świątynię?… A eżeli trudno poraǳić sobie z gmachem, czy bęǳie
łatwie uporać się z ego budowniczymi?…
Z przykrych medytac i wyrwał go głos arcykapłana Meesa.
— Wasza świątobliwość — mówił starzec — ty, na dosto nie szy powierniku bogów (tu ukłonił się Herhorowi), wy nomarchowie, pisarze, rycerze i ludu pospolity!
Na dosto nie szy arcykapłan te świątyni, Herhor, wezwał nas, abyśmy starym obyczaem osąǳili ziemskie postępki zmarłego faraona i odmówili mu lub przyznali — prawo
pogrzebu…
Gniew uderzył do głowy faraonowi. Nie dość, że ego lekceważą w tym mie scu, ale
eszcze śmią rozprawiać o czynach o ca, decydować o pogrzebie!…
Ale uspokoił się. Była to tylko formalność, tak wreszcie stara ak egipskie dynastie.
Nie choǳiło w nie naprawdę o sąd, ale o pochwałę dla zmarłego.
Na znak dany przez Herhora arcykapłani zasiedli na taboretach. Ale nomarchowie ani
enerałowie otacza ący tron Ramzesa nie usiedli: dla nich bowiem nie było krzeseł.
Faraon zapamiętał i tę zniewagę; ale uż tak panował nad sobą, że nie można było
poznać, czy dostrzegł lekceważenie swoich bliskich.
Tymczasem święty Mees zastanawiał się nad życiem zmarłego pana.
— Ramzes XII — mówił — nie popełnił żadnego z czterǳiestu dwóch grzechów,
więc sąd bogów wyda dla niego wyrok łaskawy. A że nadto mumia królewska, ǳięki wy ątkowe troskliwości kapłanów, est zaopatrzona we wszystkie amulety, modlitwy,
przepisy i zaklęcia, zatem nie ulega kwestii, że zmarły faraon est uż w mieszkaniu bogów,
zasiada obok Ozyrysa i est sam Ozyrysem.
Boska natura Ramzesa XII ob awiała się uż w ziemskim życiu. Panował przeszło trzyǳieści lat, dał narodowi głęboki spokó i wybudował lub dokończył wielu⁴⁰² świątyń.
Prócz tego sam był arcykapłanem i na pobożnie szych kapłanów prześcigał pobożnością.
W ego panowaniu pierwsze mie sce za mowała cześć bogów i podźwignięcie świętego
stanu kapłańskiego. Za co też kochały go moce niebieskie, a eden z tebańskich bożków,
Chonsu, na prośbę faraona raczył udać się do kra u Buchten i tam wypęǳił złego ducha
z córki królewskie .
Mees odpoczął i znowu mówił dale :
— Gdy dowiodłem wam, dosto nicy, że Ramzes XII był bogiem, zapytacie: w akim
celu ta wyższa istota zstąpiła na ziemię egipską i kilkaǳiesiąt lat spęǳiła na nie ?
Oto w tym celu, ażeby poprawić świat, który est barǳo zepsuty skutkiem upadku
wiary.
Kto bowiem ǳiś za mu e się pobożnością, kto myśli o spełnianiu woli bogów?
Na dalekie północy wiǳimy duży naród asyry ski, który wierzy tylko w siłę miecza,
a zamiast mądrością i nabożeństwem, za mu e się podbĳaniem ludów. Bliże nas sieǳą
Fenic anie, dla których bogiem est złoto, a nabożeństwem oszukiwanie i lichwa. Inne wreszcie ludy, ak Chetowie⁴⁰³ na wschoǳie, Libĳczycy na zachoǳie, Etiopowie na
południu i Grecy na Morzu Śróǳiemnym, są to barbarzyńcy i rabusie. Zamiast pracować kradną, a zamiast ćwiczyć się w mądrości pĳą, gra ą w kości albo wysypia ą się ak
struǳone bydlęta.
Na świecie est eden tylko naród prawǳiwie pobożny i mądry — egipski; lecz zobaczcie, co się i tuta ǳie e?
⁴⁰²wybudował lub dokończył wielu świątyń — ǳiś popr.: wybudował lub dokończył wiele świątyń. [przypis
edytorski]
⁴⁰³Chetowie — ǳiś: Hetyci. [przypis edytorski]
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Upadek

Skutkiem napływu cuǳoziemców, pozbawionych wiary, religia u nas upadła. Szlachta
i dosto nicy przy kubkach wina drwią z bogów i wiecznego życia, a lud obrzuca błotem
święte posągi i nie składa oﬁar świątyniom.
Mie sce pobożności za ął zbytek, mądrości — rozpusta. Każdy chce nosić ogromne
peruki, namaszczać się osobliwymi woniami, posiadać tkane złotem koszule i fartuszki,
stroić się w łańcuchy i bransolety wysaǳane drogimi kamieniami. Placek pszenny uż
mu nie wystarcza: on chce ciastka z mlekiem i miodem; piwem my e nogi, zaś pragnienie
gasi zagranicznymi winami.
Skutkiem tego cała szlachta est zadłużona, lud bity i przeciążony pracą, tu i ówǳie
wybucha ą bunty. Co mówię: tu i ówǳie?… Od pewnego czasu, ak długi i szeroki Egipt,
ǳięki ta emniczym burzycielom, słyszymy okrzyk:
„Da cie nam co sześć dni odpoczynek!… Nie bĳcie nas bez sądu!… Daru cie nam po
zagonie ziemi na własność!…”
Jest to zapowiedź ruiny naszego państwa, przeciw które trzeba znaleźć ratunek. Ratunek zaś est tylko w religii, która uczy nas, że lud powinien pracować, mężowie święci,
ako zna ący wolę bogów, powinni mu wskazywać pracę, a faraon i ego dosto nicy winni
czuwać, ażeby praca była rzetelnie spełniana.
Tego nas uczy religia; według tych zasad rząǳił państwem równy bogom Ozyrys-Ramzes XII. My zaś, arcykapłani, uzna ąc ego pobożność, ten napis wyry emy mu na
grobie i w świątyniach:
„Horus wół, Apis silny, który połączył korony królestwa, krogulec złoty rząǳący
szablą, zwycięzca ǳiewięciu narodów, król Wyższego i Niższego Egiptu, władca dwu
światów, syn słońca Amen-mer-Ramessu, ukochany przez Amon-Ra, pan i władca Tebaidy, syn Amon-Ra, przybrany za syna przez Horusa, a spłoǳony przez Hormacha, król
Egiptu, władca Fenic i, panu ący nad ǳiewięcioma narodami⁴⁰⁴.”
Gdy wniosek ten zebrani zatwierǳili okrzykiem, wybiegły spoza zasłony tancerki
i wykonały przed sarkofagiem święty taniec, a kapłani zapalili kaǳidła. Po czym zd ęto
mumię z łoǳi i wniesiono do sanktuarium Amona, dokąd Ramzes XIII uż nie miał
prawa wchoǳić.
Niebawem nabożeństwo skończyło się i zebrani opuścili świątynię.
Wraca ąc do pałacu Luksor, młody faraon był tak pogrążony w myślach, że prawie
nie dostrzegał niezmiernego tłumu i nie słyszał ego okrzyków.
„Nie mogę oszukiwać własnego serca — mówił do siebie Ramzes. — Arcykapłani
lekceważą mnie, co nie spotkało dotychczas żadnego faraona; ba! nawet wskazu ą mi,
w aki sposób mogę oǳyskać ich łaskę. Oni chcą rząǳić państwem, a a mam pilnować,
ażeby wykonywano ich rozkazy…
Otóż bęǳie inacze : a rozkazu ę, a wy musicie spełniać… I albo zginę, albo na waszych
karkach oprę mo ą królewską nogę…”
Przez dwa dni czcigodna mumia Ramzesa XII przebywała w świątyni Amona-Ra,
w mie scu tak boskim, że z wy ątkiem Herhora i Meesa, nawet arcykapłani wchoǳić
tam nie mogli. Przed zmarłym świeciła się edna tylko lampa, które płomień podniecany
cudownym sposobem nigdy nie gasnął. Nad zmarłym unosił się symbol duszy, krogulec
z luǳką głową. Czy to była machina, czy naprawdę żywa istota, nikt nie wieǳiał. To
pewne, że kapłani, którzy mieli odwagę spo rzeć ukradkiem za zasłonę, wiǳieli, że istota
owa wisiała w powietrzu bez podparcia porusza ąc przy tym ustami i oczyma.
Nastąpił dalszy ciąg pogrzebu i łódź złota powiozła zmarłego uż na drugą stronę Nilu.
Pierwe ednak, otoczona ogromnym orszakiem: kapłanów, płaczek, wo ska i ludu, wśród
kaǳideł, muzyki, płaczu i śpiewu prze echała główną ulicą Tebów.
Była to chyba na pięknie sza ulica w egipskim państwie: szeroka, gładka, wysaǳona drzewami. Cztero-, a nawet pięciopiętrowe domy e od góry do dołu były wyłożone
mozaiką lub pokryte kolorowanymi płaskorzeźbami. Co wyglądało tak, akby na owych
budowlach zawieszono olbrzymie, barwne dywany lub zasłonięto e kolosalnymi obrazami, które przedstawiały pracę kupców, rzemieślników, żeglarzy tuǳież dalekie kra e
i ludy.

⁴⁰⁴…panujący nad ǳiewięcioma narodami — nagrobek autentyczny. [przypis autorski]
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Słowem, była to nie ulica, ale racze niezmierna galeria obrazów, barbarzyńskich pod
względem rysunku, askrawych pod względem kolorów.
Orszak pogrzebowy posuwał się około dwu kilometrów z północy na południe. Mnie
więce we środku miasta zatrzymał się, a potem skręcił na zachód ku Nilowi.
W tym mie scu wśród rzeki zna dowała się duża wyspa, do które prowaǳił most
zbudowany na czółnach. Ażeby uniknąć wypadku, enerałowie komenderu ący proces ą
eszcze raz uszykowali orszak, ustawili po czterech luǳi w szeregu i nakazali im posuwać się barǳo wolno, unika ąc rytmicznych stąpań. W tym celu muzyki idące na czele
gromady intonowały pieśni, każdą w innym takcie.
Po paru goǳinach proces a przeszła pierwszy most, potem wyspę, potem drugi most
i — znalazła się na lewym, zachodnim brzegu Nilu.
Jeżeli wschodnią połowę Tebów można nazwać miastem bogów i królów, to zachodnia
była ǳielnicą pamiątkowych świątyń i grobów.
Orszak posuwał się od Nilu w stronę gór, drogą środkową. Na południe od te drogi
stała na wzgórzu świątynia upamiętnia ąca zwycięstwa Ramzesa III, które ściany były pokryte wizerunkami ludów podbitych: Chetów⁴⁰⁵, Amore czyków, Filistynów, Etiopów,
Arabów, Libĳczyków. Trochę poniże wznosiły się dwa kolosalne posągi Amenhotepa II,
których wysokość, mimo sieǳące postawy, odpowiada pięciu piętrom. Jedna z tych statui oǳnaczała się cudowną własnością: gdy padły promienie wschoǳącego słońca, posąg
wydawał dźwięki niby arfa⁴⁰⁶, które struny zrywa ą.
Jeszcze bliże drogi, wciąż na lewo od nie , stało Rameseum, niezbyt wielka, ale piękna świątynia Ramzesa II. Je przysionku pilnowały cztery posągi sto ące, z królewskimi
insygniami w rękach. Na ǳieǳińcu zaś wznosił się również posąg Ramzesa II, wysoki
na cztery piętra.
Droga szła wciąż łagodnie pod górę i coraz wyraźnie widać było barǳo spaǳiste
wzgórza poǳiurawione ak gąbka: były to groby egipskich dosto ników. Przy we ściu do
nich, mięǳy stromymi skałami, leżała barǳo oryginalna świątynia królowe Hatasu⁴⁰⁷.
Budynek ten miał czterysta pięćǳiesiąt kroków długości. Z ǳieǳińca otoczonego murem wchoǳiło się po schodach na ǳieǳiniec otoczony kolumnami, pod którym była
świątynia poǳiemna. Z ǳieǳińca zaś kolumnowego wchoǳiło się znowu po schodach
do świątyni uż wykute w skale, pod którą były znowu poǳiemia.
Tym sposobem świątynia miała dwie kondygnac e: niższą i wyższą, z których eszcze
każda ǳieliła się na górną i dolną. Schody były ogromne, opatrzone zamiast poręczy
dwoma rzędami sﬁnksów; we ścia na każde schody pilnowały po dwa sieǳące posągi.
Od świątyni Hatasu zaczynał się ponury wąwóz, który od grobów dygnitarzy prowaǳił do grobów królewskich. Zaś mięǳy dwoma tymi ǳielnicami zna dował się wykuty
w skale grób arcykapłana Retemenofa⁴⁰⁸: komnaty i korytarze tworzące go za mowały
około dwu morgów poǳiemne powierzchni.
Droga w wąwozie sta e się tak stromą, że wołom ciągnącym muszą pomagać luǳie
i popychać łódź żałobną. Orszak posuwa się akby po gzymsie wykutym z boku skały,
wreszcie zatrzymu e się na obszernym placu o kilkanaście piętr⁴⁰⁹ nad dnem wąwozu.
Tu zna du ą się drzwi prowaǳące do poǳiemnego grobu, który budował sobie faraon
przez trzyǳieści lat panowania. Grób ten to cały pałac z komnatami dla pana, roǳiny
i służby, z adalnią, sypialnią i łazienką, z kaplicami poświęconymi różnym bogom, a nareszcie — ze studnią, na dnie które zna du e się mały pokoik, gǳie na wieki spocznie
mumia faraona.
⁴⁰⁵Chetowie — ǳiś: Hetyci. [przypis edytorski]
⁴⁰⁶arfa — ǳiś: harfa. [przypis edytorski]
⁴⁰⁷świątynia królowej Hatasu — świątynia grobowa kobiety-faraona Hatszepsut (– p.n.e.) z XVIII
dynastii. Zbudowana w dolinie Deir el-Barahi, przylega ąca do wielkiego skalnego zbocza, złożona z trzech
kaskadowych tarasów, częściowo wykuta w skale. Unikatowy zabytek architektury egipskie , częściowo odbudowany przez polską mis ę archeologiczno-konserwatorską. [przypis edytorski]
⁴⁰⁸grób arcykapłana Retemenofa — ǳiś popr.: grobowiec Pedamenopeta, wysokiego rangą kapłana ży ącego na
przełomie XXV i XXVI dynastii. Na większy z grobowców w nekropoli tebańskie , składa się z  połączonych
korytarzami pomieszczeń, położonych na trzech poziomach. Setki metrów ścian pokryto eskami i tekstami
religĳnymi. Zbadany i obszernie opisany w XIX w., powstał czterysta lat po wydarzeniach przestawianych
w powieści. [przypis edytorski]
⁴⁰⁹piętr — ǳiś racze : pięter. [przypis edytorski]
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Przy blasku askrawych pochodni widać ściany wszystkich komnat pokryte modlitwami i obrazami, które odtwarza ą wszystkie za ęcia i rozrywki zmarłego: polowania,
budowę świątyń i kanałów, triumfalne prze azdy, uroczystości odprawiane na cześć bogów, walki wo sk z nieprzy aciółmi, pracę ludu…
Nie dość na tym: poko e bowiem nie tylko są zastawione sprzętami, naczyniami,
wozami i bronią, kwiatami, mięsem, ciastem i winem, ale eszcze zna du e się w nich
mnóstwo posągów. Są to liczne wizerunki Ramzesa XII, ego kapłanów, ministrów, kobiet, żołnierzy i niewolników. Pan bowiem i na tamtym świecie nie może obe ść się bez
kosztownych sprzętów, wykwintnego adła i wierne służby.
Gdy wóz żałobny zatrzymał się u we ścia do grobu, kapłani wy ęli mumię królewską
z sarkofagu i postawili ą na ziemi opartą plecami o skałę. Wówczas Ramzes XIII spalił przed zwłokami o ca kaǳidło, a królowa Nikotris, ob ąwszy mumię za szy ę, poczęła
mówić z płaczem:
— „Jam est siostra two a, żona two a Nikotris, nie opuszcza mnie, o wielki! Czy
istotnie pragniesz, mó dobry o cze, abym się oddaliła? A eżeli a ode dę, zostaniesz sam,
i czy ktokolwiek bęǳie z tobą?…⁴¹⁰”
W te chwili arcykapłan Herhor spalił kaǳidło przed mumią, a Mees rozlał wino
i rzekł:
— „Twemu sobowtórowi oﬁaru emy to, Ozyrysie-Mer-amen-Ramzesie, władco Górnego i Dolnego Egiptu, którego głos est sprawiedliwy przed wielkim bogiem…”
Po czym odezwały się płaczki i chóry kapłanów:
Chór I. „Skarżcie się, skarżcie, płaczcie, płaczcie, bez ustanku płaczcie, tak głośno, ak
tylko możecie…
Płaczki. O dosto ny podróżniku, który kieru esz swe kroki do ziemi wieczności, akże
prędko wyǳiera ą nam ciebie!…
Chór II. Jakże pięknym est, co mu się ǳie e! Ponieważ on barǳo kochał Chonsu
z Teb, więc bóg pozwolił mu osiągnąć Zachód, w świecie pokoleń sług ego.
Płaczki. O ty, którego otaczało tylu sług, bęǳiesz teraz w ziemi, która nakazu e samotność… Ty, który miałeś cienkie szaty i lubiłeś czystą bieliznę, leżysz teraz we wczora sze oǳieży!…
Chór I. W poko u, w poko u na Zachód, o panie nasz, idź w poko u… U rzymy cię
znowu, gdy ǳień wieczności nade ǳie, albowiem iǳiesz do kra u, który łączy z sobą
wszystkich luǳi⁴¹¹.”
Zaczęły się ostateczne ceremonie.
Przyprowaǳono wołu i antylopę, które powinien był zabić Ramzes XIII, ale zabił ego
zastępca wobec bogów, arcykapłan Sem. Niżsi kapłani szybko oprawili zwierzęta, po czym
Herhor i Mees, wziąwszy udźce ich, kole no przykładali e do ust mumii. Ale mumia
eść nie chciała, była bowiem eszcze nie ożywiona, a usta e zamknięte.
Aby usunąć tę przeszkodę, Mees obmył ą świętą wodą i okaǳił wonnościami i ałunem, mówiąc:
— „Oto stoi mó o ciec, oto stoi Ozyrys-Mer-amen-Ramzes. Ja estem twoim synem,
estem Horusem, przychoǳę do ciebie, aby cię oczyścić i zrobić żywym… Składam na
powrót two e kości, spa am, co było przecięte, gdyż estem Horus, mściciel o ca mo ego…
Zasiadasz na tronie Re i da esz rozkazy bogom. Gdyż ty esteś Re, który z Nut pochoǳi,
które roǳi Re każdego poranku, który roǳi Mer-amen-Ramzesa coǳiennie tak ak
Re⁴¹².”
Mówiąc tak, arcykapłan dotykał amuletami ust, piersi, rąk i nóg mumii.
Teraz znowu odezwały się chóry.
Chór I. „Ozyrys-Mer-amen-Ramzes bęǳie odtąd adał i pĳał wszystko, co eǳą i pĳą
bogowie. Zasiada na ich mie scu, est zdrów i silny ak oni…
Chór II. Ma właǳę we wszystkich członkach swoich; nienawistnym mu est, gdy
będąc głodnym, eść nie może, i gdy est spragnionym, a pić nie może.
⁴¹⁰Jam jest siostra twoja […] i czy ktokolwiek bęǳie z tobą? — autentyczne. [przypis autorski]
⁴¹¹Twemu sobowtórowi oﬁarujemy […] łączy z sobą wszystkich luǳi — autentyczne. [przypis autorski]
⁴¹²Oto stoi mój ojciec […] który roǳi Mer-amen-Ramzesa coǳiennie tak jak Re — autentyczne. [przypis
autorski]
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Chór I. O bogowie, użyczcie Ozyrysowi-Mer-amen-Ramzesowi tysiące tysięcy kruż
wina, tysiące szat, chlebów i wołów…
Chór II. O wy, ży ący na ziemi, którzy tędy przechoǳić bęǳiecie, eżeli wam życie
miłe, a śmierć obrzydła, eżeli pragniecie, ażeby dosto eństwa wasze przeszły na wasze
potomstwo, odmawia cie tę modlitwę, za pochowanym tu nieboszczykiem…
Mefres. O wy wielcy, wy prorocy, wy książęta, pisarze i faraonowie, wy inni luǳie,
którzy za milion lat po mnie przy ǳiecie, gdyby kto z was na mie scu mego nazwiska
położył swo e, Bóg go skarze zniszczeniem ego osoby na te ziemi…⁴¹³”
Po tym zaklęciu kapłani zapalili pochodnie, wzięli mumię królewską i znowu włożyli
ą do skrzyni, a ze skrzynią do kamiennego sarkofagu, który w ogólnych zarysach miał
luǳką formę. Następnie pomimo krzyku, rozpaczy i oporu płaczek zanieśli ogromny ten
ciężar do grobu.
Minąwszy przy świetle pochodni kilka korytarzy i komnat, zatrzymali się w edne ,
gǳie była studnia. W otwór ten spuścili sarkofag i sami weszli za nim do poǳiemiów⁴¹⁴
dolnych. Tam ustawili sarkofag w ciasnym pokoiku i szybko zamurowali otwór tak, że
na wprawnie sze oko nie odkryłoby we ścia do grobu. Następnie wrócili na górę i z równą
starannością zamurowali we ście do studni.
Wszystko to wykonali sami kapłani, bez świadków, a wykonali tak dokładnie, że
mumia Ramzesa XII po ǳiś ǳień spoczywa w swym ta emniczym mieszkaniu, zarówno
bezpieczna od złoǳie ów, ak i od nowożytne ciekawości. W ciągu dwuǳiestu ǳiewięciu
wieków wiele mogił królewskich zgwałcono, ale ta została nie tkniętą.
Przez ten czas, gdy edna grupa kapłanów ukrywała zwłoki pobożnego faraona, inna
grupa, oświetliwszy poǳiemne komnaty, zaprosiła ży ących na ucztę.
Weszli do sali adalne : Ramzes XIII, królowa Nikotris, arcykapłani Herhor, Mees
i Sem tuǳież kilkunastu cywilnych i wo skowych dosto ników. Na środku komnaty stały
stoły zapełnione potrawami, winem i kwiatami, a pod ścianą sieǳiał wykuty z porﬁru
posąg zmarłego pana. Zdawał się on patrzeć na obecnych i z melancholĳnym uśmiechem
zapraszać ich, aby edli.
Uczta zaczęła się świętym tańcem, któremu towarzyszył śpiew edne z na wyższych
kapłanek:
„Używa cie dni szczęścia, bo życie trwa tylko edną chwilę… Używa cie szczęścia, bo
gdy we ǳiecie do grobu, spoczniecie tam na wieki, na całą długość każdego dnia!…⁴¹⁵”
Po kapłance wystąpił prorok i przy akompaniamencie arf mówił śpiewa ącym głosem:
„Świat est ciągłą zmianą i ciągłym odnawianiem. Mądry to układ losu, godne poǳiwu postanowienie Ozyrysa, że w miarę ak ciało z ubiegłych czasów ulega zniszczeniu
i ginie, zosta ą po nim inne ciała…
Faraonowie, ci bogowie, którzy byli przed nami, spoczywa ą w swych piramidach;
mumie i sobowtóry ich zostały. Choć pałace, które zbudowali, nie zna du ą się uż na
dawnych mie scach, nie ma ich wcale…
Nie rozpacza więc, ale odda się swoim żąǳom i szczęściu, i nie zużywa twego serca,
aż przy ǳie dla ciebie ǳień, kiedy błagać bęǳiesz, a Ozyrys, bóg, którego serce uż nie
bĳe, nie zechce wysłuchać próśb i błagań…
Żale całego świata nie wrócą szczęścia człowiekowi, który leży w mogile; używa więc
dni szczęścia i nie bądź leniwym w radości. Zaprawdę, nie ma człowieka, który by mógł
zabrać z sobą dobro swo e na tamten świat — zaprawdę nie ma człowieka, który by tam
poszedł i wrócił!…⁴¹⁶”
Uczta skończyła się i dosto ne zebranie, eszcze raz okaǳiwszy posąg zmarłego, zabrało
się z powrotem do Tebów. W świątyni grobowe zostali tylko kapłani, aby regularnie
składać panu oﬁary, tuǳież straż pilnu ąca grobu przeciw świętokraǳkim pokuszeniom
złoǳie ów.
Odtąd Ramzes XII został sam w swe ta emne komnacie. Przez małe a ukryte w skale
okienko ledwie wǳierał się mrok. Zamiast piór strusich nad panem szeleściły skrzydła
⁴¹³Ozyrys-Mer-amen-Ramzes bęǳie odtąd jadał i pĳał wszystko, co jeǳą i pĳą bogowie. […] Bóg go skarze
zniszczeniem jego osoby na tej ziemi — autentyczne. [przypis autorski]
⁴¹⁴poǳiemiów — ǳiś popr. forma D.: poǳiemi. [przypis edytorski]
⁴¹⁵Używajcie dni szczęścia […] na całą długość każdego dnia! — autentyczne. [przypis autorski]
⁴¹⁶Świat jest ciągłą zmianą […] który by tam poszedł i wrócił! — autentyczne. [przypis autorski]
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ogromnych nietoperzy; zamiast muzyki rozlegały się w nocne porze ękliwe wycia hien
i kiedy niekiedy potężny głos lwa, który ze swe pustyni pozdrawiał faraona w grobie.

 
Po pogrzebie faraona Egipt wrócił do zwykłego trybu życia, a Ramzes XIII do spraw państwowych. Nowy władca w miesiącu Epiﬁ (kwiecień — ma ) zwieǳił miasta położone
za Tebami wzdłuż Nilu. Był więc w Sni⁴¹⁷, mieście barǳo przemysłowym i handlowym,
gǳie zna dowała się świątynia Knepha⁴¹⁸, czyli „duszy świata”. Zwieǳił Edfu⁴¹⁹, którego
świątynia, o ǳiesięciopiętrowych pylonach⁴²⁰, posiadała ogromną bibliotekę papirusów,
a na ścianach miała wypisaną i wymalowaną akby encyklopedię ówczesne eograﬁi⁴²¹,
astronomii i teologii. Wstąpił do łomów kamienia w Chennu⁴²²; w Nubii, czyli Kom
Ombo⁴²³, złożył oﬁary Horusowi, bogu światła, i Sebekowi, który est duchem ciemności⁴²⁴. Był na wyspie Ab⁴²⁵, która mięǳy czarnymi skałami wyglądała ak szmaragd,
roǳiła na lepsze daktyle i nazywała się stolicą słoniów: tam bowiem koncentrował się
handel kością słoniową. Wstąpił wreszcie do miasta Sunnu⁴²⁶, położonego przy pierwsze
katarakcie Nilowe , i zwieǳił olbrzymie kopalnie granitu tuǳież s enitu⁴²⁷, w których
łupano skały za pomocą klinów napo onych wodą i wyciosywano obeliski na ǳiewięć
piętr⁴²⁸ wysokie.
Gǳiekolwiek ukazał się nowy pan Egiptu, poddani witali go z szalonym zapałem.
Nawet pracu ący w kopalniach przestępcy, których ciało było pokryte nie zago onymi
ranami, nawet ci zaznali szczęścia: faraon bowiem na trzy dni kazał uwolnić ich od roboty.
Ramzes XIII mógł być zadowolony i dumny: żaden bowiem faraon nawet w czasie
triumfalnego w azdu nie był przy mowany tak ak on w swo e poko owe prze ażdżce.
Toteż nomarchowie, pisarze i arcykapłani, wiǳąc bezgraniczne przywiązanie ludu do nowego faraona, ugięli się przed ego właǳą i mięǳy sobą szeptali:
— Pospólstwo est ak stado byków, a my ak roztropne i gospodarne mrówki. Czcĳmy więc nowego pana, abyśmy cieszyli się zdrowiem i ochronili nasze domy od zniszczenia…
Tym sposobem opozyc a dosto ników, eszcze przed kilkoma miesiącami barǳo silna,
ǳiś umilkła i ustąpiła mie sca nieograniczone pokorze. Cała arystokrac a, całe kapłaństwo upadło na twarz przed Ramzesem XIII; tylko Mees i Herhor pozostali nieugięci.
⁴¹⁷Sna — Esna, eg. Junet, gr. Latonpolis, miasto na południu Egiptu na zachodnim brzegu Nilu, ok.  km
na południe od Teb, stolica . nomu Górnego Egiptu, centrum kultu bogini Neith i boga Chnuma. [przypis
edytorski]
⁴¹⁸Kneph — egipski bóg Chnum, opiekun wylewów Nilu, stwórca luǳi, których uformował z gliny na kole
garncarskim. [przypis edytorski]
⁴¹⁹Edfu — miasto w południowym Egipcie na zachodnim brzegu Nilu, ok.  km na południe od Teb, 
km na północ od Asuanu. Ośrodek kultu Horusa, stolica . nomu Górnego Egiptu. [przypis edytorski]
⁴²⁰świątynia, o ǳiesięciopiętrowych pylonach — zachowana do ǳiś ogromna świątynia Horusa w Edfu została
zbudowana na mie scu starsze , mnie sze świątyni, w epoce hellenistyczne , w latach – p.n.e., tysiąc lat
po wydarzeniach opisywanych w powieści. [przypis edytorski]
⁴²¹jeograﬁa — ǳiś popr.: geograﬁa. [przypis edytorski]
⁴²²Chennu — Chenu (eg.), ǳiś Gebel el-Silsila, wielkie kamieniołomy piaskowca, położone po obu brzegach Nilu pomięǳy Edfu a Kom Ombo, eksploatowane od epoki Średniego Państwa aż do czasów rzymskich.
Na zachodnim brzegu zna du ą się niewielkie, wycięte w skale świątynie faraonów XVIII dynastii. [przypis
edytorski]
⁴²³w Nubii, czyli Kom Ombo — własc. egipskie Nebyt, gr. Omboi, miasto w południowym Egipcie, w . nomie
Górnego Egiptu, ok.  km na południe od Teb,  km na północ od Asuanu. Ośrodek kultu Sobka i Horusa,
słynny ze świętych krokodyli oraz nietypowe , podwó ne świątyni zbudowane w czasach hellenistycznych, kiedy
miasto stało się stolicą nomu. [przypis edytorski]
⁴²⁴Horusowi, bogu światła, i Sebekowi, który jest duchem ciemności — głównymi bogami Kom Ombo byli: Horus,
czczony ako Horus Starszy (gr. Haroeris), bóg światła i mąż Hathor, oraz Sobek, bóg krokodyl, włada ący wodą.
[przypis edytorski]
⁴²⁵wyspa Ab — egipskie Abu, gr. Elefantyna, wyspa na Nilu przed I kataraktą, gǳie przebiegała granica
pomięǳy Egiptem a Nubią; również nazwa wzniesionego na wyspie fortu granicznego; stolica . nomu Górnego Egiptu; ośrodek kultu Chnuma, boga wylewów Nilu, ze słynnym, odkrytym w XIX wieku nilometrem.
Egipskie abu oraz gr. elephas oznacza ą słonia. [przypis edytorski]
⁴²⁶Sunnu — egipskie Sunet, gr. Syene, ǳiś Asuan, miasto przy I katarakcie, przy granicy Egiptu z Nubią, w .
nomie Górnego Egiptu. Ok.  km na południe od Memﬁs,  km na południe od Teb. [przypis edytorski]
⁴²⁷kopalnie granitu tuǳież sjenitu, — w pobliżu ǳisie szego Asuanu zna dowały się kamieniołomy twarde
skały głębinowe , którą od greckie nazwy te mie scowości, Syene, nazwano s enitem. [przypis edytorski]
⁴²⁸piętr — ǳiś racze : pięter. [przypis edytorski]
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Toteż kiedy faraon wrócił z Sunnu do Tebów, zaraz pierwszego dnia wielki skarbnik
przyniósł mu dwie niepomyślne wiadomości.
— Wszystkie świątynie — rzekł — odmówiły skarbowi kredytu i na pokornie błagaą waszą świątobliwość, aby w ciągu dwu lat rozkazał wypłacić pożyczone od nich sumy…
— Rozumiem — odparł władca — to robota świętego Meesa!… Ileż esteśmy im
winni?
— Z pięćǳiesiąt tysięcy talentów.
— Pięćǳiesiąt tysięcy talentów mamy spłacić w ciągu dwu lat!… — powtórzył faraon.
— No, a co eszcze?…
— Podatki wpływa ą barǳo opieszale — mówił skarbnik. — Od trzech miesięcy
dosta emy zaledwie czwartą część tego, co nam się należy…
— Cóż się to stało?…
Skarbnik był zakłopotany.
— Słyszałem — rzekł — iż acyś luǳie tłumaczą chłopom, że za panowania wasze
świątobliwości mogą nie płacić podatków…
— Oho! ho!… — zawołał, śmie ąc się, Ramzes — owi acyś luǳie wyda ą mi się
barǳo podobnymi do dosto nego Herhora… Cóż to, chce on mnie zamorzyć głodem?…
Czymże pokrywacie wydatki bieżące? — spytał.
— Z rozkazu Hirama pożycza ą nam Fenic anie — odpowieǳiał skarbnik. — Wzięliśmy uż osiem tysięcy talentów…
— Ale kwity da ecie im?
— I kwity, i zastawy… — westchnął skarbnik. — Oni mówią, że to prosta formalność; niemnie osiedla ą się na folwarkach wasze świątobliwości i zabiera ą chłopom, co
się da…
Upo ony przy ęciem ze strony ludu i pokorą magnatów, faraon uż nawet nie gniewał
się na Herhora i Meesa. Czas gniewów minął, nadeszła chwila ǳiałania, i Ramzes tego
samego dnia ułożył plan.
Naza utrz wezwał luǳi na barǳie zaufanych: arcykapłana Sema, proroka Pentuera,
ulubieńca Tutmozisa i Fenic anina Hirama. A gdy zebrali się, rzekł:
— Zapewne wiecie, że świątynie zażądały, abym zwrócił im fundusze, które pożyczył
od nich mó wiecznie ży ący o ciec. Każdy dług est świętym, ten zaś, który należy się
bogom, rad bym spłacić na pierwe . Ale skarb mó est pusty, bo nawet podatki nieregularnie wpływa ą…
Z tego powodu uważam, że państwo est w niebezpieczeństwie, i — estem zmuszony
zwrócić się po fundusze do skarbów przechowywanych w Labiryncie…
Dwa kapłani niespoko nie poruszyli się.
— Wiem — ciągnął faraon — że według naszych świętych praw, mó dekret nie
wystarczy do otworzenia nam piwnic Labiryntu. Lecz kapłani tamte si ob aśnili mnie: co
powinienem zrobić. Oto — muszę zwołać przedstawicieli wszystkich stanów Egiptu, po
trzynastu luǳi z każdego stanu, i uzyskać od nich potwierǳenie mo e woli…
Faraon w tym mie scu uśmiechnął się i zakończył:
— ǲiś wezwałem was, abyście mi pomogli zwołać to zgromaǳenie stanów, i oto, co
wam rozkazu ę:
Ty, dosto ny Semie, wybierzesz mi trzynastu kapłanów i trzynastu nomarchów… Ty,
pobożny Pentuerze, sprowaǳisz z różnych nomesów trzynastu rolników i trzynastu rzemieślników… Tutmozis dostarczy trzynastu oﬁcerów i trzynastu szlachty, a książę Hiram
za mie się tym, ażebym miał trzynastu kupców.
Życzę sobie, ażeby zgromaǳenie to ak na pręǳe zebrało się w moim pałacu w Memﬁs i nie tracąc czasu na próżnym gadaniu uznało, że Labirynt powinien dostarczyć funduszów memu skarbowi…
— Ośmielę się przypomnieć wasze świątobliwości — wtrącił arcykapłan Sem — że
na tym zgromaǳeniu muszą być: dosto ny Herhor i dosto ny Mees, i że służy im prawo,
a nawet ma ą obowiązek sprzeciwiać się naruszeniu skarbca w Labiryncie.
— Owszem, zgaǳam się na to na zupełnie ! — żywo odparł faraon. — Oni powieǳą
swo e powody, a mo e. Zaś zgromaǳenie osąǳi: czy może istnieć państwo bez pienięǳy
i czy est rozsądnie dusić skarby w piwnicach, podczas gdy rządowi grozi bankructwo?
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— Kilkoma szaﬁrami z tych, akie leżą w Labiryncie, można by spłacić wszystkie długi
fenickie!… — rzekł Hiram. — Ja zaraz idę mięǳy kupców i wnet dostarczę nie trzynastu,
ale trzynaście tysięcy takich, którzy będą głosowali na rozkazy wasze świątobliwości…
To powieǳiawszy, Fenic anin upadł na ziemię i pożegnał władcę.
Gdy Hiram wyszedł, arcykapłan Sem odezwał się:
— Nie wiem, czy dobrze stało się, że na te naraǳie był cuǳoziemiec?…
— Musiał być!… — zawołał faraon. — Bo on nie tylko ma wielki wpływ na naszych
kupców, ale, co ważnie sza, on ǳiś dostarcza nam pienięǳy… Chciałem go przekonać,
że myślę o ego należnościach i mam środki do pokrycia ich…
Nastało milczenie, z którego skorzystał Pentuer, mówiąc:
— Jeżeli wasza świątobliwość pozwoli, a zaraz wy adę, ażeby za ąć się zgromaǳeniem
rolników i rzemieślników. Wszyscy oni będą głosowali za naszym panem, ale spośród
mnóstwa trzeba wybrać na mędrszych.
Pożegnał faraona i wyszedł.
— A ty, Tutmozisie?… — spytał Ramzes.
— Panie mó — rzekł ulubieniec — estem tak pewny two e szlachty i wo ska, że
zamiast mówić o nich, ośmielę się zanieść do ciebie mo ą własną prośbę…
— Chcesz pienięǳy?
— Wcale nie. Chcę żenić się…
— Ty?… — zawołał faraon. — Któraż kobieta zasłużyła u bogów na podobne szczęście?
— Jest to piękna Hebron, córka na dosto nie szego nomarchy tebańskiego — Antefa… — odparł, śmie ąc się, Tutmozis. — Jeżeli wasza świątobliwość raczysz oświadczyć
mnie te czcigodne roǳinie… Chciałem powieǳieć, że mo a miłość dla was zwiększy
się… ale dam spokó , bo skłamałbym…
Faraon poklepał go po ramieniu.
— No… no!… tylko mnie nie zapewnia o tym, czego estem pewny — rzekł. —
Po adę utro do Antefa i przez bogi, zda e mi się, że w ciągu kilku dni urząǳę ci wesele.
A teraz możesz iść do swo e Hebron…
Zostawszy z ednym tylko Semem, ego świątobliwość zapytał:
— Oblicze two e est ponure… Czy wątpisz, aby znalazło się trzynastu kapłanów gotowych spełnić mo e rozkazy?…
— Jestem pewny — odpowieǳiał Sem — że prawie wszyscy kapłani i nomarchowie
zrobią to, co bęǳie potrzebne do szczęścia Egiptu i zadowolenia wasze świątobliwości…
Racz ednak nie zapominać, panie, że gdy choǳi o skarbiec Labiryntu, ostateczną decyz ę
wyda Amon…
— Posąg Amona w Tebach?…
— Tak.
Faraon pogardliwie machnął ręką.
— Amon — rzekł — to Herhor i Mees… że oni nie zgoǳą się, o tym wiem; ale
też nie myślę dla uporu dwu luǳi poświęcać państwa.
— Myli się wasza świątobliwość — odparł z powagą Sem. — Prawda, że barǳo
często posągi bogów robią to, czego chcą ich arcykapłani, ale… nie zawsze!… W naszych
świątyniach, panie, ǳie ą się niekiedy rzeczy naǳwycza ne i ta emnicze… Posągi bogów
niekiedy same robią i mówią, co chcą…
— W takim razie estem spoko ny — przerwał mu faraon. — Bogowie zna ą stan
państwa i czyta ą w moim sercu… Chcę, ażeby Egipt był szczęśliwym, a ponieważ tylko
do tego celu dążę, więc żaden mądry i dobry bóg nie może mi przeszkaǳać.
— Oby sprawǳiły się słowa wasze świątobliwości!… — szepnął arcykapłan.
— Ty eszcze chcesz mi coś powieǳieć — rzekł Ramzes wiǳąc, że ego religĳny
zastępca ociąga się z pożegnaniem.
— Tak est, panie. Mam obowiązek przypomnieć ci, że każdy faraon, zaraz po ob ęciu
właǳy i pogrzebaniu swego poprzednika, musi pomyśleć o wzniesieniu dwu budowli:
grobu dla siebie i świątyni dla bogów.
— Otóż właśnie! — zawołał pan. — Nieraz uż myślałem o tym, ale nie ma ąc pienięǳy, nie śpieszę się z wydawaniem rozkazów. Bo rozumiesz — dodał z ożywieniem —
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że eżeli zbudu ę coś, to coś wielkiego, coś, co by kazało Egiptowi nieprędko zapomnieć
o mnie…
— Chcesz mieć wasza świątobliwość piramidę?…
— Nie. Nie zbudu ę przecie większe piramidy niż Cheopsa ani większe świątyni
aniżeli Amona w Tebach. Mo e państwo est za słabe do wykonywania ǳieł ogromnych…
Muszę więc zrobić coś zupełnie nowego, gdyż powiem ci, że nasze budowle uż mnie
nuǳą. Wszystkie są podobne ak luǳie mięǳy sobą, a różnią się edna od drugie chyba
tylko wymiarami, ak człowiek dorosły i ǳiecko.
— Więc?… — zapytał zǳiwiony arcykapłan.
— Mówiłem z Grekiem Dionem, który est u nas na znakomitszym architektem, i on
pochwalił mó plan — ciągnął faraon. — Otóż na grób dla siebie chcę zbudować wieżę
okrągłą, ze schodami zewnętrznymi, taką, ak była w Babelu… Wzniosę też świątynię
nie dla Ozyrysa lub Izydy, ale dla Jedynego Boga, w którego wierzą wszyscy: Egipc anie,
Chalde czycy, Fenic anie i Żyǳi… Chcę zaś, aby świątynia ta była podobną do pałacu
króla Assara, którego model Sargon przywiózł mo emu o cu…
Arcykapłan potrząsnął głową.
— Wielkie to są zamiary, panie mó — odparł — ale wykonać ich nie można… Wieże
babilońskie, z powodu swo e formy, są nietrwałe i łatwo przewraca ą się; tymczasem nasze
gmachy muszą przetrwać wieki… Świątyni Jedynemu Bogu stawiać nie można, gdyż On
nie potrzebu e ani oǳieży, ani adła, ani napo u, a cały świat est Jego mieszkaniem.
Gǳież więc świątynia, która by Go pomieściła, gǳie kapłan, który ośmieliłby się składać
Mu oﬁary?…
— Ha, więc zbudu emy przybytek dla Amona-Ra — wtrącił faraon.
— Owszem, byle nie taki ak pałac króla Assara. Gdyż est to gmach asyry ski, a nam,
Egipc anom, nie przystoi naśladować barbarzyńców…
— Nie rozumiem cię… — przerwał nieco rozdrażniony władca.
— Wysłucha mnie, panie nasz — mówił Sem. — Przypatrz się ślimakom, z których
każdy ma inną skorupę: eden zwiniętą, ale płaską, drugi zwiniętą, a podłużną, eszcze
inny — podobną do pudełka… Tak samo każdy naród budu e inne gmachy, zgodne z ego
krwią i usposobieniem.
Racz także pamiętać, że gmachy egipskie są tak różne od asyry skich, ak Egipc anie
od Asyry czyków.
U nas zasadniczym kształtem każdego gmachu est piramida ścięta, na trwalsza ze
wszystkich form, ak Egipt est na trwalszym ze wszystkich państw. Zaś u Asyry czyków
zasadniczą formą est sześcian, który łatwo psu e się i ulega zniszczeniu.
Pyszny i lekkomyślny Asyry czyk stawia swo e sześciany eden na drugim i budu e
gmach wielopiętrowy, pod którego ciężarem usuwa się ziemia. Pokorny zaś i roztropny
Egipc anin ustawia swo e ścięte piramidy edna za drugą. Tym sposobem u nas nic nie
wisi w powietrzu, ale każda część gmachu opiera się na ziemi.
Stąd wynika, że nasze budowle są długie i wiecznotrwałe, a asyry skie — wysokie
i kruche ak ich państwo, które ǳiś szybko wznosi się, a za parę wieków zostaną po nim
tylko gruzy.
Asyry czyk est wrzaskliwym samochwalcą, więc w swoich budowlach wszystko wystawia na zewnątrz: kolumny, obrazy i rzeźby. Skromny zaś Egipc anin na pięknie sze
rzeźby i kolumny kry e wewnątrz świątyń, ak mędrzec, który wzniosłe myśli, uczucia
i pragnienia chowa w głębi serca, lecz nie ozdabia nimi swoich piersi i pleców. U nas
wszystko, co piękne, est ukryte, u nich wszystko robi się na pokaz. Asyry czyk, gdyby
mógł, rozciąłby sobie żołądek, ażeby pokazać światu, akie osobliwe ada potrawy…
— Mów… mów dale !… — wtrącił Ramzes.
— Niewiele zosta e mi do powieǳenia — ciągnął Sem. — Chcę tylko eszcze zwrócić,
panie, two ą uwagę na ogólną formę naszych i asyry skich gmachów.
Kiedy, będąc przed laty w Niniwie, przyglądałem się hardo wyskaku ącym nad ziemię
asyry skim wieżom, zdawało mi się, że to rozhukane konie, które zerwawszy węǳidła,
sta ą dęba, ale — wnet upadną, eżeli eszcze nóg sobie nie połamią.
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Naród, Sztuka

Tymczasem spróbu , wasza świątobliwość, spo rzeć z akiego wzniesionego punktu na
egipską świątynię. Co ona przypomina?… Oto — człowieka, który modli się, leżąc na
ziemi.
Dwa pylony to dwie dłonie wzniesione ku niebu. Dwa mury opasu ące ǳieǳiniec —
to ramiona. Sala „kolumn, czyli niebiańska” — to głowa; komnaty: „boskiego ob awienia”
i „stołów oﬁarnych” — to piersi, a „ta emny przybytek boga” — to serce pobożnego
Egipc anina.
Nasza świątynia uczy nas, akimi być powinniśmy.
„Mie dłonie potężne ak pylony — mówi do nas — a ramiona silne ak mury. Mie
w głowie rozum tak obszerny i bogaty ak przysionek świątyni, duszę czystą ak komnaty
»ob awienia« i »oﬁar«, a w sercu mie boga — o Egipc aninie!…”
Zaś asyry skie gmachy przemawia ą do swego ludu:
„Wspina się nad luǳi, Asyry czyku, zaǳiera głowę wyże niż inni!… Nie zǳiałasz
nic wielkiego na świecie, ale przyna mnie zostawisz wiele gruzów…”
Miałżebyś, panie, odwagę — zakończył arcykapłan — wznosić u nas budowle asyry skie, naśladować naród, którym Egipt brzyǳi się i pogarǳa?…
Ramzes zamyślił się. Pomimo wykładu Sema i teraz sąǳił, że ednak pałace asyry skie
są pięknie sze od egipskich. Ale tak nienawiǳił Asyry czyków, że ego serce poczęło się
chwiać.
— W takim razie — odparł — zaczekam z budową świątyni i mego grobu. Wy zaś,
mędrcy, którzy esteście mi życzliwi, obmyślcie plany takich gmachów, które by imię
mo e przekazały na dalszym pokoleniom.
„Nieluǳka duma wypełnia duszę tego młoǳieńca!…” — rzekł do siebie arcykapłan
i smutny pożegnał faraona.

 
Tymczasem Pentuer wybierał się z powrotem do Dolnego Egiptu, aby z edne strony
znaleźć po trzynastu delegatów stanu rolniczego i rzemieślniczego dla faraona, z drugie
zaś — aby zachęcić ludność pracu ącą do upominania się o ulgi, akie przyobiecał nowy
władca. W ego bowiem przekonaniu na większą sprawą dla Egiptu było: usunąć krzywdy,
akich doznawały, i nadużycia, akim ulegały klasy pracu ące.
Niemnie Pentuer był kapłanem i nie tylko nie pragnął upadku swego stanu, ale nawet
nie chciał zrywać węzłów, akie go z nim łączyły.
Toteż aby zaznaczyć swo ą wierność, Pentuer poszedł z pożegnaniem do Herhora.
Potężny niegdyś dosto nik przy ął go z uśmiechem.
— Rzadki gość… rzadki gość… — zawołał Herhor. — Od czasu ak mogłeś zostać
doradcą ego świątobliwości, nie pokazu esz mi się… Co prawda, nie ty eden!… Ale
cokolwiek nastąpi, nie zapomnę twoich usług, choćbyś mnie eszcze barǳie unikał.
— Ani estem doradcą pana naszego, ani unikam wasze dosto ności, którego łasce
zawǳięczam to, czym ǳiś estem… — odparł Pentuer.
— Wiem, wiem! — przerwał Herhor. — Nie przy ąłeś wysokiego dosto eństwa,
aby nie pracować na zgubę świątyń. Wiem, wiem!… choć może i szkoda, że nie zostałeś
doradcą rozbrykanego młokosa, który niby to nami rząǳi… Z pewnością nie pozwoliłbyś
mu otaczać się zdra cami, którzy go zgubią…
Pentuer, nie chcąc rozmawiać o tak drażliwych kwestiach, opowieǳiał Herhorowi,
po co eǳie do Dolnego Egiptu.
— Owszem — odparł Herhor — niecha Ramzes XIII zwołu e zebranie wszystkich
stanów… Ma do tego prawo.
Ale — dodał nagle — szkoda mi, że ty się w to mieszasz… Duże zmiany zaszły w tobie!… Pamiętasz, co mówiłeś w czasie owych manewrów pod Pi-Bailos do mego adiutanta?… Przypomnę ci: mówiłeś, że potrzeba ograniczyć nadużycia i rozpustę faraonów.
A ǳiś… sam popierasz ǳiecinne pretens e na większego rozpustnika, akiego miał kiedy
Egipt.
— Ramzes XIII — przerwał mu Pentuer — chce poprawić dolę ludu. Byłbym więc
głupim i nikczemnym, gdybym a, syn chłopów, nie służył mu w te sprawie.
— Nie pytasz ednak, czy to nie zaszkoǳi nam, kapłaństwu?…
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Pentuer zǳiwił się.
— Wszakże sami da ecie wielkie ulgi chłopom należącym do świątyń! — zawołał. —
Mam zresztą wasze pozwolenie…
— Co?… akie?… — spytał Herhor.
— Przypomnĳ sobie, wasza dosto ność, tę noc, podczas które , w świątyni Seta,
witaliśmy na świątobliwszego Beroesa. Mees mówił wtedy, że Egipt upadł skutkiem
poniżenia się stanu kapłańskiego, a a twierǳiłem, że nęǳa ludu est przyczyną niedoli
państwa. Na co ty, o ile pamiętam, odpowieǳiałeś:
„Niech Mees za mu e się podźwignięciem kapłanów, a Pentuer poprawą losu chłopstwa… Ja zaś będę zapobiegał zgubne wo nie mięǳy Egiptem i Asyrią…”
— A wiǳisz — przerwał arcykapłan — więc masz obowiązek ǳiałać z nami, nie
z Ramzesem.
— Alboż on chce wo ny z Asyrią?… — odparł energicznie Pentuer. — Czy może
przeszkaǳa kapłanom w nabywaniu mądrości?… Chce dać ludowi siódmy ǳień na odpoczynek, a późnie obdarzyć każdą roǳinę chłopską małym kawałkiem gruntu… I nie
mów mi, wasza dosto ność, że faraon chce złego: bo przecie na folwarkach świątyń sprawǳono, że chłop wolny i ma ący swó zagon bez porównania lepie pracu e aniżeli niewolnik.
— Ależ a nic nie mam przeciw ulgom dla pospólstwa! — zawołał Herhor. — Tylko
estem przekonany, że Ramzes nie zrobi nic dla ludu.
— Z pewnością — nie, eżeli odmówicie mu pienięǳy…
— Choćbyśmy mu dali piramidę złota i srebra, a drugą kle notów, nic nie zrobi, bo
to rozhukany ǳieciak, którego asyry ski poseł Sargon nigdy nie nazywał inacze , tylko
— chłystkiem…
— Faraon ma wielkie zdolności…
— Ale nic nie wie, niczego nie umie! — mówił Herhor. — Ledwie trochę zawaǳił
o wyższą szkołę, z które czym pręǳe uciekł. Toteż ǳiś w sprawach rządu est ak ślepy,
est ak ǳiecko, które śmiało przestawia warcaby, ale nie ma po ęcia o grze w warcaby.
— Jednak rząǳi…
— Co to za rządy, Pentuerze! — odparł z uśmiechem arcykapłan. — Pootwierał nowe
szkoły wo skowe, pomnożył liczbę pułków, zbroi cały naród, obiecu e święta pospólstwu…
Ale ak on to wykona?… Trzymasz się z daleka od niego, więc nic nie wiesz; lecz a
zapewniam cię, że on, wyda ąc rozkazy, wcale nie zastanawia się: kto to zrobi? czy są
środki? akie będą następstwa?…
Tobie się zda e, że on rząǳi. To a rząǳę, a ciągle rząǳę, a, którego on wypęǳił
od siebie… Ja robię to, że ǳiś mnie wpływa podatków do skarbu, ale a też zapobiegam
buntowi chłopstwa, który uż by wybuchnął; a sprawiam, że nie porzucono robót przy
kanałach, groblach i gościńcach. Ja w końcu uż dwa razy powstrzymałem Asyrię od wypowieǳenia nam wo ny, którą ten szaleniec wywołu e wo skowymi rozporząǳeniami…
Ramzes rząǳi!… On tylko robi zamęt. Miałeś próbę ego gospodarki w Dolnym
Egipcie: pił, hulał, sprowaǳał coraz nowe ǳiewczęta i — niby to za mował się administrac ą nomesów, ale nic, zupełnie nic nie rozumiał. Co zaś na gorsze: wdał się z Fenic anami, ze zbankrutowaną szlachtą i rozmaitego gatunku zdra cami, którzy pcha ą go do
zguby…
— A zwycięstwo nad Sodowymi Jeziorami?… — spytał Pentuer.
— Przyzna ę mu energię i zna omość sztuki wo skowe — odparł Herhor. — To
edno on umie. Lecz powieǳ sam, czy wygrałby bitwę nad Sodowymi Jeziorami, gdyby
nie pomoc two a i innych kapłanów?… Przecież wiem, że zawiadamialiście go o każdym
ruchu libĳskie bandy… A teraz pomyśl, czy Ramzes, nawet z waszą pomocą, mógłby
wygrać bitwę, na przykład — przeciw Nitagerowi?… Nitager to mistrz, Ramzes to dopiero
czeladnik.
— Więc czym skończy się wasza nienawiść? — zapytał Pentuer.
— Nienawiść!… — powtórzył arcykapłan. — Alboż a mogę nienawiǳieć chłystka,
który w dodatku est tak obsaczony ak eleń w wąwozach przez myśliwców. Muszę ednak
przyznać, iż ego rządy są tak szkodliwe dla Egiptu, że gdyby Ramzes miał brata albo gdyby
Nitager był młodszy, uż usunęlibyśmy ǳisie szego faraona…
— A wasza dosto ność zostałbyś ego następcą!… — wybuchnął Pentuer.
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Właǳa, Mądrość

Herhor wcale nie obraził się.
— ǲiwnie zgłupiałeś, Pentuerze — odparł, wzrusza ąc ramionami — od czasu gdy
robisz politykę na własny rachunek. Rozumie się, że gdyby zabrakło faraona, a miałbym
obowiązek zostać nim, ako arcykapłan Amona tebańskiego i naczelnik na wyższe rady
kapłańskie . Ale na co mi to? Czyliż od kilkunastu lat nie mam większe właǳy aniżeli
faraonowie?… Albo czy ǳiś a, wypęǳony minister wo ny, nie robię w państwie tego, co
uważam za potrzebne?…
Ci sami arcykapłani, skarbnicy, sęǳiowie, nomarchowie, a nawet enerałowie⁴²⁹, którzy mnie teraz unika ą, muszą przecie spełniać każdy ta emny rozkaz na wyższe rady, opatrzony mo ą pieczęcią. Czy est w Egipcie człowiek, który by takich zleceń nie spełnił?…
Czy ty sam ośmielibyś się im opierać?…
Pentuer zwiesił głowę. Jeżeli pomimo śmierci Ramzesa XII utrzymała się na wyższa,
ta na rada kapłańska, to Ramzes XIII albo musi e ulec, albo stoczyć z nią walkę na życie
i śmierć.
Faraon miał za sobą cały naród, całe wo sko, wielu kapłanów i większość cywilnych
dosto ników. Rada mogła rachować ledwo na parę tysięcy stronników, na swo e skarby
i niesłychanie mądrą organizac ę. Siły na zupełnie nierówne, ale wynik walki — barǳo
wątpliwy.
— Więc wy postanowiliście zgubić faraona!… — szepnął Pentuer.
— Wcale nie. Chcemy tylko uratować państwo.
— W takim razie: cóż powinien robić Ramzes XIII?…
— Co on zrobi?… nie wiem — odparł Herhor. — Ale wiem, co robił ego o ciec.
Ramzes XII również zaczął rządy od nieuctwa i samowoli; lecz gdy zabrakło mu pienięǳy, a na gorliwsi stronnicy poczęli go lekceważyć, zwrócił się do bogów. Otoczył się
kapłanami, uczył się od nich, ba! nawet ożenił się z córką arcykapłana Amenhotepa…
I po kilkunastu latach doszedł do tego, że sam został arcykapłanem nie tylko pobożnym,
ale nawet barǳo uczonym.
— A eżeli faraon nie usłucha te rady? — spytał Pentuer.
— To obe ǳiemy się bez niego — rzekł Herhor.
Po chwili zaś ciągnął dale :
— Posłucha mnie, Pentuerze. Ja wiem nie tylko, co robi, ale nawet: o czym myśli ten
twó faraon, który zresztą nie odbył eszcze uroczyste koronac i, więc dla nas est niczym.
Ja wiem, że on chce zrobić kapłanów swoimi sługami, a siebie — edynym panem Egiptu.
Ale taki zamiar est głupstwem, a nawet zdradą. Nie faraonowie — o czym dobrze
wiesz — stworzyli Egipt, lecz bogowie i kapłani. Nie faraonowie oznacza ą przybór Nilu
i regulu ą ego wylewy; nie faraonowie nauczyli lud siać, zbierać płody, hodować bydło.
Nie faraonowie leczą choroby mieszkańców i czuwa ą nad bezpieczeństwem państwa od
zewnętrznych wrogów…
Cóż by zatem było, sam powieǳ, gdyby nasz stan wydał Egipt na łaskę faraonów?
Na mędrszy z nich ma za sobą doświadczenie z lat kilkuǳiesięciu; ale stan kapłański
badał i uczył się przez ǳiesiątki tysięcy lat… Na potężnie szy władca ma edną parę oczu
i rąk — przy sobie; podczas gdy my posiadamy tysiące oczu i rąk we wszystkich nomesach
i nawet w obcych państwach…
Czy więc ǳiałalność faraona może porównywać się z naszą i — w razie różnicy zdań
— kto powinien ustąpić: my czy on?…
— A cóż a teraz mam robić? — wtrącił Pentuer.
— Rób, co ci każe ten młoǳik, byleś nie zdraǳił świętych ta emnic. A resztę… zostaw
czasowi… Szczerze pragnę, ażeby młoǳieniec, nazywany Ramzesem XIII, upamiętał się,
i przypuszczam, że zrobiłby to, gdyby… Gdyby nie związał się z obmierzłymi zdra cami,
nad którymi uż zawisła ręka bogów.
Pentuer pożegnał arcykapłana, pełen smutnych przeczuć. Nie upadł ednak na duchu,
wieǳąc, że cokolwiek ǳiś zdobęǳie dla poprawienia bytu ludowi, to uż zostanie, choćby
faraon ugiął się przed potęgą kapłanów.
„W na gorszym położeniu — myślał — trzeba robić, co możemy i co do nas należy.
Kiedyś poprawią się stosunki, a teraźnie szy zasiew wyda owoce.”
⁴²⁹jenerał — ǳiś popr.: generał. [przypis edytorski]
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Niemnie ednak postanowił wyrzec się agitac i mięǳy ludem. Owszem, gotów był
uspaka ać niecierpliwych, aby nie powiększali kłopotów faraonowi.
W parę tygodni późnie Pentuer w eżdżał w granice Dolnego Egiptu, upatru ąc po
droǳe na rozsądnie szych chłopów i rzemieślników, spomięǳy których można by wybrać
delegatów do zgromaǳenia, które zwoływał faraon.
Wszęǳie na droǳe spotykał oznaki na wyższego wzburzenia: zarówno chłopi, ak
rzemieślnicy domagali się, aby im dano siódmy ǳień wypoczynku i płacono za wszelkie
publiczne roboty, ak było dawnie . A tylko upomnieniom kapłanów różnych świątyń
należało zawǳięczać, że nie wybuchnął bunt ogólny, a przyna mnie , że robót nie przerywano.
Zarazem uderzyło go kilka nowych z awisk, których miesiąc temu nie dostrzegał.
Przede wszystkim lud poǳielił się na dwie partie. Jedni byli stronnikami faraona
i wrogami kapłanów, druǳy — burzyli się przeciw Fenic anom. Jedni dowoǳili, że kapłani powinni wydać faraonowi skarby Labiryntu, druǳy szeptali, że — faraon zanadto
protegu e cuǳoziemców.
Na ǳiwnie szą ednak była pogłoska, nie wiadomo skąd powstała, że Ramzes XIII —
zdraǳa ob awy obłąkania ak ego brat przyrodni i starszy, który właśnie dlatego został
usunięty od tronu. O wieści te mówili kapłani, pisarze, nawet chłopi.
— Kto wam opowiada takie kłamstwa?… — zapytał Pentuer ednego ze zna omych
inżynierów.
— To nie kłamstwo — odparł inżynier — ale smutna prawda. W pałacach tebańskich
wiǳiano faraona, ak biegał nagi po ogrodach… A pewnego wieczora ego świątobliwość
w nocy, pod oknami królowe Nikotris, wlazł na drzewo i rozmawiał z nią samą.
Pentuer zapewnił go, że nie dawnie ak przed pół miesiącem wiǳiał faraona, który
cieszy się na lepszym zdrowiem. Wnet ednak poznał, że inżynier nie ufa mu.
„To uż sprawa Herhora!… — pomyślał. — Zresztą tylko kapłani mogliby mieć tak
szybkie wiadomości z Tebów…”
Na chwilę stracił chęć do za mowania się wyborem delegatów, lecz znowu oǳyskał
energię, wciąż powtarza ąc sobie, że — co lud ǳiś pozyska, tego nie straci utro… Chyba
gdyby zaszły akieś naǳwycza ne wypadki!
Za Memﬁsem, na północ od piramid i sﬁnksa, wznosiła się uż na granicy piasków
niewielka świątynia bogini Nut. Mieszkał tam stary kapłan Menes, na większy w Egipcie
znawca gwiazd, zarazem inżynier.
Gdy traﬁła się w państwie budowa dużego gmachu albo nowego kanału, Menes schoǳił na grunt i wytykał kierunek. Poza obrębem tego żył ubogi i samotny w swe świątyni,
nocami bada ąc gwiazdy, w ǳień pracu ąc nad osobliwymi przyrządami.
Od kilku lat Pentuer nie był w tym mie scu, toteż uderzyło go opuszczenie i ubóstwo.
Ceglany mur walił się, w ogroǳie poschły drzewa, na ǳieǳińcu wałęsała się chuda koza
i parę kur.
Przy świątyni nie było nikogo. Dopiero gdy Pentuer zaczął wołać, z pylonu wyszedł
stary człowiek. Miał bose nogi, na głowie brudny czepiec, ak chłopi, dokoła bioder łachman opaski, a na plecach panterczą skórę, z które szerść wypełzła. Mimo to ego postawa
była pełna godności, a oblicze rozumu. Bystro przypatrzył się gościowi i rzekł:
— Albo mi się zda e, albo esteś Pentuerem?…
— Jestem nim — odrzekł przybysz i serdecznie uściskał starca.
— Ho!… ho!… — zawołał Menes, on to był bowiem — wiǳę, że zmieniłeś się na
dosto nych posaǳkach! Masz gładką skórę, bielsze ręce i złoty łańcuch na szyi. Na taką
ozdobę długo musi czekać bogini oceanu niebieskiego, matka Nut!…
Pentuer chciał zd ąć łańcuch; ale Menes powstrzymał go z uśmiechem.
— Da pokó ! — rzekł. — Gdybyś wieǳiał, akie kle noty mamy na niebie, nie
kwapiłbyś się z oﬁarowaniem złota… Cóż, przychoǳisz do nas osiedlić się?…
Pentuer potrząsnął głową.
— Nie — odparł. — Przyszedłem tylko pokłonić się tobie, boski nauczycielu.
— A potem znowu do dworu?… — śmiał się starzec. — O , wy, wy!… gdybyście
wieǳieli, co tracicie, porzuca ąc mądrość dla pałaców, bylibyście na smutnie szymi ludźmi…
— Sam esteś, nauczycielu?
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— Jak palma w pustyni, szczególnie ǳiś, kiedy mó głuchoniemy poszedł z koszem
do Memﬁsu użebrać co dla matki Re i e kapłana.
— I nie przykro ci?…
— Mnie?… — zawołał Menes. — Przez czas kiedyśmy się nie wiǳieli, wydarłem
bogom kilka ta emnic, których nie odstąpiłbym za obie korony Egiptu!…
— Czy to sekret?… — zapytał Pentuer.
— Co za sekret!… Przed rokiem dokończyłem pomiarów i rachunków odnoszących
się do wielkości ziemi…
— Co to znaczy?
Menes obe rzał się i zniżył głos.
— Przecież wiadomo ci — mówił — że ziemia nie est płaską ak stół, ale — est
olbrzymią kulą, na powierzchni które zna du ą się morza, kra e i miasta…
— To wiadomo — rzekł Pentuer.
— Nie wszystkim — odparł Menes. — A uż wcale nie było wiadomo: ak wielką
może być ta kula…
— A ty wiesz? — zapytał prawie wylękniony Pentuer.
— Wiem. Nasza piechota maszeru e na ǳień około trzynastu mil egipskich⁴³⁰. Otóż
kula ziemska est tak ogromna, że nasze wo ska obeszłyby ą dokoła w ciągu pięciu lat…
— Bogowie!… — rzekł Pentuer. — Czy nie lękasz się, o cze, myśleć o podobnych
rzeczach?…
Menes wzruszył ramionami.
— Mierzyć wielkość, cóż w tym strasznego? — odparł. — Mierzyć wielkość piramidy
czy ziemi, wszystko edno. Robiłem trudnie sze rzeczy, bo wymierzyłem odległość nasze
świątyni od pałacu faraona, nie przechoǳąc przez Nil…
— Strach!… — szepnął Pentuer.
— Co za strach?… Odkryłem a rzecz, które naprawdę bęǳiecie się lękać… Ale
o tym nie mów nikomu. Wiesz, w miesiącu Paoﬁ (lipiec — sierpień) bęǳiemy mieli
zaćmienie słońca… w ǳień zrobi się noc… I niech umrę śmiercią głodową, eżeli chybiłem
w rachunku boda o dwuǳiestą część goǳiny…
Pentuer dotknął amuletu, który miał na piersiach, i odmówił modlitwę. Potem rzekł:
— Czytałem w świętych księgach, że uż nieraz, ku utrapieniu luǳi, robiła się noc
w południe. Ale co to est? nie rozumiem.
— Wiǳisz piramidy? — spytał nagle Menes, wskazu ąc ku pustyni.
— Wiǳę.
— A teraz postaw rękę przed oczyma… Wiǳisz piramidy?… Nie wiǳisz. Otóż zaćmienie słońca est tym samym: mięǳy słońcem a nami sta e księżyc, zasłania o ca światła
i robi noc…
— I to stanie się u nas? — spytał Pentuer.
— W miesiącu Paoﬁ. Pisałem o tym do faraona myśląc, że w zamian złoży aką oﬁarę
dla nasze zaniedbane świątyni. Ale on, odczytawszy list, wyśmiał mnie i kazał memu
posłańcowi zanieść tę nowinę do Herhora…
— A Herhor?
— Dał nam trzyǳieści miar ęczmienia. Ten eden człowiek w Egipcie szanu e mądrość; ale młody faraon est lekkomyślny.
— Nie bądź surowym dla niego, o cze — wtrącił Pentuer. — Ramzes XIII chce
poprawić dolę chłopów i rzemieślników: da im co siódmy ǳień odpoczynek, zabroni bić
ich bez sądu, a może obdaru e ziemią…
— A a ci mówię, że on est lekkoduch — odparł rozdrażniony Menes. — Dwa
miesiące temu posłałem mu wielki plan ulżenia pracy chłopom i… także wyśmiał mnie!…
To nieuk i pyszałek.
— Uprzeǳasz się, o cze… Ale powieǳ mi twó plan, a może pomogę wykonać go.
— Plan!… — powtórzył starzec. — To uż nie plan, ale rzecz…
Powstał z ławy i oba z Pentuerem poszli do saǳawki w ogroǳie, nad którą stała
altana doskonale zasłonięta pnącymi się roślinami.

⁴³⁰mila egipska — trzy mile eograﬁczne. [przypis autorski]
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W tym budynku zna dowało się wielkie koło osaǳone na poziome osi, z mnóstwem
wiaderek na obwoǳie. Menes wszedł wewnątrz koła i zaczął poruszać nogami. Koło obracało się, a wiaderka czerpały wodę z saǳawki i wlewały ą w koryto sto ące wyże .
— Ciekawy przyrząd! — rzekł Pentuer.
— A czy zgadniesz: co on może zrobić dla ludu egipskiego?
— Nie…
— Więc pomyśl, że to koło est pięć albo i ǳiesięć razy większe i że w ego wnętrzu,
zamiast człowieka, choǳi kilka par wołów…
— Coś… coś wyda e mi się — wtrącił Pentuer — ale eszcze niedobrze rozumiem.
— A to takie proste! — odparł Menes. — Za pomocą tego koła woły lub konie
mogłyby czerpać wodę z Nilu i wlewać ą do coraz wyże leżących kanałów… W takim
zaś wypadku pół miliona luǳi, którzy ǳiś pracu ą przy wiadrach, mogliby odpoczywać…
Teraz wiǳisz, że mądrość więce robi dla luǳkiego szczęścia aniżeli faraonowie.
Pentuer potrząsnął głową.
— Ileż by na to potrzeba drzewa — rzekł — ile wołów, ile paszy!… Zda e mi się,
o cze, że two e koło nie zastąpi siódmego dnia odpoczynku.
— Wiǳę — odpowieǳiał Menes wzrusza ąc ramionami — że nie wyszły ci na pożytek dosto eństwa. Ale choć straciłeś bystrość, którą w tobie poǳiwiałem, pokażę ci
eszcze coś… Może kiedy znowu nawrócisz się do mądrości i gdy a umrę, zechcesz pracować nad ulepszeniem i upowszechnieniem moich wynalazków.
Wrócili do pylonu, a Menes podłożył nieco paliwa pod mieǳiany kociołek. Rozdmuchał płomień i wkrótce woda zaczęła się gotować.
Z kociołka wychoǳiła pionowa rura zakryta ciężkim kamieniem. Gdy w kotle zasyczało, Menes rzekł:
— Stań w te amuǳe i patrz…
Poruszył korbę przytwierǳoną do rury i — w edne chwili ciężki kamień wyleciał
w powietrze, a komnata napełniła się kłębami pary.
— ǲiwo!… — krzyknął Pentuer. Lecz wnet uspokoiwszy się zapytał:
— No, a ten kamień w czym poprawi byt ludu?
— Kamień w niczym — odpowieǳiał uż zniecierpliwiony mędrzec. — Ale zaprawdę,
powiadam ci, i o tym pamięta : przy ǳie czas, że koń i wół zastąpią pracę luǳką, a zaś
gotu ąca się woda zastąpi konia i wołu.
— Ale co chłopom z tego przy ǳie? — nalegał Pentuer.
— Biada mi! — zawołał Menes chwyta ąc się za głowę. — Nie wiem, zestarzałeś się
czy zgłupiałeś, ale uż chłopi zasłonili przed tobą cały świat, zaćmili ci umysł.
Tymczasem gdyby mędrcy mieli tylko chłopów na wzglęǳie, powinni by rzucić księgi
i rachunki i zostać pastuchami!…
— Każda rzecz musi przynosić pożytek — wtrącił onieśmielony Pentuer.
— Wy, luǳie dworscy — rzekł z goryczą Menes — często posługu ecie się dwoma miarami! Kiedy Fenic anin przyniesie wam rubin lub szaﬁr, nie pytacie, aki z tego
pożytek, lecz kupu ecie kle not i zamykacie go w skrzyni. Ale gdy mędrzec przy ǳie do
was z wynalazkiem, który mógłby zmienić postać świata, zaraz pytacie: aki z tego pożytek?… Widać strach was ogarnia, ażeby badacz nie zażądał garści ęczmienia za przedmiot,
którego nie po mu e wasz umysł.
— Gniewasz się, o cze?… Czyliż chciałem zrobić tobie przykrość?…
— Nie gniewam się, lecz ubolewam. Jeszcze przed dwuǳiestoma laty było nas w te
świątyni pięciu pracu ących nad odkryciem nowych ta emnic. ǲiś zostałem a sam i,
przez bogi! nie mogę znaleźć nie tylko następcy, ale nawet człowieka, który by mnie
rozumiał.
— Z pewnością, o cze, zostałbym tu do śmierci, aby poznać boskie two e pomysły —
rzekł Pentuer. — Powieǳ ednak, czy mogę zamykać się ǳiś w świątyni, gdy ważą się
losy państwa, szczęście ludu prostego — i gdy mó uǳiał…
— Wpłynie na losy państwa i kilku milionów ludu?… — przerwał szyderczo Menes. — O wy, dorosłe ǳieci w infułach i łańcuchach dosto ników!… Dlatego że wolno
wam zaczerpnąć wody z Nilu, zaraz wam się zda e, że możecie powstrzymać przybór albo
odpływ rzeki.
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Zaprawdę, inacze nie myśli owca, która idąc za stadem wyobraża sobie, że ona e
popęǳa!
— Ależ pomyśl tylko, nauczycielu. Młody faraon ma serce pełne szlachetności, chce
dać ludowi siódmy ǳień wypoczynku, sprawiedliwy sąd, a nawet ziemię…
Menes potrząsnął głową.
— Wszystko to — mówił — są rzeczy znikome. Młoǳi faraonowie starze ą się,
a lud… Lud miał uż nieraz siódmy ǳień odpoczynku i ziemię, a potem e tracił… Ach,
gdybyż tylko to zmieniało się!… Ileż od trzech tysięcy lat przesunęło się nad Egiptem
dynastii i kapłanów, ile miast i świątyń upadło w gruzy, ba! nawet narosły nowe warstwy
ziemi…
Wszystko zmieniło się z wy ątkiem tego, że: dwa i dwa est cztery, że tró kąt est
połową prostokąta, że księżyc może zakryć słońce, a gotu ąca się woda wyrzuca kamień
w powietrze…
W znikomym świecie trwa i zosta e sama tylko mądrość. I biada temu, kto dla rzeczy
mĳa ących ak obłoki opuszcza wiekuiste! Jego serce nigdy nie zazna spoko u, a umysł
bęǳie kołysał się ak czółno podczas wichru.
— Bogowie mówią przez two e usta, nauczycielu — odparł po namyśle Pentuer —
ale zaledwo eden człowiek na miliony może stać się ich naczyniem… I dobrze tak est.
Bo co by było, gdyby chłopi całe noce patrzyli w gwiazdy, żołnierze robili rachunki,
a dosto nicy i faraon, zamiast rząǳić, wyrzucali kamienie za pomocą gotu ące się wody?
Zanim księżyc raz obszedłby ziemię, wszyscy musieliby pomrzeć z głodu… Żadne też
koło ani kociołek nie obroniłby kra u przed napadem barbarzyńców ani wymierzyłby
sprawiedliwości pokrzywǳonym.
Więc — zakończył Pentuer — chociaż mądrość est ak słońce, krew i oddech, nie
możemy ednak wszyscy być mędrcami.
Na te słowa Menes uż nic nie odpowieǳiał.
Kilka dni przepęǳił Pentuer w świątyni boskie Nut, lubu ąc się uż to widokiem
piaszczystego morza, uż to żyzne doliny Nilu. Razem z Menesem przypatrywał się gwiazdom, oglądał koło do czerpania wody, czasami choǳił w stronę piramid. Poǳiwiał ubóstwo i geniusz swego nauczyciela, lecz w duchu mówił:
„Menes est niezawodnie bogiem wcielonym w człowieczą postać i dlatego nie dba
o życie ziemskie. Jego zaś koło do czerpania wody nie przy mie się w Egipcie, bo naprzód
brak nam drzewa, a po wtóre do poruszania takich kół trzeba by mieć ze sto tysięcy
wołów. A gǳie dla nich pasza, choćby w Górnym Egipcie?…”

 
Przez ten czas, kiedy Pentuer ob eżdżał państwo, wybiera ąc delegatów, Ramzes XIII
mieszkał w Tebach i żenił swego ulubieńca Tutmozisa.
Przede wszystkim władca dwu światów, otoczony wspaniałym orszakiem, po echał
na złocistym wozie do pałacu na dosto nie szego Antefa, nomarchy Teb. Magnat wybiegł
naprzeciw pana aż przed bramę i zd ąwszy z nóg kosztowne sandały, na klęczkach pomógł
Ramzesowi wysiąść.
W zamian za ten hołd faraon podał mu do ucałowania rękę i oświadczył, że od te pory
Antef sta e się ego przy acielem i ma prawo wchoǳić w obuwiu nawet do sali tronowe .
Gdy zaś znaleźli się w ogromne komnacie pałacu Antefa, pan wobec całego orszaku
odezwał się:
— Wiem, dosto ny Anteﬁe, że ak czcigodni przodkowie twoi mieszka ą w na pięknie szych grobach, tak ty, potomek ich, esteś na przednie szym mięǳy nomarchami
Egiptu. Tobie zaś zapewne wiadomo, że na moim dworze i w wo sku, ak również w moim królewskim sercu, pierwsze mie sce za mu e ulubieniec mó i dowódca gwardii —
Tutmozis.
Według zdania mędrców: źle czyni bogacz, który na droższego kle notu nie osaǳa
w na pięknie szy pierścień. A że twó ród, Anteﬁe, est mi na droższy, a Tutmozis na milszy, więc umyśliłem — połączyć was ze sobą. Co łatwo może się stać, eżeli córka
two a, piękna i mądra Hebron, przy mie za małżonka Tutmozisa.
Na co dosto ny Antef odparł:
   Faraon



Mądrość, Przemĳanie,
Historia, Wieǳa

— Wasza świątobliwość, władco żywego i zachodniego świata! Jak cały Egipt i wszystko, co w nim est, należy do ciebie, tak ten dom i wszyscy ego mieszkańcy są two ą
własnością. Skoro zaś pragniesz w swym sercu, aby mo a córka, Hebron, została żoną
ulubieńca twego, Tutmozisa, więc niech tak bęǳie…
Teraz faraon opowieǳiał Antefowi, że Tutmozis ma dwaǳieścia talentów roczne płacy ze skarbu i znaczne dobra własne w różnych nomesach. Zaś dosto ny Antef oświadczył,
że ego edyna córka Hebron bęǳie miała pięćǳiesiąt talentów rocznie tuǳież prawo
korzystania z dóbr o ca w tych nomesach, w których na dłuższy czas zatrzyma się dwór
królewski.
A ponieważ Antef nie miał syna, więc cały ego ogromny i nie zadłużony ma ątek
musiał kiedyś prze ść na Tutmozisa wraz z urzędem nomarchy Teb, o ile zgaǳałoby się
to z wolą ego świątobliwości.
Po ukończeniu układów wszedł z ǳieǳińca Tutmozis i poǳiękował Antefowi naprzód za to, że takiemu ak on nęǳarzowi odda e swo ą córkę, a po wtóre — że ą tak
pięknie wychował. Zarazem umówiono się, że ceremonia zaślubin odbęǳie się w ciągu kilku dni. Tutmozis bowiem, ako dowódca gwardii, nie ma czasu na zbyt długie
uroczystości wstępne.
— Życzę ci szczęścia, mó synu — zakończył z uśmiechem Antef — tuǳież wielkie cierpliwości. Albowiem ukochana córka mo a, Hebron, ma uż dwaǳieścia lat, est
pierwszą elegantką w Tebach i przywykła posiadać swo ą wolę.
Na bogi!… mówię ci, że mo a właǳa nad Tebami zawsze kończyła się przy furcie
ogrodów mo e córki. I lękam się, że two e eneralstwo nie większe zrobi na nie wrażenie.
Z kolei szlachetny Antef zaprosił swoich gości na wspaniałą ucztę, w czasie które
ukazała się piękna Hebron z wielkim orszakiem towarzyszek.
W sali adalne stało mnóstwo stolików na dwie i cztery osoby tuǳież eden większy
stół na wzniesieniu dla faraona. Aby uczcić Antefa i swego ulubieńca, ego świątobliwość
zbliżył się do Hebron i zaprosił ą do swego stołu.
Panna Hebron była rzeczywiście piękna, a robiła wrażenie osoby doświadczone , co
w Egipcie nie stanowiło osobliwości. Ramzes prędko spostrzegł, że narzeczona wcale nie
zwraca uwagi na przyszłego małżonka, ale za to posyła wymowne spo rzenia w stronę
ego, faraona.
I to także nie było ǳiwem w Egipcie.
Gdy goście zasiedli przy stolikach, gdy odezwała się muzyka, a tancerki zaczęły roznosić
mięǳy biesiadnikami wino i kwiaty, Ramzes odezwał się:
— Im dłuże patrzę na ciebie, Hebron, tym więce zdumiewam się. Gdyby tu wszedł
kto obcy, uważałby cię za boginię albo arcykapłankę, ale nigdy za szczęśliwą narzeczoną.
— Mylisz się, panie — odparła. — W te chwili estem szczęśliwą, ale nie z mego
narzeczeństwa…
— Jak to może być?… — przerwał faraon.
— Małżeństwo nie nęci mnie i z pewnością wolałabym zostać arcykapłanką Izydy
aniżeli żoną…
— Więc dlaczego wychoǳisz za mąż?
— Robię to dla o ca, który koniecznie chce mieć spadkobiercę swe sławy… Głównie
zaś dlatego, że ty tak chcesz, panie…
— Mógłżeby ci się nie podobać Tutmozis?
— Tego nie mówię. Tutmozis est piękny, est pierwszym elegantem w Egipcie, ładnie śpiewa i bierze nagrody na igrzyskach. Jego zaś stanowisko dowódcy gwardii wasze
świątobliwości należy do na pierwszych w kra u.
Mimo to, gdyby nie prośby o ca i twó rozkaz, panie, nie zostałabym ego żoną…
Choć i tak nie będę nią!… Tutmozisowi wystarczy mó ma ątek i tytuły po moim o cu,
a resztę zna ǳie u tancerek.
— I on wie o swoim nieszczęściu?
Hebron uśmiechnęła się.
— On od dawna wie, że choćbym nie była córką Antefa, ale ostatniego paraszyty,
eszcze nie oddałabym się człowiekowi, którego nie kocham. A pokochać mogłabym tylko
wyższego od siebie.
— Mówisz to naprawdę?… — ǳiwił się Ramzes.
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— Mam przecie dwaǳieścia lat, więc uż od sześciu lat otacza ą mnie wielbiciele.
Prędko ednak poznałam ich wartość… A ǳiś wolę słuchać rozmowy uczonych kapłanów
aniżeli śpiewów i oświadczyn eleganckie młoǳieży.
— W takim razie nie powinienem sieǳieć przy tobie, Hebron, bo nawet nie estem
elegantem, a uż wcale nie posiadam mądrości kapłańskie …
— O, ty, panie, esteś czymś większym… — odparła, mocno rumieniąc się. — Ty
esteś wóǳ, który odniósł zwycięstwo… Ty esteś porywczy ak lew, bystry ak sęp…
Przed tobą miliony upada ą na twarz, a państwa drżą… Alboż nie wiemy, aką trwogę
buǳi w Tyrze i Niniwie two e imię? Bogowie mogliby zazdrościć two e potęgi…
Ramzes zmieszał się.
— O Hebron, Hebron… Gdybyś wieǳiała, aki niepokó zasiewasz w moim sercu!…
— Dlatego — mówiła — goǳę się na małżeństwo z Tutmozisem… Będę bliższą
wasze świątobliwości i choć co kilka dni będę widywała ciebie, panie…
To powieǳiawszy — wstała od stolika i odeszła.
Postępek e spostrzegł Antef i wylękniony przybiegł do Ramzesa.
— O panie! — zawołał — czy mo a córka nie powieǳiała czego niestosownego?…
To niepohamowana lwica…
— Uspokó się — odparł faraon. — Two a córka est pełna mądrości i powagi. Wyszła
zaś, bo spostrzegła, że wino wasze dosto ności zbyt silnie rozwesela biesiadników.
Rzeczywiście w sali adalne panował wielki hałas, tym barǳie że Tutmozis, porzuciwszy rolę wicegospodarza, zrobił się na barǳie ożywionym biesiadnikiem.
— Poufnie rzeknę wasze świątobliwości — szepnął Antef — że biedny Tutmozis
barǳo bęǳie musiał pilnować się wobec Hebron…
Ta pierwsza uczta przeciągnęła się do rana. Wprawǳie faraon zaraz wy echał, lecz inni
zostali — z początku na krzesłach, późnie na posaǳkach… Aż wreszcie musiał Antef
wozami rozesłać ich do domów, niby rzeczy martwe.
W kilka dni odbyła się uroczystość zaślubin.
Do pałacu Antefa zeszli się arcykapłani Herhor i Mees, nomarchowie sąsiednich
nomesów i na wyżsi dosto nicy miasta Tebów. Późnie przy echał na dwukolnym wozie
Tutmozis otoczony oﬁcerami gwardii, a na końcu — ego świątobliwość Ramzes XIII.
Towarzyszyli panu: wielki pisarz, naczelnik łuczników, naczelnik konnicy, wielki sęǳia, wielki skarbnik, arcykapłan Sem i generałowie-adiutanci.
Gdy wspaniałe to zgromaǳenie znalazło się w sali przodków na dosto nie szego Antefa, ukazała się Hebron w białych szatach, z licznym orszakiem przy aciółek i służebnic.
Wówczas o ciec e , spaliwszy kaǳidło przed Amonem, posągiem swego o ca i — sieǳącym na wzniesieniu Ramzesem XIII, oświadczył, że córkę swo ą Hebron uwalnia spod
opieki i oﬁaru e e posag. Przy czym podał e w złote puszce odnośny akt spisany na
papirusie wobec sądu.
Po krótkie przekąsce panna młoda wsiadła do kosztowne lektyki niesione przez
ośmiu urzędników nomesu. Przed nią szła muzyka i śpiewacy, dokoła lektyki dosto nicy, a za nimi wielki tłum ludu. Cały ten orszak posuwał się ku świątyni Amona, przez
na pięknie sze ulice Tebów, wśród tłumu tak licznego ak na pogrzebie faraona.
W świątyni lud został za murem, a państwo młoǳi, faraon i dygnitarze weszli do sali
kolumnowe . Tu Herhor spalił kaǳidła przed zasłoniętym posągiem Amona, kapłanki
wykonały święty taniec, a Tutmozis przeczytał z papirusa akt następu ący:
„Ja, Tutmozis, dowódca gwardii ego świątobliwości Ramzesa XIII, biorę ciebie, Hebron, córkę monarchy tebańskiego, Antefa, za żonę. Da ę ci zaraz sumę ǳiesięciu talentów za to, żeś żoną mo ą być zechciała. Na ubranie two e przeznaczam ci trzy talenty
rocznie, a na wydatki domowe po talencie co miesiąc. Z ǳieci, które mieć bęǳiemy, syn
na starszy bęǳie spadkobiercą ma ątku, aki ǳiś posiadam i w przyszłości nabyć mogę.
Jeżelibym nie żył z tobą, rozwiódł się i inną po ął żonę, będę obowiązanym do wypłacania
ci czterǳiestu talentów, akową sumę opieram na ma ątku moim. Syn nasz, gdy obe mie
ma ątek, bęǳie obowiązany płacić ci piętnaście talentów rocznie. ǲieci zaś spłoǳone
z inną żoną nie będą miały prawa do ma ątku pierworodnego syna naszego.”⁴³¹
⁴³¹Ja, Tutmozis, dowódca gwardii […] nie będą miały prawa do majątku pierworodnego syna naszego… —
autentyczne. [przypis autorski]
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Teraz wystąpił wielki sęǳia i w imieniu Hebron przeczytał akt, w którym młoda pani
obiecu e: dobrze karmić i oǳiewać małżonka swego, dbać o ego dom, roǳinę, służbę,
inwentarz i niewolników, i powierza temuż małżonkowi zarząd ma ątkiem, aki otrzymała
i otrzyma od o ca.
Po odczytaniu aktów Herhor podał Tutmozisowi puchar wina.
Pan młody wypił połowę, panna Hebron umoczyła usta, po czym obo e spalili kaǳidła
przed purpurową zasłoną.
Opuściwszy świątynię Amona tebańskiego państwo młoǳi i ich wspaniały orszak
udali się przez ale ę sﬁnksową do królewskiego pałacu. Gromady ludu i żołnierzy witały
ich okrzykami, rzuca ąc na drogę kwiaty.
Tutmozis dotychczas mieszkał w komnatach faraona. Lecz w dniu wesela pan darował
mu piękny pałacyk, w głębi ogrodów, otoczony lasem ﬁg, mirtów i baobabów, gǳie
młoǳi małżonkowie mogli przepęǳać dni szczęścia, ukryci przed luǳkim okiem, akby
odcięci od świata. W spoko nym tym zakątku tak rzadko pokazywali się luǳie, że nawet
ptaki nie uciekały przed nimi.
Gdy nowożeńcy i goście znaleźli się w nowym mieszkaniu, nastąpiła ceremonia ślubu
ostateczna.
Tutmozis u ął za rękę Hebron i podprowaǳił ą do ognia płonącego przed posągiem
Izydy. Wtedy Mees wylał na głowę panny łyżkę święte wody, Hebron dotknęła ręką
ognia, a Tutmozis poǳielił się z nią kawałkiem chleba i na palec włożył e swó pierścień
na znak, że od te pory zosta e panią ma ątku, sług, trzód i niewolników pana młodego.
Przez ten czas kapłani śpiewali hymny weselne i obnieśli posąg boskie Izydy po całym
domu. Kapłanki zaś wykonały święte tańce.
ǲień ten zakończył się widowiskami i wielką ucztą, podczas które wszyscy spostrzegli, że Hebron ciągle towarzyszyła faraonowi, a Tutmozis trzymał się od nie z daleka
i tylko częstował gości.
Gdy zeszły gwiazdy, święty Herhor opuścił ucztę, a wkrótce po nim wymknęło się kilku na wyższych dosto ników. Zaś około północy w poǳiemiach świątyni Amona zebrały
się następu ące czcigodne osoby: arcykapłani Herhor, Mees i Mentezuﬁs, na wyższy sęǳia Tebów tuǳież naczelnicy nomesów Abs, Horti i Emsuch⁴³².
Mentezuﬁs obe rzał grube kolumny, zamknął drzwi, pogasił światła, i została w niskie
komnacie tylko edna lampa płonąca przed posążkiem Horusa. Dosto nicy zasiedli na
trzech kamiennych ławach, a nomarcha Absu rzekł:
— Gdyby mi kazano określić charakter ego świątobliwości Ramzesa XIII, zaiste! nie
potraﬁłbym tego uczynić…
— Wariat! — wtrącił Mees.
— Czy wariat, nie wiem — odparł Herhor. — W każdym razie człowiek barǳo
niebezpieczny. Asyria uż dwa razy przypominała nam o ostatecznym traktacie, a ǳiś, ak
słyszę, zaczyna niepokoić się zbro eniem Egiptu…
— O to mnie sza — rzekł Mees. — Gorsze bowiem est, że ten bezbożnik naprawdę
myśli naruszyć skarby Labiryntu…
— A a bym sąǳił — odezwał się nomarcha Emsuchu — że gorsze są obietnice
porobione chłopom. Dochody państwa i nasze stanowczo zachwie ą się, eżeli pospólstwo
zacznie świętować co siódmy ǳień… A gdyby eszcze faraon nadał im grunta!…
— On gotów to zrobić — szepnął na wyższy sęǳia.
— Czy aby gotów?… — spytał nomarcha Horti. — Mnie się zda e, że on tylko chce
pienięǳy. Gdyby mu więc ustąpić coś ze skarbów Labiryntu…
— Nie można — przerwał Herhor. — Państwu nie grozi żadne niebezpieczeństwo,
tylko faraonowi, a to — nie wszystko edno. Po wtóre — ak grobla póty est mocna,
dopóki nie przeniknie e choćby strumyk wody, tak Labirynt dopóty est pełen, dopóki
nie ruszymy z niego pierwsze sztaby złota. Po nie wszystko pó ǳie…
Wreszcie — kogóż zasilimy skarbami bogów i państwa?… Oto młoǳieńca, który
pogarǳa wiarą, upokarza kapłanów i buntu e lud. Nie estże on gorszym od Assara?…
Bo ten est wprawǳie barbarzyńcą, ale szkody nam nie robi.
⁴³²nomesy Abs, Horti i Emsuch — trzy nomy położone na północ od Teb: Abs to Abdżu, . nom Górnego
Egiptu, ze stolicą w Abydos, Horti to Herui, . nom Górnego Egiptu, ze stolicą w Koptos, Emsuch to „Krokodyl”,
. nom Górnego Egiptu, ze stolicą w Denderze. [przypis edytorski]
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— Nieprzysto ną est rzeczą, aby faraon tak awnie zalecał się do żony swego ulubieńca,
uż w dniu ślubu… — odezwał się zamyślony sęǳia.
— Hebron sama go ciągnie! — rzekł nomarcha Horti.
— Każda kobieta wabi wszystkich mężczyzn — odpowieǳiał nomarcha Emsuchu.
— Lecz na to dany est rozum człowiekowi, aby nie popełniał grzechu…
— Alboż faraon nie est mężem wszystkich kobiet w Egipcie? — szepnął nomarcha
Abs. — Grzechy wreszcie należą do sądu bogów, a nas obchoǳi tylko państwo…
— Niebezpieczny!… niebezpieczny!… — mówił nomarcha Emsuchu, trzęsąc rękoma
i głową. — Nie ma żadne wątpliwości, że pospólstwo est uż rozzuchwalone i lada chwilę
podniesie bunt. A wówczas żaden arcykapłan ani nomarcha nie bęǳie pewny nie tylko
właǳy i ma ątku, ale nawet życia…
— Na bunt mam sposób — wtrącił Herhor.
— Jaki?
— Przede wszystkim — odezwał się Mees — buntowi można zapobiec, eżeli mędrszych spomięǳy pospólstwa oświecimy, że ten, który obiecu e im wielkie ulgi, est
wariatem…
— Na zdrowszy człowiek pod słońcem! — szepnął nomarcha Horti. — Trzeba tylko
wyrozumieć: o co mu choǳi?
— Wariat! wariat! — powtarzał Mees. — Jego przyrodni brat starszy uż uda e
małpę i pĳe z paraszytami, a on zacznie to robić lada ǳień…
— Jest to zły i niedorzeczny sposób ogłaszać za wariata człowieka przytomnego —
zabrał głos nomarcha Horti. — Bo gdy lud zmiarku e kłamstwo, przestanie nam wierzyć
we wszystkim, a wówczas nic nie powstrzyma buntu.
— Jeżeli a mówię, że Ramzes est wariatem, muszę mieć na to dowody — rzekł
Mees. — A teraz posłucha cie.
Dosto nicy poruszyli się na ławach.
— Powieǳcie mi — ciągnął Mees — czy człowiek zdrowego rozumu ośmieli się,
będąc następcą tronu, walczyć publicznie z bykiem wobec kilku tysięcy Az atów? Czy
rozsądny książę, Egipc anin, bęǳie po nocy włóczył się do świątyni fenickie ?… Czy bez
powodu zepchnie do rzędu niewolnic pierwszą swo ą kobietę, co nawet było przyczyną
śmierci e i ǳiecka?…
Obecni zaszemrali ze zgrozy.
— Wszystko to — mówił arcykapłan — wiǳieliśmy w Pi-Bast, ak również a i Mentezuﬁs byliśmy świadkami pĳackich uczt, na których uż półobłąkany następca bluźnił
bogom i znieważał kapłanów…
— Tak było — wtrącił Mentezuﬁs.
— A ak mniemacie — prawił zapala ąc się Mees — czy człowiek zdrowy na umyśle, będąc naczelnym woǳem, opuści armię, ażeby uganiać się po pustyni za kilkoma
libĳskimi bandytami?
Pomĳam mnóstwo rzeczy drobnie szych, choćby pomysł nadania chłopom świąt i ziemi, lecz pytam was: czy mogę nazywać przytomnym człowieka, który popełnił tyle występnych niedorzeczności, bez powodu, oto tak sobie!…
Obecni milczeli, nomarcha Horti był zaasowany.
— Nad tym trzeba zastanowić się — wtrącił na wyższy sęǳia — ażeby nie stała się
krzywda człowiekowi…
Tu odezwał się Herhor.
— Święty Mees wyrząǳa mu łaskę — rzekł stanowczym tonem — poczytu ąc go
za wariata. W przeciwnym bowiem razie musielibyśmy uważać Ramzesa za zdra cę…
Obecni poruszyli się z niepoko em.
— Tak, człowiek nazywany Ramzesem XIII est zdra cą, bo nie tylko wybiera sobie szpiegów i złoǳiei, ażeby odkryli drogę do skarbów Labiryntu, nie tylko odmawia
traktatu z Asyrią, którego Egipt koniecznie potrzebu e…
— Ciężkie oskarżenia! — rzekł sęǳia.
— Ale eszcze, słucha cie mnie, układa się z podłymi Fenic anami o przekopanie kanału mięǳy Morzem Czerwonym i Śróǳiemnym. Otóż kanał ten est na większą groźbą
dla Egiptu, albowiem kra nasz w edne chwili może być zalany przez wodę!…
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Tu uż nie choǳi o skarby Labiryntu, ale o nasze świątynie, domy, pola, o sześć
milionów, wprawǳie głupich, ale niewinnych luǳi, a w końcu o życie nasze i naszych
ǳieci…
— Jeżeli tak est… — westchnął nomarcha Horti.
— Ja i dosto ny Mees zaręczamy, że tak est i że ten eden człowiek takie w swych
rękach nagromaǳił niebezpieczeństwa, akie eszcze nigdy nie groziły Egiptowi… Dlatego
zebraliśmy was, czcigodni mężowie, ażeby obmyśleć środki ratunku… Ale musimy ǳiałać
śpiesznie, bo zamiary tego człowieka pęǳą naprzód ak wicher pustyni i — boda by nie
zasypały nas!…
Na chwilę w mroczne komnacie zaległa cisza.
— Cóż tu raǳić? — odezwał się nomarcha Emsuch. — My sieǳimy w nomesach,
daleko od dworu, i wreszcie nie tylko nie znamy zamiarów tego szaleńca, ale nawet nie
domyślaliśmy się ich, prawie nie wierzymy…
Dlatego sąǳę, że na lepie pozostawić tę sprawę tobie, dosto ny Herhorze, i Meesowi. Odkryliście chorobę, obmyślcie teraz lekarstwo i zastosu cie… A eżeli niepokoi
was ogrom odpowieǳialności, dobierzcie sobie do pomocy na wyższego sęǳiego…
— Tak! tak!… prawdę mówi!… — potwierǳili wzburzeni dosto nicy.
Mentezuﬁs zapalił pochodnię i położył na stole przed posągiem boga papirus, na którym spisano akt te treści, że: wobec niebezpieczeństw grożących państwu właǳa rady
ta ne przechoǳi w ręce Herhora, któremu do pomocy dodani są: Mees i na wyższy
sęǳia.
Akt ten, stwierǳony podpisami obecnych dosto ników, zamknięto w puszkę i schowano w skrytce pod ołtarzem.
Nadto — każdy z siedmiu uczestników zobowiązał się pod przysięgą spełniać wszystkie
rozkazy Herhora i wciągnąć do spisku po ǳiesięciu dygnitarzy. Herhor zaś obiecał im
złożyć dowody, że Asyria nalega o traktat, że faraon nie chce go podpisać, że układa się
z Fenic anami o budowę kanału i że w zdraǳiecki sposób chce dostać się do Labiryntu.
— Życie mo e i cześć est w waszych rękach — zakończył Herhor. — Jeżeli to, co
powieǳiałem, est nieprawdą, skażcie mnie na śmierć, a ciało mo e na spalenie…
Teraz uż nikt nie wątpił, że arcykapłan mówi szczerą prawdę. Żaden bowiem Egipc anin nie naraziłby ciała swego na spalenie, czyli — duszy na zgubę.
Kilka dni po weselu Tutmozis przepęǳił w towarzystwie Hebron w pałacyku darowanym mu przez ego świątobliwość. Ale każdego wieczora przychoǳił do koszar gwardii,
gǳie w towarzystwie oﬁcerów i tancerek barǳo wesoło przepęǳał noce.
Z tego zachowania koleǳy domyślili się, że Tutmozis poślubił Hebron tylko dla posagu, co wreszcie nikogo nie ǳiwiło.
Po pięciu dniach Tutmozis przyszedł do faraona i oświadczył, że może na powrót
ob ąć służbę. Skutkiem czego odwieǳał swo ą małżonkę tylko przy świetle słonecznym,
a w nocy czuwał przy komnacie pana.
Jednego wieczora rzekł mu faraon:
— Pałac ten ma tyle kątów do podglądania i podsłuchiwania, że każda mo a czynność
est śleǳona. Nawet do czcigodne matki mo e znowu oǳywa ą się ta emnicze głosy,
które uż umilkły były w Memﬁs, gdym rozpęǳił kapłanów…
Tym sposobem — ciągnął pan — nie mogę nikogo przy mować u siebie, ale muszę
opuszczać pałac i w mie scu bezpiecznym naraǳać się ze sługami moimi…
— Mam iść za waszą świątobliwością? — spytał Tutmozis wiǳąc, że faraon ogląda
się za płaszczem.
— Nie. Musisz zostać tuta i pilnować, aby nikt nie wchoǳił do mo e komnaty.
Nikogo też nie wpuszcza , choćby to była matka mo a, a nawet cień wiecznie ży ącego
o ca… Powiesz, że śpię i że nie chcę wiǳieć się z nikim.
— Stanie się, ak rzekłeś — odparł Tutmozis, wkłada ąc na pana płaszcz z kapturem.
Potem zgasił światło w sypialni, a faraon wyszedł bocznymi korytarzami.
Znalazłszy się w ogroǳie, Ramzes przystanął i z uwagą roze rzał się w okolicy. Następnie widać zorientowawszy się, począł szybko iść w stronę pałacyku oﬁarowanego
Tutmozisowi.
Po kilku minutach drogi w cieniste alei ktoś przed nim stanął i zapytał:
— Kto iǳie?…
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— Nubia — odpowieǳiał faraon.
— Libia — rzekł pyta ący i nagle cofnął się, akby przestraszony.
Był to oﬁcer gwardii. Władca przypatrzył mu się i zawołał:
— Ach, to Eunana!… Co tu robisz?
— Obchoǳę ogrody. Robię to każde nocy po parę razy, gdyż zakrada ą się niekiedy
złoǳie e.
Faraon pomyślał i rzekł:
— Roztropnie czynisz. Lecz zapamięta sobie, że pierwszym obowiązkiem gwarǳisty
est milczeć… Złoǳie a wypędź, ale gdybyś spotkał aką dosto ną osobę, nie zaczepia e
i milcz, zawsze milcz… Choćby to… był sam arcykapłan Herhor…
— O panie! — zawołał Eunana — tylko nie rozkazu mi składać w nocy hołdu Herhorowi albo Meesowi… Nie wiem, czy na ich widok miecz sam nie wydarłby mi się
z pochwy…
Ramzes uśmiechnął się.
— Twó miecz est moim — odparł — i tylko wtedy może wy ść z pochwy, kiedy a
rozkażę…
Skinął głową Eunanie i poszedł dale .
Po kwadransie błąǳenia mylnymi ścieżkami faraon znalazł się w pobliżu altany ukryte w gąszczach. Zdawało mu się, że usłyszał szelest i cicho zapytał:
— Hebron?…
Naprzeciw niemu wybiegła ﬁgura oǳiana również w ciemny płaszcz. Przypadła do
Ramzesa i zawisła mu na szyi szepcząc:
— To ty, panie?… to ty?… Jakże długo czekałam…
Faraon poczuł, że wysuwa mu się z ob ęć; wziął ą na ręce i zaniósł do altany. W te
chwili spadł z niego płaszcz. Ramzes przez chwilę ciągnął go, lecz w końcu zostawił.
Na drugi ǳień czcigodna pani Nikotris wezwała do siebie Tutmozisa. Ulubieniec faraona aż zląkł się, spo rzawszy na nią. Królowa była strasznie blada; oczy miała zapadnięte,
prawie błędne.
— Siądź — rzekła wskazu ąc mu stołeczek obok swego fotelu.
Tutmozis zawahał się.
— Siądź!… i… przysięgnĳ, że nikomu nie powtórzysz tego, co ci powiem…
— Na cienie mego o ca… — rzekł.
— Słucha — mówiła królowa cicho — byłam dla ciebie prawie matką… Gdybyś więc
zdraǳił ta emnicę, bogowie skaraliby… Nie… Oni tylko zwaliliby na two ą głowę część
tych klęsk, akie wiszą nad moim rodem…
Tutmozis słuchał zdumiony.
„Obłąkana?…” — pomyślał z trwogą.
— Spo rzy na to okno — ciągnęła — na to drzewo… Czy wiesz, kogo ǳiś w nocy
wiǳiałam na tym drzewie, za oknem?…
— Miałżeby przy echać do Tebów przyrodni brat ego świątobliwości?…
— To nie był tamten — szeptała łka ąc. — To był on sam… mó syn… mó Ramzes!…
— Na drzewie?… ǳiś w nocy?…
— Tak!… światło pochodni doskonale padało na ego twarz i postać… Miał kaan
w białe i niebieskie pasy… obłąkane spo rzenie… Śmiał się ǳiko ak tamten nieszczęsny
ego brat i mówił: „Patrz, matko, a uż umiem latać, czego nie potraﬁł ani Seti, ani
Ramzes Wielki, ani Cheops… Patrz, akie wyrasta ą mi skrzydła!…”
Wyciągnął do mnie rękę, i a, nieprzytomna z żalu, dotykałam przez okno ego rąk,
ego twarzy oblane zimnym potem… Wreszcie zsunął się z drzewa i uciekł…
Tutmozis słuchał przerażony. Nagle uderzył się w czoło.
— To nie był Ramzes! — odparł stanowczo. — To był człowiek barǳo podobny do
niego, podły Grek, Lykon, który zabił mu syna, a ǳiś zna du e się w mocy arcykapłanów…
To nie Ramzes!… To występek tych nikczemników, Herhora i Meesa…
Na twarzy królowe błysnęła naǳie a, lecz tylko na chwilę.
— Czyliżbym nie poznała mego syna?…
— Lykon ma być naǳwycza nie podobny — rzekł Tutmozis. — To sprawa kapłanów… Nikczemni!… Śmierci za mało dla nich…
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— Więc faraon spał ǳisie szą noc w domu? — nagle zapytała pani.
Tutmozis zmieszał się i spuścił oczy.
— Więc nie spał?…
— Spał… — odrzekł niepewnym głosem ulubieniec.
— Kłamiesz!… Ale powieǳ mi przyna mnie , czy nie miał kaana w białe i niebieskie
pasy?…
— Nie pamiętam… — szepnął Tutmozis.
— Znowu kłamiesz… A ten płaszcz… powieǳ, że to nie est płaszcz mego syna…
Mó niewolnik znalazł go na tym samym drzewie…
Pani zerwała się i wydobyła ze skrzyni brunatny płaszcz z kapturem. Jednocześnie
Tutmozis przypomniał sobie, że faraon wrócił po północy bez płaszcza, a nawet tłumaczył
się przed nim, że płaszcz zginął mu gǳieś w ogroǳie…
Wahał się, myślał, w końcu odparł stanowczo:
— Nie, królowo. To nie był faraon… To był Lykon i zbrodnia kapłanów, o które
natychmiast trzeba powieǳieć ego świątobliwości…
— A eżeli to Ramzes?… — znowu spytała pani, choć w e oczach uż było widać
iskrę naǳiei.
Tutmozis stropił się. Domysł ego co do Lykona był mądry i mógł być słuszny; lecz
nie brakło poszlak, że królowa wiǳiała Ramzesa. Wszak wrócił do swego mieszkania po
północy, miał kaan w białe i niebieskie pasy, zgubił płaszcz… Wszakże ego brat uż był
obłąkany, a wreszcie — czy w tym wypadku mogłoby omylić się serce matki?…
I oto naraz w duszy Tutmozisa zbuǳiły się wątpliwości skłębione i zmotane ak gniazdo adowitych wężów.
Szczęściem, w miarę ak on wahał się, w serce królowe wstępowała otucha.
— Dobrze, że przypomniałeś mi tego Lykona… Pamiętam!… Przez niego Mees
posąǳił Ramzesa o ǳieciobó stwo, a ǳiś — może posługu e się nęǳnikiem do zniesławienia pana…
W każdym razie ani słowa nikomu o tym, co ci powierzyłam… Gdyby Ramzes… gdyby
naprawdę uległ takiemu nieszczęściu, może to być chwilowe… Niepodobna upakarzać go
rozgłaszaniem podobnych wieści, a nawet niepodobna zawiadamiać go o tym!… Jeżeli
zaś est to zbrodnia kapłanów, musimy być również ostrożni. Chociaż… luǳie, którzy
ucieka ą się do takich oszustw, nie mogą być silni…
— Wyśleǳę a to — przerwał Tutmozis — ale gdy się przekonam…
— Tylko nie mów Ramzesowi, zaklinam cię na cienie o ców!… — zawołała pani,
składa ąc ręce. — Faraon nie przebaczyłby im, oddałby ich pod sąd, a wówczas musiałoby nastąpić edno z dwu nieszczęść. Albo skazano by na śmierć na wyższych kapłanów
państwa, albo sąd uwolniłby ich… A co potem?…
Natomiast Lykona ściga i zabĳ bez miłosierǳia ak drapieżne zwierzę… ak żmĳę…
Tutmozis pożegnał królowę znacznie uspoko oną, choć ego obawy wzrosły.
„Jeżeli ten podły Grek Lykon ży e eszcze pomimo kapłańskiego więzienia — myślał
— to przede wszystkim, zamiast łazić po drzewach i pokazywać się królowe — wolałby uciec… Ja sam ułatwiłbym mu ucieczkę i obsypałbym bogactwami, gdyby wyznał
mi prawdę i szukał opieki przeciw tym łotrom… Ale skąd kaan, płaszcz?… Dlaczego
myliłaby się matka?…”
Od te pory Tutmozis unikał faraona i nie śmiał patrzeć mu w oczy. A że i Ramzes
był akiś nieswó , więc zdawało się na pozór, że serdeczne ich stosunki ochłodły.
Lecz pewnego wieczora pan znowu wezwał ulubieńca.
— Muszę — rzekł — pogadać z Hiramem o ważnych sprawach, więc wychoǳę.
Czuwa tu, przy mo e sypialni, a gdyby kto chciał mnie wiǳieć, nie dopuść…
Gdy Ramzes zniknął w ta emnych korytarzach pałacu, Tutmozisa ogarnął niepokó .
„Może — myślał — kapłani otruli go akim szale em, a on czu ąc, że zbliża się wybuch
choroby, ucieka ze swego domu?… Ha, zobaczymy.”
Jakoż zobaczył. Faraon wrócił dobrze po północy do swych komnat i wprawǳie miał
na sobie płaszcz, ale… nie swó , tylko żołnierski.
Tutmozis zatrwożył się i nie spał do rana oczeku ąc, rychło znowu wezwie go królowa.
Królowa ednak nie wezwała go. Natomiast, w czasie rannego przeglądu gwardii, oﬁcer
Eunana poprosił swego naczelnika o chwilę rozmowy.
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Gdy znaleźli się we dwu w osobne komnacie, Eunana upadł Tutmozisowi do nóg
błaga ąc, aby nikomu nie powtórzył tego, co on mu powie.
— Cóż się stało?… — zapytał Tutmozis czu ąc chłód w sercu.
— Woǳu — mówił Eunana — wczora , około północy, dwa moi żołnierze schwycili
w ogroǳie człowieka, który biegał nagi i krzyczał nieluǳkim głosem…
Przyprowaǳili go do mnie i woǳu… zabĳ mnie!…
Eunana upadł znowu do nóg Tutmozisowi.
— …Ten człowiek nagi… ten… Nie mogę powieǳieć…
— Kto był?… — zapytał przerażony Tutmozis.
— Już nic nie powiem… — ęknął Eunana. — Zd ąłem mó płaszcz i okryłem świętą nagość… Chciałem odprowaǳić do pałacu, ale… ale pan kazał mi zostać i milczeć…
milczeć…
— I gǳie poszedł?…
— Nie wiem… nie patrzyłem i nie pozwoliłem patrzeć żołnierzom… Zniknął gǳieś
w gąszczach ogrodu… Zapowieǳiałem moim luǳiom, że… nic nie wiǳieli… nic nie
słyszeli… A gdyby który wiǳiał lub słyszał cokolwiek, bęǳie natychmiast uduszony.
Tutmozis tymczasem zdołał zapanować nad sobą.
— Nie wiem — rzekł chłodno — nie wiem i nie rozumiem nic z tego, coś mi
opowieǳiał. Ale pamięta o ednym, że — a sam biegałem nago, gdym raz wypił za
dużo wina, i… ho nie nagroǳiłem tych, którzy mnie nie spostrzegli.
Chłopi, Eunano, chłopi i robotnicy zawsze choǳą nago. Wielcy zaś tylko wówczas,
gdy im się tak podoba. I gdyby mnie czy któremu z dosto ników przyszła ochota stanąć
na głowie, mądry i pobożny oﬁcer nie powinien się temu ǳiwić.
— Rozumiem — odparł Eunana bystro patrząc w oczy woǳowi. — I nie tylko
powtórzę to moim żołnierzom, ale nawet zaraz ǳisie sze nocy będę choǳił nago po
ogrodach, aby wieǳieli, że starsi ma ą prawo robić to, co chcą…
Bez względu ednak na małą liczbę osób, które wiǳiały faraona czy ego sobowtóra
w stanie obłędu, wieść o tych ǳiwnych wypadkach rozeszła się barǳo prędko. W kilka
dni wszyscy mieszkańcy Teb, od paraszytów i nosiwodów do kupców i pisarzy, szeptali, że
Ramzes XIII dotknięty est nieszczęściem, które ego starszych braci usunęło od tronu.
Obawa i cześć dla faraona były tak wielkie, że lękano się mówić głośno, osobliwie
mięǳy ludźmi obcymi. Niemnie ednak wszyscy o tym wieǳieli — z wy ątkiem samego
Ramzesa.
Na szczególnie sze ednak było to, że pogłoska barǳo prędko obiegła całe państwo,
co było dowodem, że rozchoǳiła się za pośrednictwem świątyń. Tylko bowiem kapłani posiadali ta emnicę porozumiewania się w ciągu kilkunastu goǳin z ednego krańca
Egiptu na drugi.
Tutmozisowi nikt bezpośrednio nie wspominał o szkaradnych wieściach. Lecz dowódca faraonowe gwardii na każdym kroku czuł ich istnienie. Z zachowania się luǳi,
z którymi łączyły go stosunki, odgadywał, że służba, niewolnicy, żołnierze, dostawcy
dworu mówią o szaleństwie pana, milknąc tylko na tę chwilę, kiedy mógłby usłyszyć
ktoś starszy.
Nareszcie zniecierpliwiony i zatrwożony Tutmozis zdecydował się na rozmowę z nomarchą tebańskim.
Przyszedłszy do ego pałacu, zastał Antefa leżącego na kanapie w poko u, którego
połowa była akby ogródkiem zapełnionym osobliwymi roślinami. Na środku tryskała
fontanna różane wody; w kątach stały posągi bogów, na ścianach była wymalowana historia czynów znakomitego nomarchy. Sto ący w głowach czarny niewolnik chłoǳił pana
wachlarzem ze strusich piór; na posaǳce sieǳiał pisarz nomesu i czytał raport.
Tutmozis miał minę tak zaasowaną, że nomarcha natychmiast wyprawił pisarza
i niewolnika, a podniósłszy się z kanapy prze rzał wszystkie kąty poko u, aby sprawǳić,
czy kto nie podsłuchu e.
— Dosto ny o cze pani Hebron, mo e czcigodne małżonki — odezwał się Tutmozis
— z twego zachowania się wiǳę, że odgadu esz: o czym chcę mówić…
— Nomarcha Teb zawsze musi być przezornym — odparł Antef. — Domyślam się
również, że naczelnik gwardii ego świątobliwości nie mógł zaszczycić mnie odwieǳinami
w błahym interesie.
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Przez chwilę oba patrzyli sobie w oczy. Wreszcie Tutmozis usiadł obok swego teścia
i szepnął:
— Czy słyszałeś nikczemne wieści, które wrogowie państwa rozgłasza ą o naszym
władcy?…
— Jeżeli choǳi o mo ą córkę Hebron — śpiesznie odezwał się nomarcha — oświadczam ci, że ǳiś ty esteś e panem i nie możesz mieć do mnie żalu…
Tutmozis niedbale machnął ręką.
— Jacyś niegodni luǳie — mówił zięć — rozgłasza ą, że faraon est obłąkany… Słyszałeś o tym, mó o cze?…
Antef kiwał i kręcił głową, co mogło równie dobrze oznaczać potwierǳenie, ak i zaprzeczenie. Wreszcie rzekł:
— Głupstwo est wielkie ak morze, wszystko w sobie pomieści.
— To nie głupstwo, ale występek kapłanów, którzy posiada ą człowieka podobnego
do ego świątobliwości i posługu ą się nim do podłych czynów.
I opowieǳiał nomarsze historią Greka Lykona tuǳież ego zbrodnię w Pi-Bast.
— O tym Lykonie, który zabił ǳiecko księcia następcy słyszałem — odparł Antef.
— Ale gǳie masz dowody, że Mees uwięził Lykona w Pi-Bast, że przywiózł go do Teb
i że wypuszcza go do ogrodów królewskich, aby tam udawał obłąkanego faraona?…
— Właśnie dlatego pytam waszą dosto ność: co robić?… Jestem przecie naczelnikiem
gwardii i muszę czuwać nad czcią i bezpieczeństwem naszego pana.
— Co robić?… co robić?… — powtarzał Antef. — Ha! przede wszystkim pilnować,
ażeby te wieści bezbożne nie dosięgnęły uszu faraona…
— Dlaczego?…
— Bo stanie się wielkie nieszczęście. Gdy nasz pan usłyszy, że Lykon w ego imieniu
uda e wariata, wpadnie w gniew… straszny gniew!… Naturalnie zwróci się przeciw Herhorowi i Meesowi. Może ich tylko zelży, może uwięzi, może nawet zabĳe… Cokolwiek
zaś zrobi, zrobi bez żadnego dowodu, a wtedy co?… ǲisie szy Egipt uż nie lubi składać
oﬁar bogom, ale eszcze u mie się za niewinnie pokrzywǳonymi kapłanami… A wtedy
co?… Bo a myślę — dodał zbliżywszy usta do ucha Tutmozisowi — bo a myślę, że byłby
to koniec dynastii…
— Więc cóż robić?…
— Ciągle edno! — zawołał Antef. — Zna dź owego Lykona, dowiedź, że Mees
i Herhor ukrywali go i kazali mu udawać obłąkanego faraona… To możesz zrobić, eżeli chcesz utrzymać łaskę pana. Dowodów, ak na więce dowodów!… U nas nie Asyria,
arcykapłanów bez na wyższego sądu krzywǳić nie można, a żaden sąd nie skaże ich bez
namacalnych dowodów…
Gǳie masz zresztą pewność, że faraonowi nie podsunięto akie ś odurza ące trucizny?… Przecie to byłoby prostsze aniżeli wysyłanie po nocy człowieka, który nie zna ani
haseł, ani pałacu, ani ogrodu… Mówię ci: O Lykonie słyszałem z pewnych ust, bo od
Hirama. Ale nie rozumiem, w aki sposób Lykon mógłby w Tebach wyprawiać takie
ǳiwy.
— Ale, ale!… — przerwał Tutmozis. — A gǳie est Hiram?
— Zaraz po waszym weselu po echał ku Memﬁsowi, a w tych dniach był uż w Hiten.
Tutmozis znowu zakłopotał się.
„Te nocy — myślał — kiedy do Eunany przyprowaǳono nagiego człowieka, faraon
mówił, że iǳie zobaczyć się z Hiramem. A ponieważ Hirama nie było w Tebach, więc
co?… Więc ego świątobliwość uż o te goǳinie sam nie wieǳiał, co mówi!”
Tutmozis wrócił do siebie oszołomiony. Już nie tylko nie po mował: co robić w tym
niesłychanym położeniu, ale nawet — co o nim myśleć? O ile bowiem w rozmowie
z królową Nikotris był pewny, że w ogrodach ukazywał się Lykon, wysłany przez arcykapłanów, o tyle ǳiś ego wątpliwości rosły.
A eżeli tak było z Tutmozisem, ulubieńcem, który ciągle widywał Ramzesa, cóż musiało ǳiać się w sercach luǳi obcych?… Na gorliwsi stronnicy faraona i ego zamiarów
mogli zachwiać się słysząc ze wszystkich stron, że władca est obłąkanym!
Był to pierwszy cios zadany Ramzesowi XIII przez kapłanów. Drobny sam w sobie,
pociągał nieobrachowane skutki.
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Tutmozis nie tylko wahał się, ale i cierpiał. Pod lekkomyślnymi pozorami miał on
charakter szlachetny i energiczny. Więc ǳiś, kiedy goǳono na cześć i właǳę ego pana,
Tutmozisa gryzła bezczynność. Zdawało mu się, że est komendantem twierǳy, którą
podkopu e nieprzy aciel, a on patrzy na to bezczynny!…
Myśl ta tak dręczyła Tutmozisa, że pod wpływem e wpadł na śmiały pomysł. Mianowicie spotkawszy raz arcykapłana Sema, rzekł mu:
— Wasza dosto ność słyszałeś — pogłoski, akie krążą o naszym panu?…
— Faraon est młody, więc mogą o nim krążyć barǳo rozmaite plotki — odparł
Sem, ǳiwnie patrząc na Tutmozisa. — Ale sprawy takie nie do mnie należą: zastępu ę
ego świątobliwość w służbie bogów, spełniam to, ak umiem na lepie , o resztę nie dbam.
— Wiem, że wasza dosto ność esteś wiernym sługą faraona — mówił Tutmozis —
i nie mam zamiaru mieszać się do kapłańskich ta emnic. Muszę ednak zwrócić waszą
uwagę na eden drobiazg…
Oto dowieǳiałem się z pewnością, że święty Mees przechowu e nie akiego Lykona,
Greka, na którym ciążą dwa występki: est on mordercą faraonowego syna i — est zanadto
podobny do ego świątobliwości…
Niech więc dosto ny Mees nie ściąga hańby na czcigodny stan kapłański i czym
pręǳe wyda mordercę sądom. Jeżeli bowiem my zna ǳiemy Lykona, przysięgam, że
Mees utraci nie tylko swó urząd, ale i głowę. W naszym państwie nie można bezkarnie
opiekować się zbó ami i ukrywać luǳi podobnych do na wyższego władcy!…
Sem, w którego obecności Mees odebrał polic i Lykona, zmieszał się, może z obawy,
aby go nie posąǳono o wspólnictwo. Niemnie ednak odparł:
— Postaram się ostrzec świętego Meesa o tych uwłacza ących mu pode rzeniach.
Czy ednak wasza dosto ność wie: ak odpowiada ą luǳie oskarża ący kogoś o zbrodnię?
— Wiem i przy mu ę odpowieǳialność. Tak przecie estem pewny swego, że o następstwa moich pode rzeń wcale się nie troszczę. Niepokó zostawiam czcigodnemu Meesowi i życzę mu, abym nie potrzebował od przestróg — prze ść do czynów.
Rozmowa wywołała skutek: od te pory ani razu nikt nie wiǳiał faraonowego sobowtóra.
Ale pogłoski nie ucichły, a Ramzes XIII nie wieǳiał o nich. Nawet bowiem Tutmozis,
lęka ąc się ze strony pana gwałtownych wystąpień przeciw kapłanom, nie zawiadomił go
o niczym.

 
W początkach miesiąca Paoﬁ (lipiec — sierpień) ego świątobliwość, królowa Nikotris
i dwór powrócili z Tebów do pałacu pod Memﬁsem.
Przy końcu podróży, która i tym razem odbywała się Nilem, Ramzes XIII często
wpadał w zamyślenie, a raz rzekł do Tutmozisa:
— Spostrzegam ǳiwny ob aw… Lud gromaǳi się na obu brzegach tak gęsto, a może
nawet gęście niż wówczas, gdyśmy płynęli w tamtą stronę. Ale okrzyki są znacznie słabsze,
czółen eǳie za nami mnie i kwiatów rzuca ą skąpo…
— Boska prawda płynie z ust twoich, panie — odparł Tutmozis. — Istotnie lud
wygląda, akby był zmęczony, co ednak pochoǳi ze strasznych upałów…
— Mądrze powieǳiałeś!… — pochwalił go faraon i roz aśnił oblicze.
Ale Tutmozis nie wierzył własnym słowom. On czuł, a co gorsze, czuł cały orszak
królewski, że masy ludu nieco ochłodły w miłości swe do pana.
Czy był to skutek wieści o nieszczęsne chorobie Ramzesa, czy akich innych praktyk?
Tutmozis nie wieǳiał. Był ednak pewny, że na to ochłodnięcie wpłynęli kapłani.
„Oto głupi motłoch! — myślał nie hamu ąc w swym sercu pogardy. — Niedawno
tonęli, byle tylko u rzeć oblicze ego świątobliwości, a ǳiś żału ą krzyku… Czyby uż
zapomnieli i o siódmym dniu odpoczynku, i o ziemi na własność?…”
Natychmiast po przy eźǳie do pałacu faraon wydał rozkaz zgromaǳenia delegatów,
którzy mieli postanowić o naruszeniu skarbów Labiryntu. Jednocześnie polecił oddanym
sobie urzędnikom i polic i, aby rozpoczęto agitac ą przeciw kapłanom i za siódmym dniem
odpoczynku.
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Niebawem znowu zaczęło w Dolnym Egipcie wrzeć ak w ulu. Chłopi upominali
się nie tylko o święta, ale i o płacenie im gotówką za roboty publiczne. Rzemieślnicy
w szynkach i na ulicach złorzeczyli kapłanom, którzy chcą ograniczyć świętą właǳę faraona. Liczba przestępstw wzrosła, ale przestępcy nie chcieli odpowiadać przed sądem.
Pisarze spokornieli i żaden nie śmiał uderzyć człowieka prostego wieǳąc, że spotka się
z odwetem. Do świątyń rzaǳie składano oﬁary, bogi pilnu ące granic nomesów coraz
częście były obrzucane kamieniami i błotem, a nawet obalane.
Strach padł na kapłanów, nomarchów i ich popleczników. Na próżno sęǳiowie ogłaszali na rynkach i gościńcach, że według starych praw rolnik i rzemieślnik, a nawet
kupiec, nie powinien za mować się plotkami, które odciąga ą go od pracy chleboda ne ; pospólstwo bowiem wśród śmiechu i krzyku obrzucało woźnych zgniłymi arzynami
i pestkami daktylów.
Wówczas arystokrac a zaczęła gromaǳić się w pałacu i leżąc u nóg faraona błagać go
o ratunek.
— Jesteśmy — wołali — akby ziemia rozpadała się pod naszymi stopami… akby
świat kończył się!… Żywioły są zmieszane, umysły w rozterce i eżeli nie uratu esz nas ty,
panie, goǳiny życia naszego są policzone!…
— Mó skarb est pusty, armia nieliczna, polic a od dawna nie wiǳi żołdu — odparł
faraon. — Jeżeli więc chcecie mieć trwały spokó i bezpieczeństwo, musicie dostarczyć
mi funduszów.
Ponieważ ednak mo e królewskie serce trapi wasz niepokó , wiec zrobię, co będę
mógł, i mam naǳie ę, że uda mi się przywrócić porządek.
Jakoż ego świątobliwość nakazał ściągnąć wo ska i ustawić e w na ważnie szych
punktach kra u. Jednocześnie posłał rozkaz do Nitagera, aby ten zostawił granicę wschodnią swemu pomocnikowi, a sam z pięcioma na lepszymi pułkami maszerował do Memﬁsu.
Tak czynił pan, nie tyle dla osłonienia arystokrac i przed pospólstwem, ile dlatego,
ażeby mieć pod ręką duże siły na wypadek, gdyby arcykapłani podburzyli Górny Egipt
i pułki należące do świątyń.
ǲiesiątego Paoﬁ w zamku królewskim i ego okolicach zapanował wielki ruch. Zebrali się delegaci ma ący przyznać faraonowi prawo czerpania ze skarbu w Labiryncie
tuǳież — mnóstwo luǳi, którzy chcieli przyna mnie patrzeć na mie sce, gǳie odbywała się niezwykła w Egipcie uroczystość.
Proces a delegatów zaczęła się z rana. Przodem szli naǳy chłopi w białych czepcach
i opaskach; każdy miał w ręku grubą płachtę dla okrycia grzbietu w obecności faraona. Za
nimi posuwali się rzemieślnicy, ubrani ak chłopi, od których różnili się nieco cieńszymi
płachtami i wąziutkimi fartuszkami pokrytymi różnobarwnym haem.
Następowali kupcy, niektórzy w perukach, wszyscy w długich koszulach i pelerynach.
Tu uż można było wiǳieć na rękach i nogach bogate bransolety, a na palcach pierścienie.
Potem szli oﬁcerowie w czepcach i kaanach w pasy: czarne i żółte, niebieskie i białe,
niebieskie i czerwone. Dwa , zamiast kaanów, mieli na piersiach mosiężne półpancerze.
Po dłuższe przerwie ukazało się trzynastu szlachty w wielkich perukach i białych
szatach do ziemi. Za nimi sunęli nomarchowie w szatach oblamowanych purpurową taśmą
i w koronach na głowie. Pochód zamykali kapłani z ogolonymi głowami i twarzami,
w panterczych skórach przez plecy.
Delegaci weszli do wielkie sali pałacu faraonów, gǳie stało siedem ław edna za drugą:
na niższa dla chłopów, na wyższa dla stanu kapłańskiego.
Niebawem ukazał się, niesiony w lektyce, ego świątobliwość Ramzes XIII, wobec
którego delegaci upadli na ziemię. Gdy pan obu światów zasiadł na wysokim tronie, pozwolił wstać i za ąć mie sce na ławach swoim wiernym poddanym. Po czym weszli i siedli
na niższych tronach arcykapłani Herhor, Mees i — dozorca Labiryntu ze szkatułką
w rękach. Świetny orszak enerałów⁴³³ otoczył faraona, poza którym dwa wyżsi urzędnicy stanęli z wachlarzami z piór pawich.
— Prawowierni Egipc anie! — odezwał się władca obu światów. — Wiadomo wam,
że mó dwór, mo e wo sko i moi urzędnicy zna du ą się w potrzebie, które zubożały skarb
⁴³³jenerał — ǳiś popr.: generał. [przypis edytorski]
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wydołać nie może. O wydatkach na mo ą świętą osobę nie mówię, gdyż adam i ubieram
się ak żołnierz, a każdy enerał lub wielki pisarz ma więce służby i kobiet aniżeli a.
Mięǳy zebranymi odezwał się szmer potaku ący.
— Dotychczas było we zwycza u — ciągnął Ramzes — że gdy skarb potrzebował
funduszów, nakładało się większe podatki na pracu ące pospólstwo. Ja ednak, który znam
mó lud i ego nęǳę, nie tylko nie chciałbym go na nowo obciążać, ale eszcze rad bym
uǳielić mu pewnych ulg…
— Ży wiecznie, panie nasz! — zawołano z kilku niższych ławek.
— Na szczęście dla Egiptu — mówił faraon — państwo nasze ma skarby, za pomocą których można podźwignąć armią, wynagroǳić urzędników, obdarzyć lud, a nawet
spłacić wszystkie długi, akie winniśmy bądź świątyniom, bądź Fenic anom. Skarb ten,
zebrany przez pełnych chwały przodków moich, leży w piwnicy Labiryntu. Lecz może
być naruszony tylko wówczas, eżeli wy wszyscy, prawowierni, ak eden mąż, uznacie, że
Egipt est w potrzebie, a a, pan, mam prawo rozporząǳać skarbami moich poprzedników…
— Uzna emy!… Błagamy, ażebyś wziął, panie, ile potrzeba!… — wołano ze wszystkich
ław.
— Dosto ny Herhorze — zwrócił się do niego władca — czy święty stan kapłański
ma coś do powieǳenia w te sprawie?…
— Barǳo niewiele — odparł arcykapłan powsta ąc. — Według odwiecznych praw
skarb Labiryntu może być tylko wówczas naruszony, gdyby państwo nie posiadało żadnych innych środków… Ale ǳiś tak nie est. Gdyby bowiem rząd zmazał wierzytelności
fenickie powstałe z niegoǳiwe lichwy, nie tylko napełniłby się skarb wasze świątobliwości, ale i pospólstwo, ǳiś pracu ące dla Fenic an, odetchnęłoby w swym ciężkim
truǳie…
Na ławach delegatów znowu odezwał się szmer przychylny.
— Pełna mądrości est rada two a, święty mężu — rzekł spoko nie faraon — ale
niebezpieczna. Gdyby mó skarbnik, dosto ni nomarchowie i szlachta raz nauczyli się
przekreślać cuǳe należności, ǳiś nie zapłaciliby długów Fenic anom, a utro mogliby
zapomnieć o długach należnych faraonowi i świątyniom. Kto mi zaś powie, czy i pospólstwo, zachęcone przykładem wielkich, nie pomyśli, że i ono ma prawo zapomnieć
o swoich obowiązkach względem nas?…
Cios był tak silny, że na dosto nie szy Herhor aż pochylił się na swoim krześle i —
umilkł.
— A ty, na wyższy dozorco Labiryntu, chcesz co nadmienić? — spytał faraon.
— Mam tu szkatułkę — odparł — z białymi i czarnymi kamykami. Każdy delegat
otrzyma obie gałki i edną z nich rzuci do ǳbana. Kto chce, abyś wasza świątobliwość
naruszył skarbiec Labiryntu, włoży czarny kamyk; kto woli, ażeby nie tykano własności
bogów, położy biały.
— Nie zgaǳa się, panie, na to — szepnął skarbnik do władcy. — Niech racze każdy
delegat asno powie: co ma w swe duszy?…
— Uszanu my dawne zwycza e — wtrącił Mees.
— Owszem, niech rzuca ą kamyki do ǳbana — rozstrzygnął pan. — Serce mo e est
czyste, a zamiary niezłomne.
Święci Mees i Herhor zamienili spo rzenia.
Naǳorca labiryntu, w asystenc i dwu enerałów, zaczął obchoǳić ławy i wręczać delegatom po dwa kamyki: czarny i biały. Biedacy z pospólstwa byli barǳo zmieszani wiǳąc
przed sobą tak wielkich dosto ników. Niektórzy chłopi upadali na ziemię, nie śmieli brać
gałek i z wielką trudnością po mowali, że mogą rzucić do ǳbana tylko eden kamyk:
czarny lub biały.
— Ja przecie chciałbym dogoǳić i bogom, i ego świątobliwości… — szeptał stary
pastuch.
W końcu udało się dosto nikom wytłumaczyć, a chłopom zrozumieć: czego od nich
żądano. I zaczęło się oddawanie głosów. Każdy delegat przychoǳił do ǳbana i wpuszczał
swó kamyk w taki sposób, że inni nie wiǳieli, akie barwy gałkę rzuca.
Przez ten czas wielki skarbnik klęcząc za tronem szeptał do władcy:
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— Wszystko zgubione!… Gdyby głosowali awnie, mielibyśmy ednomyślność, ale
teraz, boda mi ręka uschła, eżeli w ǳbanie nie zna ǳie się ze dwaǳieścia białych kamyków!…
— Uspokó się, wierny sługo — z uśmiechem odparł Ramzes. — Mam pod ręką
więce pułków, aniżeli bęǳie głosów przeciw nam.
— Ale po co to?… po co?… — wzdychał skarbnik. — Przecież bez ednomyślności
nie otworzą nam Labiryntu…
Ramzes wciąż uśmiechał się.
Skończyła się proces a delegatów. Naǳorca Labiryntu podniósł ǳban i ego zawartość
wysypał na złotą tacę.
Na ǳiewięćǳiesięciu eden głosu ących było osiemǳiesiąt trzy kamyków czarnych,
a tylko osiem białych.
Jenerałowie i urzędnicy struchleli, arcykapłani patrzyli na zgromaǳenie z triumfem,
ale wnet ogarnął ich niepokó ; Ramzes bowiem miał wesołą ﬁz ognomię.
Nikt nie śmiał ozna mić głośno, że pro ekt ego świątobliwości upadł. Lecz faraon
odezwał się z całą swobodą:
— Prawowierni Egipc anie, dobrzy słuǳy moi! Spełniliście mó rozkaz i łaska mo a
est z wami. Przez dwa dni bęǳiecie gośćmi mo ego domu. Gdy zaś otrzymacie podarunki,
wrócicie do swoich roǳin i za ęć. Pokó z wami i błogosławieństwo.
To powieǳiawszy pan opuścił salę wraz ze świtą, zaś arcykapłani Herhor i Mees
z trwogą spo rzeli po sobie.
— On wcale nie zmartwił się — szepnął Herhor.
— A mówiłem, że est to wściekłe zwierzę!… — odparł Mees. On nie cofnie się
przed gwałtem i eżeli go nie uprzeǳimy…
— Bogowie obronią nas i swo e przybytki…
Wieczorem w komnacie Ramzesa XIII zgromaǳili się na wiernie si ego słuǳy: wielki skarbnik, wielki pisarz, Tutmozis i Kalipos, naczelny wóǳ Greków.
— O panie — ęknął skarbnik — dlaczego nie uczyniłeś ak twoi wiecznie ży ący
przodkowie?… Gdyby delegaci głosowali awnie, uż mielibyśmy prawo do skarbu w Labiryncie!…
— Prawdę mówi ego dosto ność — wtrącił wielki pisarz.
Faraon potrząsnął głową.
— Mylicie się. Choćby cały Egipt krzyknął: odda cie skarbowi fundusze Labiryntu!
arcykapłani nie oddaǳą…
— Więc po co zaniepokoiliśmy ich zwołaniem delegatów?… Ten królewski czyn barǳo wzburzył i rozzuchwalił pospólstwo, które est ǳisia ak wzbiera ąca woda…
— Nie lękam się przyboru — rzekł pan. — Mo e pułki będą dla niego groblami…
Mam zaś oczywistą korzyść z delegac i, które mi pokazały niemoc przeciwników: osiemǳiesiąt trzy kamyki za nami, osiem za nimi!… Znaczy to, że gdy oni mogą liczyć na eden
korpus, a na ǳiesięć…
Nie oddawa cie się złuǳeniom — ciągnął faraon. — Mięǳy mną i arcykapłanami
uż zaczęła się wo na. Oni są fortecą, którą wezwaliśmy do poddania się. Odmówili, więc
musimy przypuścić szturm.
— Ży wiecznie!… — zawołali Tutmozis i Kalipos.
— Rozkazu , panie — rzekł wielki pisarz.
— A oto mo a wola — mówił Ramzes. — Ty, skarbniku, rozdasz sto talentów mięǳy
polic ę, oﬁcerów robotniczych i sołtysów w nomesach: Se, Neha-chent, Neha-pechu,
Sebt-Het, Aa, Ament, Ka… W tych samych mie scach wydasz szynkarzom i oberżystom,
ęczmień, pszenicę, i wino, akie est pod ręką, aby pospólstwo miało darmo żywność
i adło. Uczynisz to natychmiast, aby do dwuǳiestego Paoﬁ zapasy były, gǳie trzeba.
Skarbnik schylił się do ziemi.
— Ty, pisarzu, napisz i każ utro ogłosić na ulicach stolic nomesów, że barbarzyńcy
z pustyni zachodnie wielkimi siłami chcą napaść boską prowinc ę Fayum…
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Ty, Kaliposie, wyślesz cztery greckie pułki na południe. Dwa staną pod Labiryntem,
dwa posuną się aż do Hanes⁴³⁴. Gdyby milic a kapłańska szła od Tebów, odepchniecie ą
i nie dopuścicie do Fayumu. A gdy lud, oburzony na kapłanów, zagrozi Labiryntowi, twoi
Grecy niech go za mą…
— A gdyby dozorcy zamku oparli się? — wtrącił Kalipos.
— Byłby to bunt — odrzekł faraon i mówił dale : — A ty, Tutmozisie, wyślesz trzy
pułki do Memﬁsu i ustawisz e w pobliżu świątyń: Ptah, Izydy i Horusa. Gdy wzburzony
lud zechce e szturmować, pułkownicy otworzą sobie bramy, nie dopuszczą pospólstwa
do mie sc świętych i zabezpieczą osoby arcykapłanów od zniewagi.
I w Labiryncie, i w memﬁ skich świątyniach zna dą się kapłani, którzy wy dą naprzeciw wo ska z zielonymi gałązkami. Pułkownicy zapyta ą mężów tych o hasło i będą
raǳić się ich…
— A eżeli kto ośmieli się stawić opór? — spytał Tutmozis.
— Tylko buntownicy nie spełnią rozkazów faraona — odparł Ramzes.
— Świątynie i Labirynt muszą być za ęte przez wo ska dwuǳiestego trzeciego Paoﬁ
— ciągnął faraon, zwraca ąc się do wielkiego pisarza. — Lud zatem zarówno w Memﬁs,
ak i w Fayum może zbierać się uż osiemnastego, z początku małymi garściami, potem
coraz licznie . Gdyby więc około dwuǳiestego zaczęły się drobne rozruchy, uż nie należy
im przeszkaǳać. Szturmować ednak do świątyń mogą dopiero w dniach dwuǳiestym
drugim i dwuǳiestym trzecim. A gdy wo sko za mie te punkta, wszystko musi uspokoić
się.
— Czy nie lepie byłoby natychmiast uwięzić Herhora i Meesa? — zapytał Tutmozis.
— Po co?… Mnie nie choǳi o nich, tylko o świątynie i Labirynt, do za ęcia których
wo sko nie est eszcze gotowe. Zresztą Hiram, który prze ął listy Herhora do Asyry czyków, wróci dopiero około dwuǳiestego… Więc dopiero w dniu dwuǳiestym pierwszym
Paoﬁ bęǳiemy mieli w rękach dowody, że arcykapłani są zdra cami, i ogłosimy to ludowi.
— Zatem mam echać do Fayum?… — spytał Kalipos.
— O nie. Ty i Tutmozis zostaniecie przy mnie z wyborowymi pułkami… Trzeba mieć
przecie rezerwy na wypadek, gdyby arcykapłani odciągnęli od nas część ludu.
— Nie lękasz się, panie, zdrady? — spytał Tutmozis.
Faraon niedbale machnął ręką.
— Zdrada ciągle sączy się ak woda z pęknięte beczki. Jużci arcykapłani trochę odgadu ą mo e zamiary, a i a znam ich chęci… Ponieważ ednak uprzeǳiłem ich w gromaǳeniu sił, więc uż będą słabsi. W ciągu kilkunastu dni nie formu e się pułków…
— A czary?… — spytał Tutmozis.
— Nie ma czarów, których by nie rozproszył topór!… — zawołał śmie ąc się Ramzes.
Tutmozis chciał w te chwili opowieǳieć faraonowi o praktykach arcykapłanów z Lykonem. Ale i tym razem powstrzymała go uwaga, że gdy pan barǳo rozgniewa się, utraci
spokó , który ǳiś robi go potężnym.
Wóǳ przed bitwą nie może myśleć o niczym, tylko o bitwie. A na sprawę Lykona
bęǳie czas, gdy kapłani zna dą się w więzieniu.
Na znak ego świątobliwości Tutmozis został w komnacie, trze zaś inni dygnitarze
złożywszy panu niskie ukłony wyszli.
— Nareszcie — westchnął wielki pisarz, gdy ze skarbnikiem znaleźli się w przedsionku — nareszcie skończy się właǳa ogolonych łbów…
— Zaprawdę est czas — dodał skarbnik. — Przez ǳiesięć lat ostatnich lada prorok
więce znaczył aniżeli nomarcha Tebów albo Memﬁsu.
— Ja myślę, że Herhor po cichu gotu e sobie czółenko, ażeby uciec przed dwuǳiestym trzecim Paoﬁ — wtrącił Kalipos.
— Co mu bęǳie! — rzekł pisarz. — Jego świątobliwość, ǳiś groźny, przebaczy im,
gdy się upokorzą…
⁴³⁴Hanes — prawdopodobnie Henen-Nesut (gr. Herakleopolis), miasto w pobliżu we ścia do oazy Fa um,
stolica . nomu Górnego Egiptu, w Pierwszym Okresie Prze ściowym, za panowania IX i X dynastii stolica
północne części kra u. Ok.  km na południe od ob. Hawary, gǳie zna dowała się piramida Amenemhata III
i towarzyszący e kompleks architektoniczny utożsamiany z Labiryntem. [przypis edytorski]
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— A nawet za wstawieniem się królowe Nikotris zostawi im ma ątki — dopełnił
skarbnik. — W każdym razie nastanie w państwie akiś ład, którego uż zaczynało braknąć.
— Zda e mi się tylko, że ego świątobliwość zbyt wielkie robi przygotowania — mówił
pisarz. — Ja bym wszystko zakończył greckimi pułkami, nie tyka ąc pospólstwa…
— Młody… lubi ruch, hałas… — dorzucił skarbnik.
— Jak to widać, że nie esteście żołnierzami! — odezwał się Kalipos. — Kiedy choǳi
o walkę, trzeba zgromaǳić wszystkie siły, bo zawsze zna dą się niespoǳianki.
— Zapewne, gdybyśmy nie mieli za sobą pospólstwa — odparł pisarz. — A tak, co
może zdarzyć się nieoczekiwanego?… Bogowie nie ze dą bronić Labiryntu.
— Tak mówisz, wasza dosto ność, bo esteś spoko ny — rzekł Kalipos — bo wiesz,
że naczelny wóǳ czuwa i wszystko stara się przewiǳieć. Inacze może cierpłaby ci skóra.
— Nie wiǳę niespoǳianek — upierał się pisarz. — Chyba arcykapłani znowu rozpuszczą wieść, że faraon oszalał…
— Będą oni probowali różnych sztuk — wtrącił ziewa ąc wielki skarbnik — ale
zaprawdę sił im nie starczy… W każdym razie ǳięku ę bogom, że postawili mnie w królewskim obozie… No, idźmy spać…
Po wy ściu dosto ników z komnaty faraona Tutmozis w edne ze ścian otworzył drzwi
ukryte i wprowaǳił Samentu. Pan przy ął Setowego arcykapłana z wielką radością, podał
do ucałowania rękę i uścisnął mu głowę.
— Pokó tobie, dobry sługo — rzekł władca. — Co przynosisz?…
— Byłem dwa razy w Labiryncie — odparł kapłan.
— I uż znasz drogę?…
— Znałem ą dawnie , ale teraz odkryłem edną rzecz. Skarbiec może się zapaść, pozabĳać luǳi i zniszczyć kle noty, które są na większym bogactwem…
Faraon zmarszczył brwi.
— Dlatego — ciągnął Samentu — wasza świątobliwość raczy przygotować kilkunastu luǳi pewnych. Z nimi we dę do Labiryntu w nocy poprzeǳa ące szturm i obsaǳę
komnaty, które sąsiadu ą ze skarbcem… Osobliwie górną…
— Wprowaǳisz ich?…
— Tak. Chociaż pó dę do Labiryntu eszcze raz sam i ostatecznie sprawǳę: czy nie
uda mi się zapobiec ruinie bez cuǳe pomocy? Luǳie, choćby na wiernie si, są niepewni,
a wprowaǳanie ich może zwrócić uwagę tych psów dozoru ących…
— Jeżeli cię uż nie śleǳą… — wtrącił faraon.
— Wierz mi, panie — odparł kapłan kładąc rękę na piersiach — że aby mnie wyśleǳić, trzeba by cudu. Ich zaślepienie est prawie ǳiecinne. Czu ą uż bowiem, że ktoś
chce wedrzeć się do Labiryntu, lecz głupcy podwa a ą straże przy widocznych furtkach.
Tymczasem a sam, w ciągu miesiąca, poznałem trzy we ścia ukryte, o których oni zapomnieli czy może zgoła nie wieǳą. Chyba aki duch mógłby ich ostrzec, że choǳę
po Labiryncie, albo wskazać komnatę, w które będę. Mięǳy trzema tysiącami komnat
i korytarzy est to niemożliwe.
— Mówi prawdę dosto ny Samentu — odezwał się Tutmozis. — I boda że uż za
daleko posuwamy przezorność wobec arcykapłańskich gaǳin.
— Tego nie mów, woǳu — rzekł kapłan. — Siły ich przy ego świątobliwości są
garścią piasku wobec pustyni, ale Herhor i Mees są barǳo mądrzy!… I boda że uży ą
przeciw nam takich orężów i obrotów, wobec których oniemie emy ze zǳiwienia… Nasze
świątynie są pełne ta emnic, które zastanawia ą nawet mędrców, a ściera ą na proch duszę
pospólstwa.
— Powieǳże nam co o tym? — zapytał faraon.
— Z góry mówię, że żołnierze wasze świątobliwości spotka ą ǳiwy w świątyniach.
To pogasną im światła, to znowu otoczą ich płomienie i szkaradne poczwary… To mur
zastąpi im drogę albo pod nogami otworzy się przepaść. W niektórych korytarzach zale e
ich woda, w innych niewiǳialne ręce będą rzucały kamieniami… A akie grzmoty, akie
głosy rozlegać się będą dokoła nich!…
— W każde świątyni mam życzliwych mi kapłanów młodszych, a w Labiryncie ty
bęǳiesz — rzekł faraon.
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— I nasze topory — wtrącił Tutmozis. — Lichy to żołnierz, który cofa się przed
płomieniami czy straszydłami albo marnu e czas na przysłuchiwanie się ta emniczym głosom.
— Dobrze mówisz, woǳu! — zawołał Samentu. — Gdy tylko bęǳiecie szli ǳielnie
naprzód, strachy pierzchną, głosy umilkną, a płomienie przestaną parzyć.
Teraz ostatnie słowo, panie nasz — zwrócił się kapłan do Ramzesa. — Gdybym zginął…
— Nie mów tak!… — żywo przerwał mu faraon.
— Gdybym zginął — mówił ze smutnym uśmiechem Samentu — przy ǳie do wasze świątobliwości młody kapłan Seta z moim pierścieniem. Niech więc wo sko za mie
Labirynt i wypęǳi dozorców i niech uż nie opuszcza gmachu, bo ów młoǳieniec, może
w ciągu miesiąca, a może i wcześnie , zna ǳie drogę do skarbów, przy wskazówkach,
akie mu zostawię…
Ale, panie — mówił klęka ąc — błagam cię o edno: gdy zwyciężysz, pomścĳ mnie,
a nade wszystko nie przebacza Herhorowi i Meesowi. Ty nie wiesz: acy to są nieprzyaciele!… Gdyby oni wzięli górę, zginiesz nie tylko ty sam, ale i two a dynastia…
— Alboż zwycięzcy nie goǳi się być wspaniałomyślnym?… — spytał pochmurnie
władca.
— Żadne wspaniałomyślności!… żadne łaski!… — wołał Samentu. — Dopóki oni
będą żyli, tobie i mnie, panie, grozi śmierć, hańba, nawet zniewaga naszych trupów.
Można ugłaskać lwa, kupić Fenic anina, przywiązać Libĳczyka i Etiopa, można ubłagać chalde skiego kapłana, bo on ak orzeł unosi się na wysokościach i bezpieczny est od
pocisków…
Ale egipskiego proroka, który zakosztował zbytku i właǳy, nie z ednasz niczym.
I tylko śmierć ich albo two a może zakończyć walkę.
— Prawdę mówisz, Samentu — odpowieǳiał Tutmozis. — Na szczęście, nie ego
świątobliwość, ale — my, żołnierze, bęǳiemy rozstrzygali odwieczny spór mięǳy kapłanami i faraonem.

 
Dwunastego Paoﬁ z różnych świątyń egipskich rozeszły się niepoko ące wieści.
W ciągu paru dni ostatnich w świątyni Horusa wywrócił się ołtarz, w świątyni Izydy
posąg bóstwa płakał. Zaś u Amona tebańskiego i u grobu Ozyrysa w Denderach wypadły
barǳo złe wróżby. Z nieomylnych oznak wywnioskowali kapłani, że Egiptowi grozi akieś
wielkie nieszczęście eszcze przed upływem miesiąca.
Skutkiem tego arcykapłani Herhor i Mees nakazali proces e dokoła świątyń i składanie oﬁar w domach.
Zaraz naza utrz, trzynastego Paoﬁ, odbyła się w Memﬁs wielka proces a: bóg Ptah
wyszedł ze swo e świątyni, a bogini Izyda ze swo e . Oba bóstwa podążały ku środkowi
miasta, w barǳo nielicznym gronie wiernych, przeważnie kobiet. Musiały ednak cofnąć
się: mieszczanie bowiem egipscy drwili z nich, a innowiercy posunęli się do rzucania
kamieni na święte łoǳie bogów.
Polic a wobec tych nadużyć zachowała się obo ętnie, a nawet niektórzy e członkowie
przy ęli uǳiał w nieprzysto nych żartach. Od południa zaś acyś nieznani luǳie zaczęli
opowiadać tłumom, że stan kapłański nie pozwala na żadne ulgi dla pracu ących i chce
podnieść bunt przeciw faraonowi.
Ku wieczorowi pod świątyniami zbierały się gromadki robotników z gwizdaniem
i złorzeczeniami na kapłanów. Jednocześnie ciskano kamienie do bram, a akiś zbrodniarz publicznie odbił nos Horusowi pilnu ącemu swo e świątyni.
W parę goǳin po zachoǳie słońca zebrali się arcykapłani i ich na wiernie si stronnicy w świątyni Ptah. Był dosto ny Herhor, Mees, Mentezuﬁs, trzech nomarchów
i na wyższy sęǳia z Tebów.
— Straszne czasy! — odezwał się sęǳia. — Wiem z pewnością, że faraon chce podburzyć motłoch do napadu na świątynie…
— Słyszałem — odezwał się nomarcha Sebes — że wysłano rozkaz do Nitagera, ażeby
przybiegł czym pręǳe z nowymi wo skami, akby uż i tych nie było dosyć!…
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— Komunikac a mięǳy Dolnym i Górnym Egiptem przecięta od wczora — dodał
nomarcha Aa. — Na gościńcach stoi wo sko, a galery ego świątobliwości rewidu ą każdy
statek płynący Nilem…
— Ramzes XIII nie est „świątobliwością” — wtrącił oschle Mees — gdyż nie
otrzymał koron z rąk bogów.
— Wszystko to byłyby drobiazgi — odezwał się na wyższy sęǳia. — Gorszą est
zdrada… Mam poszlaki, że wielu młodszych kapłanów sprzy a faraonowi i o wszystkim
donosi mu…
— Są nawet tacy, którzy pod ęli się ułatwić wo sku za ęcie świątyń — dodał Herhor.
— Wo sko ma we ść do świątyń⁈… — zawołał nomarcha Sebes.
— Taki ma przyna mnie rozkaz na dwuǳiestego trzeciego — odparł Herhor.
— I wasza dosto ność mówisz o tym spoko nie?… — zapytał nomarcha Ament.
Herhor wzruszył ramionami, a nomarchowie zaczęli spoglądać po sobie.
— Tego uż nie rozumiem!… — odezwał się prawie z gniewem nomarcha Aa. —
Świątynie ma ą zaledwie kilkuset żołnierzy, kapłani zdraǳa ą, faraon odcina nas od Tebów
i podburza lud, a dosto ny Herhor mówi o tym, akby nas zapraszał na ucztę… Albo
brońmy się, eżeli eszcze można, albo…
— Podda my się ego świątobliwości?… — spytał ironicznie Mees. — Na to zawsze
bęǳiecie mieli czas!…
— Ale my chcielibyśmy dowieǳieć się czegoś o środkach obrony… — rzekł nomarcha Sebes.
— Bogowie ocalą swoich wiernych — odpowieǳiał Herhor.
Nomarcha Aa załamał ręce.
— Jeżeli mam otworzyć mo e serce, to i mnie ǳiwi wasza obo ętność — odezwał się
na wyższy sęǳia. — Prawie całe pospólstwo est przeciw nam…
— Pospólstwo ak ęczmień na polu, iǳie za wiatrem — rzekł Herhor.
— A wo sko?…
— Któreż wo sko nie upadnie przed Ozyrysem?
— Wiem — przerwał niecierpliwie nomarcha Aa — ale nie wiǳę ani Ozyrysa, ani
tego wiatru, który do nas zwróci pospólstwo… Tymczasem faraon uż ǳiś przywiązał ich
do siebie obietnicami, a utro wystąpi z darowizną…
— Od obietnic i podarunków mocnie szą est trwoga — odparł Herhor.
— Czego oni ma ą się bać?… Tych trzystu żołnierzy, akich mamy?
— Ulękną się Ozyrysa.
— Ale gǳież on est?… — pytał wzburzony nomarcha Aa.
— Zobaczycie go wszyscy. A szczęśliwym byłby ten, kto by na ów ǳień oślepnął.
Słowa te wypowieǳiał Herhor z takim niezachwianym spoko em, że w zgromaǳeniu
zaległa cisza.
— Ostatecznie cóż ednak robimy?… — zapytał po chwili na wyższy sęǳia.
— Faraon — mówił Herhor — chce, ażeby lud napadł na świątynie dwuǳiestego
trzeciego. My zaś musimy sprawić, aby napadnięto nas dwuǳiestego Paoﬁ.
— Wiecznie żywi bogowie! — znowu zawołał nomarcha Aa wznosząc ręce. — A my
po co mamy ściągać nieszczęście na nasze głowy, w dodatku o dwa dni wcześnie ?…
— Słucha cie Herhora — odezwał się stanowczym głosem Mees — i na wszelki
sposób stara cie się, ażeby napad miał mie sce dwuǳiestego Paoﬁ, od rana.
— A ak nas naprawdę rozbĳą?… — spytał zmieszany sęǳia.
— Jeżeli nie poskutku ą zaklęcia Herhora, wówczas a wezwę bogów na pomoc —
odparł Mees, a w oczach błysnął mu złowrogi ogień.
— Ha! wy arcykapłani macie swo e ta emnice, których nam odsłaniać nie wolno —
rzekł wielki sęǳia. — Zrobimy więc, co każecie, wywołamy napad dwuǳiestego… Ale
pamięta cie, że nasza i ǳieci naszych krew spadnie na wasze głowy…
— Niech spadnie!…
— Niech się tak stanie!… — zawołali ednocześnie oba arcykapłani. Po czym dodał
Herhor:
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— Od ǳiesięciu lat rząǳimy państwem i przez ten czas nikomu z was nie stała się
krzywda, a każde obietnicy dotrzymaliśmy. Bądźcież więc cierpliwi i wierni eszcze przez
kilka dni, aby zobaczyć moc bogów i otrzymać nagrodę.
Niebawem nomarchowie pożegnali arcykapłanów, nie usiłu ąc nawet ukrywać smutku
i niepoko u. Zostali tylko Herhor i Mees.
Po dłuższym milczeniu Herhor odezwał się:
— Tak, ten Lykon był dobry, dopóki udawał szalonego. Ale ażeby można go podstawić zamiast Ramzesa!…
— Jeżeli matka nie poznała się na nim — odparł Mees — więc uż musi być barǳo
podobny… A sieǳieć na tronie, przemówić parę słów do otoczenia to chyba potraﬁ.
Zresztą my bęǳiemy przy nim…
— Strasznie głupi komediant!… — westchnął Herhor trąc czoło.
— Mędrszy on od milionów innych luǳi, gdyż ma podwó ny wzrok i wielkie może
oddać usługi państwu…
— Ciągle wasza dosto ność mówisz mi o tym podwó nym wzroku — odparł Herhor.
— Nareszcie niechże a sam przekonam się o tym…
— Chcesz?… — spytał Mees. — Więc idźmy… Ale, na bogi, Herhorze, o tym, co
zobaczysz, nie wspomina nawet przed własnym sercem…
Zeszli do poǳiemiów świątyni Ptah i znaleźli się w obszerne piwnicy oświetlone
kagańcem. Przy słabym blasku Herhor do rzał człowieka, który sieǳąc za stołem adł.
Człowiek miał na sobie kaan gwardii faraona.
— Lykonie — rzekł Mees — na wyższy dosto nik państwa chce przekonać się
o zdolnościach, akimi obdarzyli cię bogowie…
Grek odepchnął misę z eǳeniem i począł mruczeć:
— Przeklęty ǳień, w którym mo e podeszwy dotknęły wasze ziemi!‥ Wolałbym
pracować w kopalniach i być bity kĳami…
— Na to zawsze bęǳie czas — wtrącił surowo Herhor.
Grek umilkł i nagle zaczął drżeć zobaczywszy w ręce Meesa kulkę z ciemnego kryształu. Pobladł, spo rzenie zmętniało mu, na twarz wystąpił pot kroplisty. Jego oczy były
utkwione w eden punkt, akby przykute do kryształowe kuli.
— Już śpi — rzekł Mees. — Nie ǳiwneż to?
— Jeżeli nie uda e.
— Uszczypnĳ go… ukłu … nawet sparz… — mówił Mees.
Herhor wydobył spod białe szaty sztylet i zamierzył się, akby chcąc uderzyć Lykona
mięǳy oczy. Ale Grek nie poruszył się, nawet nie drgnęły mu powieki.
— Spo rzy tu — mówił Mees zbliża ąc do Lykona kryształ. — Czy wiǳisz tego,
który porwał Kamę?…
Grek zerwał się z krzesła, z zaciśniętymi pięściami i śliną na ustach.
— Puśćcie mnie!… — wołał chrapliwym głosem. — Puśćcie mnie, abym napił się
ego krwi…
— Gǳież on est teraz? — pytał Mees.
— W pałacyku, w stronie ogrodu na bliższe rzeki… Jest z nim piękna kobieta… —
szeptał Lykon.
— Nazywa się Hebron i est żoną Tutmozisa — podpowieǳiał Herhor. — Przyzna ,
Meesie — dodał — że ażeby o tym wieǳieć, nie trzeba podwó nego wzroku…
Mees zaciął wąskie usta.
— Jeżeli to nie przekonywa wasze dosto ności, pokażę coś lepszego — odparł. —
Lykonie, zna dź teraz zdra cę, który szuka drogi do skarbca Labiryntu…
Śpiący Grek usilnie wpatrzył się w kryształ i po chwili odpowieǳiał:
— Wiǳę go… Jest oǳiany w płachtę żebraka…
— Gǳie on est?…
— Leży na ǳieǳińcu oberży, ostatnie przed Labiryntem… Z rana bęǳie tam…
— Jak on wygląda?…
— Ma rudą brodę i włosy… — odpowieǳiał Lykon.
— A co?… — spytał Mees Herhora.
— Wasza dosto ność masz dobrą polic ę — rzekł Herhor.
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— Ale za to dozorcy Labiryntu źle go pilnu ą! — mówił gniewnie Mees. — Jeszcze
ǳiś w nocy po adę tam z Lykonem, aby ostrzec mie scowych kapłanów… Lecz gdy uda
mi się ocalić skarb bogów, wasza dosto ność pozwolisz, że a zostanę ego dozorcą…
— Jak wasza dosto ność chcesz — odparł Herhor obo ętnie. A w sercu swym dodał:
„Nareszcie pobożny Mees zaczyna pokazywać zęby i pazury… Sam pragnie zostać —
tylko — dozorcą Labiryntu, a swego wychowańca Lykona zrobić — tylko — faraonem!…
Zaprawdę, że dla nasycenia chciwości moich pomocników bogowie musieliby stworzyć ǳiesięć Egiptów…”
Gdy oba dosto nicy opuścili poǳiemia, Herhor, wśród nocy, piechotą wrócił do
świątyni Izydy, gǳie miał mieszkanie, a Mees kazał przygotować parę konnych lektyk. Do edne młoǳi kapłani włożyli śpiącego Lykona w worku na głowie, do drugie
arcykapłan wsiadł sam i otoczony garstką eźdźców, tęgim kłusem po echał do Fayum.
W nocy z czternastego na piętnasty Paoﬁ arcykapłan Samentu, stosownie do obietnicy
dane faraonowi, wszedł, sobie tylko znanym korytarzem, do Labiryntu. Miał w rękach
pęk pochodni, z których edna paliła się, a na plecach niewielki koszyk z przyborami.
Samentu barǳo łatwo przechoǳił z sali do sali, z korytarza na korytarz, ednym
dotknięciem usuwa ąc kamienne taﬂe w kolumnach i ścianach, gǳie były drzwi ukryte.
Niekiedy wahał się, lecz wówczas odczytywał ta emnicze znaki na ścianach i porównywał
e ze znakami na paciorkach, które miał na szyi.
Po półgoǳinne podróży znalazł się w skarbcu, skąd usunąwszy taﬂę w podłoǳe
dostał się do sali leżące pod spodem. Sala była niska, lecz obszerna, a e suﬁt opierał się
na mnóstwie przysadkowatych kolumn.
Samentu położył koszyk i zapaliwszy dwie pochodnie przy ich świetle zaczął odczytywać napisy ścienne.
„Mimo podłe postaci — mówił eden napis — estem prawǳiwy syn bogów, gdyż
gniew mó est straszny.
Na dworze zamieniam się w słup ognia i czynię błyskawicę. Zamknięty, estem grzmotem i zniszczeniem, i nie ma budowli, która oparłaby się mo e potęǳe.
Ułagoǳić mnie może tylko święta woda, która odbiera mi moc. Ale gniew mó tak
dobrze roǳi się z płomienia, ak i z na mnie sze iskry.
Wobec mnie wszystko skręca się i upada. Jestem ak Tyfon, który obala na wyższe
drzewo i podnosi kamienie.”
„Słowem, każda świątynia ma swo ą ta emnicę, które inne nie zna ą!…” — rzekł do
siebie Samentu.
Otworzył edną kolumnę i wydobył z nie duży garnczek. Garnczek miał pokrywę
przylepioną woskiem tuǳież otwór, przez który przechoǳił długi i cienki sznurek, nie
wiadomo gǳie kończący się wewnątrz kolumny.
Samentu odciął kawałek sznurka, przytknął go do pochodni i spostrzegł, że sznur
spala się barǳo prędko, wyda ąc syczenie.
Teraz ostrożnie zd ął nożem pokrywę i zobaczył wewnątrz garnka niby piasek i kamyki popielate barwy. Wydobył parę kamyków i odszedłszy na bok przytknął pochodnię.
W edne chwili buchnął duży płomień i kamyki znikły zostawia ąc po sobie gęsty dym
i przykry zapach.
Samentu wy ął znowu trochę popielatego piasku, wysypał na posaǳkę, umieścił
wśród niego kawałek sznura, który znalazł przy garnku, i — wszystko to nakrył ciężkim kamieniem. Potem zbliżył pochodnię, sznur zatlił się i po chwili — kamień wśród
płomieni podskoczył do góry.
— Mam uż tego syna bogów!… — rzekł z uśmiechem Samentu. — Skarbiec nie
zapadnie się…
Zaczął choǳić od kolumny do kolumny, otwierać taﬂe i z wnętrza wydobywać ukryte
garnki. Przy każdym był sznur, który Samentu przecinał, a garnki odstawiał na bok…
— No — mówił kapłan — ego świątobliwość mógłby darować mi połowę tych
skarbów, a przyna mnie … syna mego zrobić nomarchą!… I z pewnością zrobi, gdyż est to
wspaniałomyślny władca… Mnie zaś należy się co na mnie świątynia Amona w Tebach…
Zabezpieczywszy w ten sposób salę dolną, Samentu wrócił do skarbca, a stamtąd
wszedł do sali górne . Tam również były napisy na ścianach, liczne kolumny, a w nich
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garnki zaopatrzone w sznury i napełnione kamykami, które przy zetknięciu się z ogniem
wybuchały.
Samentu poprzecinał sznury, powydobywał garnki z wnętrza kolumn i — szczyptę
popielatego piasku zawiązał w gałganek.
Potem zmęczony usiadł. Wypaliło mu się sześć pochodni; noc musiała się uż zbliżać
ku końcowi.
„Nigdy bym nie przypuszczał — mówił do siebie — że tute si kapłani ma ą tak ǳiwny materiał?… Przecie można by rozwalać nim asyry skie fortece!… No, my także nie
wszystko ogłaszamy naszym uczniom…”
Struǳony począł marzyć. Teraz był pewny, że za mie na wyższe stanowisko w państwie, potężnie sze od tego, akie za mował Herhor.
Co wtedy zrobi?… Barǳo wiele. Zabezpieczy mądrość i ma ątek swoim potomkom.
Postara się o wydobycie ta emnic ze wszystkich świątyń, co w nieograniczony sposób
umocni ego właǳę, a Egiptowi zapewni przewagę nad Asyrią.
Młody faraon drwi z bogów, to ułatwi mu ustanowienie czci dla ednego boga, na
przykład Ozyrysa, i połączenie Fenic an, Żydów, Greków i Libĳczyków w edno państwo
— z Egiptem.
Współcześnie przystąpi do robót nad kanałem, który ma połączyć Morze Czerwone
ze Śróǳiemnym. Gdy wzdłuż kanału pobudu e się fortece i nagromaǳi dużo wo ska, cały
handel z nieznanymi ludami Wschodu i Zachodu wpadnie w ręce Egipc an.
Trzeba też posiadać własną ﬂotę i ma tków egipskich… A nade wszystko trzeba zgnieść
Asyrią, która z każdym rokiem sta e się niebezpiecznie sza… Trzeba ukrócić zbytki i chciwość kapłanów… Niecha będą mędrcami, niech ma ą dostatek, ale niech służą państwu
zamiast, ak ǳiś, wyzyskiwać e na swo ą korzyść…
„Już w miesiącu Hator — mówił w sobie — będę władcą!… Młody pan zanadto
lubi kobiety i wo sko, aby mógł za mować się rządami… A eżeli nie bęǳie miał synów,
wówczas mó syn, mó syn…”
Ocknął się. Jeszcze edna pochodnia spłonęła i był wielki czas do opuszczenia podziemiów.
Podniósł się, zabrał swó koszyk i opuścił salę nad skarbcem.
„Nie potrzebu ę pomocników… — myślał uśmiecha ąc się. — Sam wszystko zabezpieczyłem… a sam… pogarǳany kapłan Seta!…”
Minął uż kilkaǳiesiąt komnat i korytarzy, gdy nagle stanął… Zdawało się, że na
posaǳce sali, do które wszedł, widać cienką smugę światła…
W edne chwili ogarnęła go tak straszna trwoga, że zgasił pochodnię. Lecz i smuga
na posaǳce znikła.
Samentu wytężył słuch, ale słyszał tylko bicie tętna we własne głowie.
— Przywiǳiało mi się!… — rzekł.
Drżącymi rękoma wydobył z kosza małe naczynie, gǳie powoli tliła się hubka, i znowu
zapalił pochodnią.
„Jestem barǳo senny!…” — pomyślał.
Roze rzał się po sali i poszedł do ściany, w które były ukryte drzwi. Nacisnął gwóźdź,
drzwi nie uchyliły się. Drugi… trzeci nacisk — nic…
„Co to znaczy?” — rzekł do siebie zdumiony.
Już zapomniał o świetlne smuǳe. Zdawało mu się, że spotkał go nowy, niesłychany
wypadek. Tyle setek drzwi ukrytych otwierał w swym życiu, tyle ich otworzył w Labiryncie, że wprost nie mógł po ąć obecnego oporu.
Wtem znowu ogarnął go strach. Zaczął biegać od ściany do ściany i wszęǳie próbować ukrytych drzwi. Wreszcie edne ustąpiły. Samentu głęboko odetchnął i znalazł
się w ogromne sali, ak zwykle przepełnione kolumnami. Jego pochodnia rozświetlała
zaledwie część przestrzeni, które ogromna reszta ginęła w gęstym mroku.
Ciemność, las kolumn, a nade wszystko niezna omość sali — dodała kapłanowi otuchy. Na dnie ego trwogi zbuǳiła się iskra naiwne naǳiei: zdawało mu się, że ponieważ
on nie zna tego mie sca, więc i nikt go nie zna, nikt tu nie traﬁ.
Uspokoił się nieco i uczuł, że nogi gną się pod nim. Więc usiadł. Lecz znowu zerwał
się i począł oglądać się dokoła, ak gdyby chcąc sprawǳić: czy istotnie grozi mu niebez-
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pieczeństwo i — skąd?… Z którego z tych ciemnych kątów wy ǳie ono, aby rzucić się
na niego?
Samentu, ak nikt w Egipcie, był oswo ony z poǳiemiami, ciemnością, zbłąkaniem…
Przechoǳił też różne niepoko e w życiu. Ale to, czego doznawał obecnie, było czymś
zupełnie nowym i tak strasznym, że kapłan bał się nadać temu właściwego nazwiska.
W końcu z wielkim wysiłkiem zebrał myśli i rzekł:
— Gdybym naprawdę wiǳiał światło… gdyby naprawdę ktoś pozamykał drzwi, byłbym zdraǳony… A w takim razie co?…
„Śmierć!…” — szepnął mu głos ukryty gǳieś na dnie duszy.
Śmierć⁈…
Pot wystąpił mu na twarz; zatamował mu się oddech. I nagle opanowało go szaleństwo
strachu. Zaczął biegać po sali i uderzać pięścią w mury szuka ąc wy ścia. Już zapomniał,
gǳie est i ak się tu dostał; stracił kierunek, a nawet możność orientowania się za pomocą
paciorków.
Zarazem poczuł, że est w nim akby dwu luǳi: eden prawie obłąkany, drugi spoko ny i mądry. Ten mądry tłumaczył sobie, że wszystko może być przywiǳeniem, że nikt
go nie odkrył, nikt go nie szuka i że wy ǳie stąd, byle nieco ochłonął. Ale ten pierwszy, obłąkany, nie słuchał głosu rozsądku, owszem, z każdą chwilą brał górę nad swoim
antagonistą wewnętrznym.
O, gdyby można było ukryć się w które kolumnie!… Niechby wówczas szukali… Choć
zapewne nikt by go nie szukał i nie znalazł, a on przespawszy się oǳyskałby panowanie
nad sobą.
— Cóż mnie tu może spotkać? — mówił wzrusza ąc ramionami. — Bylem uspokoił
się, mogą mnie gonić po całym Labiryncie… Wszak do przecięcia mi wszystkich dróg
trzeba by kilku tysięcy luǳi, a do wskazania: w które sali estem — chyba cudu!…
No, ale przypuśćmy, że łapią mnie… Więc i cóż!… Biorę ten oto ﬂakonik, przykładam
do ust i w edne chwili uciekam tak, że mnie uż nikt nie złapie… Nawet bogowie…
Lecz pomimo rozumowań znowu schwyciła go tak straszna trwoga, że po raz drugi
zgasił pochodnią i drżąc, szczęka ąc zębami wcisnął się pod edną z kolumn.
„Jak można… ak można było wchoǳić tuta !… — mówił do siebie. — Alboż nie
miałem czego eść… na czym wesprzeć głowy?… Prosta rzecz, że estem odkryty… Przecież Labirynt posiada mnóstwo czu nych ak psy dozorców, i tylko ǳiecko albo głupiec
mógłby myśleć o oszukaniu ich…
Ma ątek… właǳa!… Gǳież est taki skarb, za który warto by oddać eden ǳień życia?… I oto a, człowiek w sile wieku, naraziłem mo e…”
Zdawało mu się, że usłyszał ciężkie stuknięcie. Zerwał się i w głębi sali — zobaczył
blask.
Tak est: blask rzeczywisty, nie złuǳenie… W odległe ścianie, gǳieś na końcu, stały
otwarte drzwi, przez które w te chwili ostrożnie wchoǳiło kilku zbro nych luǳi z pochodniami.
Na ten widok kapłan uczuł zimno — w nogach, w sercu, w głowie… Już nie wątpił,
że nie tylko został odkryty, ale że est ścigany i otoczony.
Kto mógł go zdraǳić?… Rozumie się, że tylko eden człowiek: młody kapłan Seta,
którego wta emniczył dość szczegółowo w swo e plany. Zdra ca sam z miesiąc musiałby szukać drogi w Labiryncie; ale gdyby porozumiał się z dozorcami, mogli Samentu
wytropić w eden ǳień…
W te chwili arcykapłan doznał wrażeń znanych tylko luǳiom, którzy sta ą w obliczu śmierci. Przestał się bać, gdyż ego uro one trwogi pierzchły wobec rzeczywistych
pochodni… I nie tylko oǳyskał panowanie nad sobą, ale nawet poczuł się nieskończenie
wyższym od wszystkiego, co ży e… Za chwilę uż nie bęǳie mu groziło żadne… żadne
niebezpieczeństwo!…
Myśli przebiegały mu przez głowę z szybkością i asnością błyskawic. Ogarnął całe
swo e istnienie: prace, niebezpieczeństwa, naǳie e i ambic e, i — wszystko to wydawało
mu się drobiazgiem. Bo i co by mu przyszło, gdyby w te chwili był nawet faraonem albo
posiadał kle noty wszystkich skarbców królewskich?…
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Wszystko to marność, pył a nawet gorze , bo złuǳenie. Jedna tylko rzecz est wielka
i prawǳiwa — śmierć…
Tymczasem luǳie z pochodniami pilnie ogląda ąc kolumny i zakątki doszli uż do
połowy ogromne sali. Kapłan wiǳiał połysku ące ostrza ich włóczni i poznał, że waha ą
się, że posuwa ą się naprzód ze strachem i niechęcią. O kilka kroków za nimi szła inna
grupa osób oświetlona edną pochodnią.
Samentu nawet nie czuł do nich niechęci, tylko ciekawość: kto mógł go zdraǳić?
Ale i ta kwestia nie barǳo go obchoǳiła; wydawało mu się bowiem nierównie ważnie szym pytanie: dlaczego człowiek musi umierać i — po co roǳił się?… Gdyż, wobec
faktu śmierci, całe życie skraca się w edną chwilkę bolesną, choćby było na dłuższym
i na bogatszym w doświadczenia.
— Po co to?… Na co to?…
Otrzeźwił go głos ednego ze zbro nych.
— Tu nikogo nie ma i być nie może!…
Zbro ni stanęli. Samentu poczuł, że kocha tych luǳi, którzy nie chcą iść dale , i —
serce w nim uderzyło.
Powoli nadciągnęła druga grupa osób, w które spierano się.
— Jak nawet wasza dosto ność może przypuszczać, że tu ktoś wszedł?… — mówił głos
drga ący gniewem. — Przecież wszystkie we ścia są pilnowane, osobliwie teraz. A gdyby
nawet kto zakradł się, to chyba po to, ażeby umrzeć z głodu…
— A ednak patrz, wasza dosto ność, na zachowanie się Lykona — odparł drugi głos.
— Śpiący wciąż wygląda tak, akby nieprzy aciela czuł blisko…
„Lykon?… — myślał Samentu. — Ach, to ten Grek podobny do faraona… Co wiǳę?… Mees go tu przyprowaǳił!…”
W te chwili śpiący Grek rzucił się naprzód i stanął przed kolumną, za którą ukrywał się Samentu. Zbro ni pobiegli za nim, a blask ich pochodni oświetlił ciemną ﬁgurę
kapłana.
— Kto tu?… — krzyknął chrapliwym głosem dowódca.
Samentu wysunął się. Jego widok zrobił tak silne wrażenie, że luǳie z pochodniami
cofnęli się. Mógł był prze ść mięǳy przerażonymi i nikt by go nie zatrzymał; ale kapłan
uż nie myślał o ucieczce.
— A co, czy mylił się mó asnowiǳący?… — zawołał Mees wyciąga ąc rękę. —
Oto zdra ca!…
Samentu zbliżył się do niego z uśmiechem i rzekł:
— Poznałem cię po tym okrzyku, Meesie. Gdy nie możesz być oszustem, esteś
tylko głupcem…
Obecni osłupieli; Samentu mówił ze spoko ną ironią:
— Choć prawda, że w te chwili esteś i oszustem, i głupcem. Oszustem, bo wmawiasz
w dozorców Labiryntu, że ten łotr ma dar podwó nego wiǳenia; a głupcem, bo myślisz,
że ci uwierzą. Lepie od razu powieǳ, że i w świątyni Ptah zna du ą się dokładne plany
Labiryntu…
— To fałsz!… — zawołał Mees.
— Zapyta tych luǳi, komu wierzą: tobie czy mnie? Ja estem tuta , gdyż znalazłem plany w świątyni Seta; ty przyszedłeś z łaski nieśmiertelnego Ptah… — zakończył
Samentu śmie ąc się.
— Zwiążcie tego zdra cę i kłamcę!… — krzyknął Mees.
Samentu cofnął się parę kroków. Szybko wydobył spod oǳieży ﬂakonik i podnosząc
go do ust rzekł:
— Meesie, ty do śmierci bęǳiesz głupi… Spryt masz tylko wówczas, gdy choǳi
o pieniąǳe…
Przytknął do ust ﬂakonik i upadł na posaǳkę.
Zbro ni rzucili się na niego, podnieśli, ale uż leciał im przez ręce.
— Niechże tu zostanie ak inni… — rzekł dozorca Labiryntu.
Cały orszak opuścił salę i starannie zamknął ukryte drzwi. Niebawem wyszli z podziemiów Labiryntu.
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Gdy dosto ny Mees znalazł się na ǳieǳińcu, kazał swoim kapłanom przygotować
konne lektyki i natychmiast razem ze śpiącym Lykonem od echał do Memﬁsu.
Dozorcy Labiryntu, oszołomieni niezwykłymi wypadkami, spoglądali to na siebie, to
na eskortę Meesa, która uż znikała w żółtym tumanie pyłu.
— Nie mogę uwierzyć — rzekł arcykapłan dozorca — że był za naszych dni człowiek,
który wdarł się do poǳiemiów…
— Wasza dosto ność zapomina, że ǳisia było trzech takich — wtrącił eden z młodszych kapłanów obrzuca ąc go ukośnym spo rzeniem.
— A… a… prawda!… — odparł arcykapłan. — Czyliż bogowie pomieszali mi rozsądek?… — dodał, trąc czoło i ściska ąc zawieszony na piersiach amulet.
— I dwa uciekli — podpowieǳiał młodszy kapłan — komediant Lykon i świątobliwy Mees.
— Dlaczegóż nie zwróciłeś mi uwagi tam… w poǳiemiu!… — wybuchnął zwierzchnik.
— Nie wieǳiałem, że się tak stanie…
— Biada mo e głowie!… — wołał arcykapłan. — Nie naczelnikiem, ale odźwiernym tego gmachu powinienem być… Ostrzegano nas, że ktoś zakrada się do Labiryntu,
i nie zapobiegłem temu… A teraz znowu wypuściłem dwu na niebezpiecznie szych, którzy
sprowaǳą tu, kogo im się podoba… O biada!…
— Nie potrzebu e wasza dosto ność rozpaczać — odezwał się inny kapłan. — Prawo
nasze est wyraźne… Niech więc wasza dosto ność wyśle do Memﬁsu czterech albo sześciu
naszych luǳi i zaopatrzy ich w wyroki. Reszta należyć bęǳie do nich…
— Ależ a straciłem rozum! — narzekał arcykapłan.
— Co się stało, to się stało — przerwał nie bez ironii młodszy kapłan. — Jedno est
pewne, że: luǳie, którzy nie tylko traﬁli do poǳiemiów, ale nawet choǳili po nich ak
po własnym domu, że luǳie ci żyć nie mogą…
— Więc wyznaczcie sześciu z nasze milic i…
— Rozumie się!… Trzeba z tym skończyć… — potwierǳili kapłani-dozorcy.
— Kto wie, czy Mees nie ǳiałał w porozumieniu z na dosto nie szym Herhorem?
— szepnął ktoś.
— Dosyć! — zawołał arcykapłan. — Gdy Herhora zna ǳiemy w Labiryncie, postąpimy według prawa. Ale domyślać się ani posąǳać kogokolwiek — nie wolno… Niech
pisarze przygotu ą wyroki dla Meesa i Lykona, wybrani niech na śpiesznie adą za nimi,
a milic a niech pomnoży warty. Trzeba także zbadać wnętrze gmachu i odkryć, którędy
wszedł Samentu… Choć estem pewny, że nieprędko zna ǳie naśladowców…
W parę goǳin późnie sześciu luǳi wy echało do Memﬁsu.

 
Już dnia osiemnastego Paoﬁ w Egipcie zapanował chaos. Komunikac a mięǳy dolnym
i górnym państwem została przerwana, handel ustał, po Nilu krążyły tylko statki strażnicze, drogi lądowe były za ęte przez wo ska, które dążyły ku miastom posiada ącym sławnie sze świątynie.
Na polach pracowali tylko kapłańscy chłopi. Zaś w ma ątkach szlachty, nomarchów,
a osobliwie faraona, len nie był wyrwany, koniczyna nie tknięta, winogron nie miał kto
zrywać. Chłopi nie robili nic, tylko włócząc się bandami śpiewali, edli, pili i odgrażali się
bądź kapłanom, bądź Fenic anom.
W miastach sklepy były pozamykane, a pozbawieni za ęcia rzemieślnicy po całych
dniach raǳili nad przeobrażeniem państwa. Gorszące to z awisko uż nie było nowym dla
Egiptu, ale wystąpiło w tak groźnych rozmiarach, że poborcy, a nawet sęǳiowie zaczęli
się kryć; tym barǳie iż polic a barǳo łagodnie traktowała nadużycia prostego ludu.
Jedna eszcze rzecz zasługiwała na uwagę, oto — obﬁtość pokarmów i wina. W szynkowniach i garkuchniach, szczególnie fenickich, zarówno w Memﬁs, ak na prowinc i,
mógł eść i pić, kto chciał i ile chciał, za barǳo niską opłatą lub bez opłaty.
Mówiono, że ego świątobliwość wyprawia swemu ludowi ucztę, która ciągnąć się ma
przez cały miesiąc.
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Z powodu utrudnionych, a nawet poprzerywanych komunikac i, miasta niedobrze
wieǳiały, co się ǳie e u ich sąsiadów. I tylko faraon, a eszcze lepie kapłani zdawali
sobie sprawę z ogólnego położenia kra u.
Położenie to cechował przede wszystkim rozłam mięǳy Górnym, czyli Tebańskim,
i Dolnym, czyli Memﬁ skim Egiptem. W Tebach miało przewagę stronnictwo kapłanów,
w Memﬁs — faraonowe. W Tebach mówiono, że Ramzes XIII oszalał i chce sprzedać
Egipt Fenic anom; w Memﬁsie dowoǳono, że kapłani chcą otruć faraona i naprowaǳić
do kra u Asyry czyków.
Lud prosty, zarówno na północy, ak i na południu, czuł instynktowny pociąg do
Ramzesa. Ale lud była to siła bierna i chwie na. Gdy przemawiał agitator rządowy, chłopi
gotowi byli uderzyć na świątynie i bić kapłanów; lecz gdy wystąpiła proces a, padali na
twarze i truchleli słucha ąc zapowieǳi akichś klęsk, które uż w tym miesiącu groziły
Egiptowi.
Przerażona szlachta i nomarchowie prawie wszyscy z echali do Memﬁsu błagać faraona o ratunek przeciw buntu ącym się chłopom. Lecz ponieważ Ramzes XIII zalecał im
cierpliwość i nie gromił pospólstwa, więc magnaci zaczęli naraǳać się ze stronnictwem
kapłańskim.
Prawda, że Herhor milczał albo także zalecał cierpliwość; ale inni arcykapłani dowoǳili panom, że Ramzes est szalony, i napomykali o potrzebie usunięcia go od właǳy.
W samym Memﬁsie krążyły obok siebie dwie partie. Bezbożnicy, którzy pili, hałasowali i obrzucali błotem mury świątyń, a nawet posągi — i — pobożni, przeważnie
starcy i kobiety, którzy modlili się na ulicach, głośno zapowiada ąc nieszczęścia i błaga ąc
bogów o ratunek. Bezbożnicy co ǳień popełniali akieś nadużycie; mięǳy pobożnymi
co ǳień akiś chory lub kaleka oǳyskiwał zdrowie.
Lecz ǳiwna rzecz: obie partie, pomimo rozkołysanych namiętności, nie robiły sobie krzywdy, a tym mnie — nie porywały się do czynów gwałtownych. Co pochoǳiło
stąd, że każda z nich robiła zamieszanie pod kierunkiem i według planu obmyślanego
w wyższych sferach.
Faraon, nie zgromaǳiwszy eszcze wszystkich wo sk i dowodów przeciw kapłanom,
nie dawał hasła do stanowczego napadu na świątynie; kapłani zdawali się czekać na coś.
Było ednak widoczne, że uż ǳiś nie czu ą się oni tak słabymi ak w pierwszych dniach
po głosowaniu delegatów. A i sam Ramzes XIII zamyślał się, gdy mu ze wszystkich stron
donoszono, że chłopi kapłańscy prawie wcale nie miesza ą się do zaburzeń, lecz pracu ą.
„Co to znaczy? — sam siebie zapytywał faraon. — Czy gołe łby sąǳą, że nie ośmielę
się zaczepić świątyń, czyli też ma ą akieś nie znane mi środki obrony?”
ǲiewiętnastego Paoﬁ polic a zawiadomiła władcę, że upłynione nocy lud zaczął psuć
mury otacza ące świątynią Horusa.
— Kazaliście im to robić?… — spytał faraon naczelnika.
— Nie. Rzucili się z własnego popędu.
— Powstrzymu cie ich łagodnie… powstrzymu cie… — rzekł pan. — Za kilka dni
będą mogli robić, co im się podoba. Ale teraz eszcze niech nie występu ą zbyt gwałtownie…
Ramzes XIII, ako wóǳ i zwycięzca znad Sodowych Jezior, wieǳiał, że gdy raz tłumy
wyruszą do ataku, uż nic ich nie powstrzyma: muszą rozbić albo zostać rozbite. Gdyby
świątynie nie broniły się, pospólstwo da im radę, ale — eżeli zechcą bronić się?…
W takim wypadku lud ucieknie i trzeba na ego mie sce posłać wo ska, których było
wprawǳie dużo, lecz nie tyle, ile potrzeba według rachunków faraona.
Nadto — Hiram eszcze nie wrócił z Pi-Bast z listami dowoǳącymi zdrady Herhora i Meesa. A co ważnie sze — przychylni faraonowi kapłani mieli dać pomoc wo sku
dopiero dwuǳiestego trzeciego Paoﬁ. Jakimże więc sposobem uprzeǳić ich w tylu świątyniach odległych edna od drugie ? I czy sama ostrożność nie nakazywała unikać z nimi
stosunków, które mogły ich zdraǳić?
Z tych powodów Ramzes XIII nie życzył sobie wcześnie szego napadania świątyń
przez lud.
Tymczasem wbrew woli faraona wzburzenie rosło. Około świątyni Izydy zabito kilku
pobożnych, którzy zapowiadali nieszczęścia dla Egiptu lub cudownym sposobem oǳyskali zdrowie. Około świątyni Ptah pospólstwo rzuciło się na proces ą, zbiło kapłanów
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i potłukło święte czółno, w którym podróżował posąg boga. Prawie współcześnie nadleciały sztafety z miast Sochem i Anu, że lud wǳierał się do świątyń, a w Cherau nawet
wdarł się i znieważył mie sce na świętsze.
Nad wieczorem przyszła prawie ukradkiem do pałacu ego świątobliwości deputac a
kapłanów. Czcigodni prorocy z płaczem upadli panu do nóg woła ąc, aby zasłonił bogów
i świątynie.
Ten wcale nieoczekiwany wypadek napełnił serce Ramzesa wielką radością, a eszcze
większą dumą. Kazał powstać delegatom i łaskawie odpowieǳiał, że ego pułki zawsze
gotowe są bronić świątyń, byle — zostały tam wprowaǳone.
— Nie wątpię — mówił — że sami burzyciele cofną się zobaczywszy przybytki bogów
za ęte przez wo sko.
Delegaci wahali się.
— Wasze świątobliwości wiadomo — odparł na starszy z nich — że wo sko nie może
wchoǳić nawet za mur świątyń… Musimy więc zapytać o zdanie arcykapłanów…
— Owszem, naradźcie się — rzekł pan. — Nie umiem robić cudów i z odległości
mego pałacu nie obronię świątyń.
Delegaci zasmuceni opuścili faraona, który po ich wy ściu zwołał radę poufną. Był
przekonany, że kapłani poddaǳą się ego woli, i ani mu przez myśl nie przeszło, że delegac a est sztuką urząǳoną przez Herhora, aby go w błąd wprowaǳić.
Gdy w komnacie królewskie zebrali się cywilni i wo skowi dosto nicy, Ramzes pełen
dumy zabrał głos.
— Chciałem — rzekł — dopiero dwuǳiestego trzeciego Paoﬁ za ąć memﬁ skie świątynie… Uważam ednak, że lepie bęǳie zrobić to utro…
— Nasze wo ska eszcze nie zebrały się… — wtrącił Tutmozis.
— I nie mamy listów Herhora do Asyrii — dodał wielki pisarz.
— Mnie sza o to! — odparł faraon. — Niech lud utro dowie się, że Herhor i Mees
są zdra cami, a nomarchom i kapłanom okażemy dowody za parę dni, gdy wróci Hiram
z Pi-Bast.
— Nowy rozkaz wasze świątobliwości barǳo zmienia plan pierwotny — rzekł Tutmozis. — Jutro nie za miemy Labiryntu… A gdyby i w Memﬁs świątynie ośmieliły się
stawić opór, nie mamy nawet taranów do wybicia bram…
— Tutmozisie — odpowieǳiał pan — mógłbym nie tłumaczyć się z moich rozkazów… Ale chcę przekonać was, że serce mo e głębie ocenia bieg wypadków…
Jeżeli lud — ciągnął — uż ǳiś napada świątynie, to utro zechce wedrzeć się do nich.
Jeżeli go nie poprzemy, zostanie odparty, a w każdym razie za trzy dni zniechęci się do
śmiałych czynów.
A eżeli kapłani uż ǳiś wysyła ą delegac ą, muszą być słabi. Tymczasem za kilka dni
może powiększyć się liczba ich stronników mięǳy ludem…
Zapał i strach est ak wino w ǳbanku: o ile wylewa się, o tyle go ubywa i ten tylko
może się napić, kto w porę podsunie swó kubek. Gdy więc lud ǳiś est przygotowany
do napadu, a nieprzy aciele wystraszeni, zużytku my to, gdyż, ak powiadam, szczęście za
kilka dni może opuścić nas, eżeli nie zwrócić się przeciw nam…
— I żywność kończy się — wtrącił skarbnik. — Za trzy dni pospólstwo musi wracać
do roboty, bo nie bęǳiemy mieli czym karmić ich darmo…
— O, wiǳisz!… — mówił faraon do Tutmozisa. — Ja sam rozkazałem naczelnikowi
polic i, ażeby hamował pospólstwo. Lecz gdy powściągnąć go nie można, trzeba skorzystać
z ruchu. Doświadczony żeglarz nie walczy z prądem ani z wiatrem, ale pozwala im unosić
się w obranym przez siebie kierunku…
W te chwili wszedł kurier z doniesieniem, że lud rzucił się na cuǳoziemców. Napadli
Greków, Syry czyków, nade wszystko Fenic an… Wiele sklepów zrabowano i kilku luǳi
zabito.
— Oto dowód — zawołał oburzony władca — że tłumów nie należy sprowaǳać
z drogi raz wytknięte !… Jutro niech wo ska będą w pobliżu świątyń… I niech natychmiast
wkracza ą do nich, eżeli lud zacznie wǳierać się tam, albo… Albo gdyby zaczął cofać się
pod naciskiem…
Prawda, że winogrona powinny być zrywane w miesiącu Paoﬁ. Lecz czyliż est ogrodnik, który gdyby owoce do rzały o miesiąc wcześnie , zostawiłby e na łozach?…
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Powtarzam: chciałem opóźnić ruch pospólstwa aż do ukończenia naszych przygotowań. Ale gdy odkładać tych rzeczy nie można, więc korzysta my z gotowego wiatru i —
rozepnĳmy żagle!…
Jutro Herhor i Mees powinni być uwięzieni i przyprowaǳeni do pałacu. A z Labiryntem skończymy za kilka dni.
Członkowie rady uznali, że postanowienie faraona est dobre, i rozeszli się poǳiwia ąc
ego stanowczość i mądrość. Nawet enerałowie oświadczyli, że lepie korzystać z gotowe
okaz i aniżeli gromaǳić siły na ten czas, kiedy okaz a minie.
Była uż noc. Nadbiegł drugi kurier od Memﬁsu z doniesieniem, że udało się polic i
ochronić cuǳoziemców. Ale lud est roz uszony i nie wiadomo, do czego posunie się
utro.
Od te chwili kurier przychoǳił za kurierem. Jedni przynosili wiadomości, że wielkie
masy chłopstwa uzbro onego w topory i pałki ze wszystkich stron podąża ą do Memﬁsu.
Skądinąd donoszono, że lud w okolicach Peme, Sochem i On ucieka w pole krzycząc,
że utro bęǳie koniec świata. Inny kurier przywiózł list od Hirama, że wnet przybywa.
Inny zawiadamiał o przekradaniu się pułków świątyniowych do Memﬁsu i co ważnie sza,
że z Górnego Egiptu posuwa ą się mocne odǳiały ludu i wo ska, wrogo usposobione dla
Fenic an, a nawet dla ego świątobliwości.
„Nim tamci nade dą — myślał faraon — a uż będę miał w rękach arcykapłanów
i nawet pułki Nitagera… Spóźnili się o kilka dni!…”
Donoszono wreszcie, że tu i owǳie na gościńcach wo sko schwytało przebranych kapłanów, którzy usiłowali dostać się do pałacu ego świątobliwości, zapewne z niedobrymi
zamiarami.
— Niech ich przyprowaǳą do mnie — odparł ze śmiechem faraon. — Chcę wiǳieć
tych, którzy ośmielili się mieć względem mnie złe zamiary!…
Około północy czcigodna królowa Nikotris zażądała posłuchania u ego świątobliwości.
Dosto na pani była blada i drżąca. Kazała wy ść oﬁcerom z królewskie komnaty,
a zostawszy sam na sam z faraonem rzekła płacząc:
— Synu mó , przynoszę ci barǳo złe wróżby…
— Wolałbym, królowo, usłyszeć dokładne wiadomości o sile i zamiarach moich nieprzy aciół…
— ǲiś wieczorem posąg boskie Izydy w mo e modlitewni odwrócił się twarzą do
ściany, a woda w święte cysternie poczerwieniała ak krew…
— To dowoǳi — odparł faraon — że wewnątrz pałacu mamy zdra ców. Nie są oni
ednak zbyt niebezpieczni, eżeli umie ą tylko bruǳić wodę i odwracać posągi.
— Cała nasza służba — ciągnęła pani — cały lud est przekonany, że gdy wo ska
two e wkroczą do świątyń, na Egipt spadnie wielkie nieszczęście…
— Większym nieszczęściem — rzekł pan — est zuchwalstwo kapłanów. Wpuszczeni
przez mego wiecznie ży ącego o ca do pałacu, myślą ǳiś, że zostali ego właścicielami…
Ależ, na bogi, czymże a w końcu zostanę wobec ich wszechmocy!… I czy nie wolno mi
upomnieć się o mo e królewskie prawa?…
— Przyna mnie … przyna mnie — odezwała się pani po namyśle — bądź miłosierny… Tak, prawa musisz oǳyskać, ale nie pozwala twoim żołnierzom, aby gwałcili
święte przybytki lub krzywǳili kapłanów… Pamięta , że łaskawi bogowie zsyła ą radość
na Egipt, a kapłani mimo swych błędów (któż ich nie ma!) niezrównane usługi odda ą
temu kra owi… Pomyśl tylko, że gdybyś ich zubożył i rozpęǳił, zniszczyłbyś mądrość,
która nad inne ludy wywyższyła nasze państwo…
Faraon wziął matkę za obie ręce, ucałował ą i śmie ąc się odparł:
— Kobiety zawsze muszą przesaǳać!… Ty, matko, przemawiasz do mnie, ak gdybym
był woǳem ǳikich Hyksosów, a nie faraonem. Czyliż a chcę krzywdy kapłanów?… Czy
nienawiǳę ich mądrości, choćby nawet tak ałowe ak śleǳenie obrotu gwiazd, które
i bez nas choǳą po niebie nie zbogaca ąc nas o ednego utena?…
Nie drażni mnie ich rozum ani pobożność, ale nęǳa Egiptu, który wewnątrz chudnie
z głodu, a na zewnątrz boi się lada asyry skich pogróżek. Tymczasem kapłani, pomimo
swo ą mądrość, nie tylko nie chcą mi pomagać w moich królewskich zamiarach, ale
w na bezczelnie szy sposób stawia ą opór.
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Pozwól więc, matko, abym przekonał ich, że nie oni, lecz a estem panem mego
ǳieǳictwa. Nie umiałbym mścić się nad pokornymi, ale — podepczę karki zuchwalców.
Oni wieǳą o tym, ale eszcze nie dowierza ą i — w braku sił rzeczywistych — chcą
zastraszyć mnie zapowieǳią akowychś klęsk. Jest to ich ostatnia broń i ucieczka… Gdy
więc zrozumie ą, że nie lękam się strachów, upokorzą się, a w takim razie nie upadnie ani
eden kamień z ich świątyń, nie ubęǳie ani eden pierścień z ich skarbców.
Znam a ich!… ǲiś robią wielkie miny, bo estem od nich daleko. Lecz gdy wyciągnę spiżową rękę, padną na twarz i — cały ten zamęt skończy się spoko em i ogólną
pomyślnością.
Królowa ob ęła nogi władcy i wyszła uko ona zakląwszy ednak Ramzesa, aby szanował
bogów i miał miłosierǳie nad ich sługami.
Po ode ściu matki faraon wezwał Tutmozisa.
— Jutro tedy — rzekł pan — wo ska mo e za mą świątynie. Zapowieǳ ednak pułkownikom, niech wieǳą, że wolą mo ą est, aby święte przybytki były nie tknięte i aby
nikt nie podnosił ręki na kapłanów…
— Nawet na Meesa i Herhora?… — spytał Tutmozis.
— Nawet na nich — odparł faraon. — Dość będą mieli kary, gdy usunięci z ǳisie szych stanowisk osiądą przy uczonych świątyniach, ażeby modlić się tam i badać mądrość
bez przeszkód…
— Stanie się, ak rozkazu e wasza świątobliwość… Chociaż…
Ramzes podniósł w górę palec na znak, że nie chce słuchać żadnych przedstawień.
A następnie, aby zmienić temat rozmowy, rzekł z uśmiechem:
— Pamiętasz, Tutmozisie, manewry pod Pi-Bailos?… Już minęło dwa lata!… Kiedy
wówczas gniewałem się na zuchwalstwo i chciwość kapłanów, czy mogłeś pomyśleć, że
tak prędko zrobię z nimi rachunek?…
A biedna Sara… A mały synek mó … Jaki on był piękny…
Dwie łzy stoczyły się po twarzy faraona.
— Zaprawdę — mówił — gdybym nie był synem bogów, którzy są litościwi i wspaniałomyślni, wrogowie moi przeżyliby utro ciężkie goǳiny… Ile oni zadali mi upokorzeń… Ile razy płacz zaćmiewał mi oczy z ich winy!…

 
Dnia dwuǳiestego Paoﬁ — Memﬁs wyglądało akby podczas uroczystego, święta. Ustały
wszelkie za ęcia, nawet tragarze nie nosili ciężarów. Cały lud wysypał się na place i ulice
albo skupiał się dokoła świątyń. Głównie około bożnicy Ptah, która była na warownie szą i gǳie zebrali się dosto nicy duchowni tuǳież świeccy, pod przewóǳtwem Herhora
i Meesa.
W pobliżu świątyń stały wo ska w luźnym szyku, aby żołnierze mogli porozumiewać
się z ludem.
Mięǳy pospólstwem i mięǳy wo skiem krążyli mnoǳy przekupnie z koszami chleba, z ǳbanami i skórzanymi workami, w których było wino. Częstowali oni lud darmo.
Gdy zaś spytał ich kto, dlaczego nie biorą zapłaty? edni odpowiadali, że — to ego świątobliwość częstu e swoich poddanych, a druǳy mówili:
— Jeǳcie i pĳcie, prawowierni Egipc anie, gdyż nie wiadomo, czy doczekamy utra!…
Byli to przekupnie kapłańscy.
Agentów kręciło się mnóstwo. Jedni głośno dowoǳili słuchaczom, że kapłani buntu ą się przeciw panu, a nawet chcą go otruć za to, że obiecał ludowi siódmy ǳień odpoczynku. Inni szeptali, że faraon oszalał i sprzysiągł się z cuǳoziemcami na zgubę świątyń
i Egiptu. Tamci zachęcali lud, ażeby napadł na świątynię, gǳie kapłani z nomarchami raǳą nad uciemiężeniem rzemieślników i chłopów. Ci wyrażali obawę, że gdyby świątynie
napadnięto, mogłoby zdarzyć się wielkie nieszczęście…
Mimo to, nie wiadomo skąd, pod murem świątyni Ptah znalazło się kilka potężnych
belek i stosy kamieni.
Poważni kupcy memﬁ scy przechaǳa ący się mięǳy tłumami nie mieli żadne wątpliwości, że ludowy zamęt był wywołany sztucznie. Drobni pisarze, polic anci, oﬁcerowie
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robotników i przebrani ǳiesiętnicy wo skowi uż nawet nie kryli się ani ze swoimi urzędowymi stanowiskami, ani z tym, że chcą popchnąć lud do zdobycia świątyń. Z drugie
strony: paraszytowie, żebracy, słuǳy świątyń i niżsi kapłani choć pragnęli ukryć się, nie
mogli, a każdy obdarzony zmysłami wiǳiał, że i oni zachęca ą pospólstwo do gwałtu!…
Toteż rozsądni mieszczanie memﬁ scy byli zdumieni takim postępowaniem kapłańskiego stronnictwa, a lud — poczynał ostygać z wczora szego zapału. Rodowici Egipc anie nie mogli zrozumieć: o co tu choǳi i kto naprawdę wywołu e zaburzenia? Chaos
powiększał się ǳięki półobłąkanym bigotom, którzy nago przebiega ąc ulice ranili sobie
ciało do krwi i wołali:
— Biada Egiptowi!… Bezbożność przebrała miarę i zbliża się goǳina sądu!… Bogowie
okażą swo ą moc nad zuchwalstwem nieprawości!…
Wo sko zachowywało się spoko nie, czeka ąc, aż lud zacznie wǳierać się do świątyń.
Z edne bowiem strony taki rozkaz wyszedł z królewskiego pałacu; z drugie zaś —
oﬁcerowie przewidywali zasaǳki w świątyniach i woleli, ażeby ginęło pospólstwo aniżeli
żołnierze. Żołnierze i tak będą mieli dosyć za ęcia.
Ale tłum, pomimo krzyku agitatorów i wina rozdawanego darmo, wahał się. Chłopi
oglądali się na rzemieślników, rzemieślnicy na chłopów, a wszyscy oczekiwali czegoś.
Nagle, około pierwsze w południe, z bocznych ulic wylała się ku świątyni Ptah pĳana
banda, zbro na w topory i drągi. Byli to rybacy, greccy ma tkowie, pastusi, libĳskie włóczęgi, nawet więźniowie z kopalni w Turra. Na czele bandy szedł robotnik olbrzymiego
wzrostu, z pochodnią. Stanął on przed bramą świątyni i ogromnym głosem począł wołać
do ludu:
— A wiecież wy, prawowierni, nad czym tu raǳą arcykapłani i nomarchowie?… Oto
chcą zmusić ego świątobliwość Ramzesa, ażeby robotnikom od ął po placku ęczmiennym
na ǳień, a chłopów obłożył nowym podatkiem, po drachmie od każde głowy…
Dlatego mówię wam, że popełniacie głupstwo i nikczemność sto ąc tu z założonymi
rękoma!… Trzeba nareszcie wyłapać świątyniowych szczurów i oddać ich w ręce faraonowi, panu naszemu, na którego krzywdę zmawia ą się bezbożnicy!… Bo gdyby władca nasz
musiał ulec raǳie kapłańskie , któż wtedy u mie się za uczciwym ludem?…
— Prawdę mówi!… — odezwano się w tłumie.
— Pan kazał dać nam siódmy ǳień wypoczynku…
— I obdarzy nas ziemią…
— Zawsze miał litościwe serce dla prostaków!… Pamiętacie, ak dwa lata temu uwolnił
chłopów oddanych pod sąd za napaść na folwark Żydówki?…
— Ja sam wiǳiałem, ak przed dwoma laty zbił pisarza, który ściągał z chłopów
niesprawiedliwy podatek…
— Niech ży e wiecznie pan nasz, Ramzes XIII, opiekun uciśnionych!…
— Patrza cie ino — odezwał się głos z daleka — samo bydło wraca z pastwisk, akby
zbliżał się wieczór…
— Co tam bydło!… Dale że na kapłanów!…
— He , wy! — krzyczał olbrzym pod bramą świątyni. — Otwórzcie nam dobrowolnie, ażebyśmy przekonali się: nad czym raǳą arcykapłani z nomarchami?…
— Otwórzcie!… bo wywalimy bramę!…
— ǲiwna rzecz — mówiono z daleka — ptaki kładą się spać… A przecież to dopiero
południe…
— ǲie e się coś niedobrego w powietrzu!…
— Bogowie! uż noc nadchoǳi, a a eszcze nie narwałam sałaty na obiad… — ǳiwiła
się akaś ǳiewczyna.
Lecz uwagi te zagłuszył wrzask pĳane bandy i łoskot belek uderza ących w mieǳianą
bramę świątyni.
Gdyby tłum mnie był za ęty gwałtami napastników, uż spostrzegłby, że w naturze
zachoǳi akieś niezwykłe z awisko. Słońce świeciło, na niebie nie było ani edne chmurki,
a mimo to asność ǳienna poczęła się zmnie szać i powiał chłód.
— Da cie tu eszcze edną belkę!… — wołali napastnicy na świątynią. — Brama
ustępu e!…
— Mocno!… Jeszcze raz!…
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Przygląda ący się tłum huczał ak burza… Tu i owǳie poczęły odrywać się od niego
małe grupy i łączyć z napastnikami. Wreszcie cała masa ludu z wolna podsunęła się ku
murom świątyni.
Na dworze, mimo południa, wzrastał mrok; w ogrodach świątyni Ptah zaczęły piać
koguty. Ale wściekłość tłumu była uż tak wielka, że mało kto dostrzegał te zmiany.
— Patrzcie! — wołał akiś żebrak — oto zbliża się ǳień sądu… Bogowie…
Chciał mówić dale , lecz uderzony kĳem w głowę padł na mie scu.
Na mury świątyni poczęły wǳierać się nagie, lecz uzbro one postacie. Oﬁcerowie
wezwali żołnierzy pod broń, pewni, że niebawem trzeba bęǳie wesprzeć atak pospólstwa.
— Co to znaczy?… — szeptali żołnierze przypatru ąc się niebu. — Nie ma chmur,
a ednakże świat wygląda ak podczas burzy.
— Bĳ!… łam!… — krzyczano pod świątynią. Łoskot belek oǳywał się coraz częście .
W te chwili na tarasie sto ącym nad bramą ukazał się Herhor, otoczony orszakiem
kapłanów i dygnitarzy świeckich. Na dosto nie szy arcykapłan miał na sobie złoty ornat
i czapkę Amenhotepa otoczoną królewskim wężem.
Herhor spo rzał po ogromnych masach ludu, który otaczał świątynię, i schyliwszy się
do szturmu ące bandy rzekł:
— Kimkolwiek esteście, prawowiernymi czy poganami, w imię bogów wzywam was,
ażebyście świątynię zostawili w spoko u…
Gwar ludu nagle ucichnął i tylko słychać było tłuczenie belek o mieǳianą bramę.
Lecz wnet i belki ustały.
— Otwórzcie bramę! — zawołał z dołu olbrzym. — Chcemy przekonać się, czy nie
knu ecie zdrady przeciw naszemu panu…
— Synu mó — odparł Herhor — upadnĳ na twarz i błaga bogów, aby przebaczyli
ci świętokraǳtwo…
— To ty proś bogów, ażeby cię zasłonili!… — krzyknął dowódca bandy i wziąwszy
kamień rzucił go w górę, ku arcykapłanowi.
Jednocześnie z okna pylonu wyleciał cieniutki strumyk, niby wody, na twarz olbrzyma. Bandyta zachwiał się, zatrzepotał rękoma i upadł.
Jego na bliżsi wydali okrzyk trwogi, na co dalsze szeregi, nie wieǳąc, co się stało,
odpowieǳiały śmiechem i przekleństwami.
— Wyłamu cież bramę!… — wołano od końca i grad kamieni posypał się w stronę
Herhora i orszaku.
Herhor wzniósł do góry obie ręce. A gdy tłum znowu ucichnął, arcykapłan zawołał
silnym głosem:
— Bogowie! pod waszą opiekę odda ę święte przybytki, przeciw którym występu ą
zdra cy i bluźniercy…
A w chwilę późnie , gǳieś nad świątynią, rozległ się nadluǳki głos:
— Odwracam oblicze mo e od przeklętego ludu i niech na ziemię spadnie ciemność…
I stała się rzecz okropna: w miarę ak głos mówił, słońce traciło blask. A wraz z ostatnim słowem zrobiło się ciemno ak w nocy. Na niebie zaiskrzyły się gwiazdy, a zamiast
słońca stał czarny krąg otoczony obrączką płomieni.
Niezmierny krzyk wydarł się ze stu tysięcy piersi. Szturmu ący do bramy rzucili belki,
chłopi upadli na ziemię…
— Oto nadszedł ǳień sądu i śmierci!… — zawołał ękliwy głos w końcu ulicy.
— Bogowie!… litości… święty mężu, odwróć klęskę!… — zawołał tłum.
— Biada wo skom, które spełnia ą rozkazy bezbożnych naczelników!… — zawołał
wielki głos ze świątyni.
W odpowieǳi — uż cały lud upadł na twarz, a w dwu pułkach sto ących przed
świątynią powstało zamieszanie. Szeregi połamały się, żołnierze poczęli rzucać broń i bez
pamięci uciekać w stronę rzeki. Jedni pęǳąc ak ślepi wśród ciemności rozbĳali się o ściany domów; inni padali na bruk deptani na śmierć przez swoich towarzyszów. W ciągu
paru minut, zamiast zwartych kolumn wo ska, leżały na placu porozrzucane włócznie
i topory, a przy we ściu do ulic — piętrzyły się stosy rannych i trupów.
Żadna przegrana bitwa nie skończyła się podobną klęską.
— Bogowie!… bogowie!… — ęczał i płakał lud — zmiłu cie się nad niewinnymi…
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— Ozyrysie!… — zawołał z tarasu Herhor — ulitu się i okaż oblicze swo e nieszczęśliwemu ludowi…
— Po raz ostatni wysłucham modlitwy moich kapłanów, bom est miłosierny… —
odpowieǳiał nadluǳki głos ze świątyni.
I w te że same chwili ciemność pierzchnęła, a słońce oǳyskało swó blask.
Nowy krzyk, nowy płacz, nowe modlitwy rozległy się mięǳy tłumem. Pĳani radością
luǳie witali zmartwychwsta ące słońce. Niezna omi padali sobie w ob ęcia, kilka osób
zmarło, a wszyscy na klęczkach pełzali do świątyni, aby całować e błogosławione mury.
Na szczycie bramy stał na dosto nie szy Herhor, zapatrzony w niebo, a dwa kapłani podtrzymywali ego święte ręce, którymi rozpęǳił ciemność i uratował lud swó od
zagłady.
Takie same sceny, z pewnymi odmianami, miały mie sce w całym Dolnym Egipcie.
W każdym mieście, dwuǳiestego Paoﬁ, lud od rana zbierał się pod świątyniami i w każdym mieście około południa akaś banda szturmowała do bramy święte . Wszęǳie nad
bramą, około pierwsze , ukazywał się arcykapłan świątyni z orszakiem, przeklinał bezbożników i robił ciemność. A gdy tłum uciekał w popłochu albo padał na ziemię, arcykapłani
modlili się do Ozyrysa, aby ukazał swo e oblicze, i — ǳienna światłość znowu powracała
na ziemię.
Tym sposobem, ǳięki zaćmieniu słońca, pełne mądrości stronnictwo kapłańskie uż
i w Dolnym Egipcie zachwiało powagę Ramzesa XIII. W ciągu kilku minut rząd faraona
stanął, nawet nie wieǳąc o tym, nad brzegiem przepaści. Ocalić go mógł tylko wielki
rozum i dokładna zna omość sytuac i. Tego ednak zabrakło w królewskim pałacu, gǳie
właśnie w ciężkie chwili zaczęło się wszechmocne panowanie przypadku.
Dwuǳiestego Paoﬁ ego świątobliwość wstał równo ze wschodem słońca i ażeby być
bliże teatru ǳiałań, przeniósł się z głównego gmachu do willi, która zaledwie o goǳinę
drogi piesze leżała od Memﬁsu. Willa ta miała z edne strony koszary wo sk az atyckich,
z drugie — pałacyk Tutmozisa i ego małżonki, piękne Hebron. Wraz z panem przyszli
tuta wierni Ramzesowi dygnitarze i — pierwszy pułk gwardii, w którym faraon pokładał
nieograniczone zaufanie.
Ramzes XIII był w doskonałym humorze. Wykąpał się, z adł z apetytem śniadanie
i — zaczął przesłuchiwać gońców, którzy co kwadrans nadlatywali z Memﬁsu.
Raporta ich były ednosta ne aż do znuǳenia. Arcykapłani i kilku nomarchów, pod
przewóǳtwem Herhora i Meesa, zamknęli się w świątyni Ptah. Wo sko est pełne otuchy, a lud wzburzony. Wszyscy błogosławią faraona i czeka ą na rozkaz do ataku.
Kiedy o goǳinie ǳiewiąte czwarty kurier powtórzył te same słowa, faraon zmarszczył
brwi.
— Na co oni czeka ą?… — zapytał pan. — Niech ataku ą natychmiast.
Goniec odpowieǳiał, że eszcze nie zebrała się główna banda, która ma napaść świątynię i wyłamać mieǳianą bramę.
Ob aśnienie to nie podobało się panu. Potrząsnął głową i wysłał do Memﬁsu oﬁcera,
ażeby przyśpieszyć atak.
— Co znaczy ta zwłoka?… — mówił. — Myślałem, że mo e wo sko obuǳi mnie
wiadomością o zdobyciu świątyni… W podobnych wypadkach szybkość ǳiałań est warunkiem powoǳenia.
Oﬁcer od echał, ale pod świątynią Ptah nie zmieniło się nic. Lud czekał na coś,
a główne bandy nie było eszcze na placu.
Można było sąǳić, że akaś inna wola opóźnia wykonywanie rozkazów.
O ǳiewiąte rano do willi za mowane przez faraona przybyła lektyka królowe Nikotris. Czcigodna pani prawie gwałtem wdarła się do synowskie komnaty i z płaczem
upadła do nóg panu.
— Czego żądasz, matko? — rzekł Ramzes, z trudem ukrywa ąc niecierpliwość. —
Czy zapomniałaś, że dla kobiet nie ma mie sca w obozie?…
— ǲisia nie ruszę się stąd, nie opuszczę cię ani na chwilę!… — zawołała. — Prawda,
że esteś synem Izydy i ona otacza cię swo ą opieką… Ale mimo to umarłabym z niepoko u.
— Cóż mi grozi? — spytał faraon wzrusza ąc ramionami.
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— Kapłan, który śleǳi gwiazdy — mówiła z płaczem królowa — odezwał się do
edne ze służebnic, że eżeli ǳisia … eżeli ǳisie szy ǳień upłynie ci szczęśliwie, bęǳiesz
żył i panował sto lat…
— Aha!… Gǳież est ten znawca moich losów?
— Uciekł do Memﬁsu… — odparła pani.
Faraon zamyślił się, potem rzekł śmie ąc się:
— Jak Libĳczycy nad Sodowymi Jeziorami wyrzucali na nas pociski, tak ǳiś kapłaństwo miota na nas groźby… Bądź spoko na, matko! Gadulstwo, nawet kapłanów,
est mnie niebezpieczne aniżeli strzały i kamienie.
Od Memﬁsu nadleciał nowy kurier z doniesieniem, że wszystko est dobrze, lecz —
główna banda eszcze nie gotowa.
Na piękne twarzy faraona ukazały się znaki gniewu. Pragnąc uspokoić władcę, odezwał się Tutmozis:
— Pospólstwo nie est wo skiem. Nie umie zebrać się na oznaczoną goǳinę; idąc
ciągnie się ak błoto i — nie słucha komendy. Gdyby pułkom powierzono za ęcie świątyń,
uż by tam były…
— Ależ co mówisz, Tutmozisie?… — zawołała królowa. — Gǳie kto słyszał, ażeby
wo sko egipskie…
— Zapomniałeś — wtrącił Ramzes — że, według moich rozkazów, wo sko nie miało
napadać, ale bronić świątyń przed napaścią pospólstwa…
— Przez to też opóźnia ą się ǳiałania — odparł niecierpliwie Tutmozis.
— Oto są królewscy doradcy!… — wybuchnęła królowa. — Pan robi mądrze, występu ąc ako obrońca bogów, a wy, zamiast łagoǳić, zachęcacie go do gwałtu…
Tutmozisowi krew uderzyła do głowy. Na szczęście wywołał go z komnaty adiutant
donosząc, że w bramie zatrzymano starego człowieka, który chce mówić z ego świątobliwością.
— U nas ǳisia — mruczał adiutant — każdy dobĳa się tylko do pana; akby faraon
był właścicielem karczmy…
Tutmozis pomyślał, że ednak za Ramzesa XII nikt nie ośmieliłby się w ten sposób
wyrażać o władcy… Ale udał, że nie uważa.
Starym człowiekiem, którego zatrzymała warta, był fenicki książę Hiram. Miał na
sobie okryty kurzem płaszcz żołnierski, a sam był zmęczony i zirytowany.
Tutmozis kazał przepuścić tyry czyka, a gdy oba znaleźli się w ogroǳie, rzekł mu:
— Sąǳę, że wasza dosto ność wykąpiesz się i przebierzesz, zanim wy ednam ci posłuchanie u ego świątobliwości?
Hiramowi na eżyły się siwe brwi i eszcze mocnie krwią nabiegły oczy.
— Po tym, co uż wiǳiałem — odparł twardo — mogę nawet nie żądać posłuchania…
— Masz przecie listy arcykapłanów do Asyrii…
— Na co wam te listy, skoro pogoǳiliście się z kapłanami?…
— Co wasza dosto ność wygadu esz? — rzucił się Tutmozis.
— Ja wiem, co mówię!… — rzekł Hiram. — ǲiesiątki tysięcy talentów wydobyliście
od Fenic an, niby na uwolnienie Egiptu z mocy kapłańskie , a ǳiś za to rabu ecie nas
i mordu ecie… Zobacz, co się ǳie e od morza do pierwsze katarakty: wszęǳie wasze
pospólstwo ściga Fenic an ak psów, bo taki est rozkaz kapłanów…
— Oszalałeś, tyry czyku!… W te chwili nasz lud zdobywa świątynię Ptah w Memﬁs…
Hiram machnął ręką.
— Nie zdobęǳie e ! — odparł. — Oszuku ecie nas albo sami esteście oszukani…
Mieliście przede wszystkim zdobyć Labirynt i ego skarbiec, i to dopiero w dniu dwuǳiestym trzecim Paoﬁ… Tymczasem ǳiś marnu ecie siły pod bożnicą Ptah, a Labirynt
przepadł…
Co się to ǳie e?… Gǳież tu rozum?… — ciągnął wzburzony Fenic anin. — Na co
te szturmy do pustych gmachów?… Napadacie e chyba w tym celu, ażeby wzmocniono
dozór nad Labiryntem.
— I Labirynt weźmiemy — przerwał Tutmozis.
— Nic nie weźmiecie, nic!… Labirynt mógł wziąć tylko eden człowiek, któremu
przeszkoǳą ǳisie sze awantury w Memﬁsie…
Tutmozis stanął na droǳe.
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— O co tobie choǳi?… — krótko spytał Hirama.
— O nieład, aki panu e u was… O to, że uż nie esteście rządem, ale kupą oﬁcerów
i dosto ników, którą kapłani pęǳą, gǳie chcą i kiedy chcą… Od trzech dni w całym
Dolnym Egipcie panu e tak straszny zamęt, że pospólstwo rozbĳa nas, Fenic an, waszych
edynych przy aciół… A dlaczego tak est?… Bo rządy wymknęły się z waszych rąk i uż
pochwycili e kapłani.
— Mówisz tak, bo nie znasz położenia — odparł Tutmozis. — Prawda, że kapłani
brużdżą nam i urząǳa ą napaści na Fenic an. Ale właǳa est w ręku faraona, ogólny bieg
wypadków iǳie według ego rozkazów…
— I ǳisie szy napad na świątynię Ptah? — spytał Hiram.
— Tak. Sam byłem na poufne raǳie, podczas które faraon rozkazał opanować świątynie ǳisia zamiast dwuǳiestego trzeciego…
— No — przerwał Hiram — więc oświadczam ci, naczelniku gwardii, że esteście
zgubieni… Bo a z pewnością wiem, że ǳisie szy napad został uchwalony na posieǳeniu
arcykapłanów i nomarchów, które odbyło się w Świątyni Ptah trzynastego Paoﬁ.
— Po cóż by oni uchwalali napad na samych siebie? — spytał drwiącym tonem Tutmozis.
— Muszą mieć w tym akiś interes. A że oni lepie prowaǳą swo e interesa aniżeli
wy, o tym uż przekonałem się.
Dalszą rozmowę przerwał adiutant wzywa ący Tutmozisa do ego świątobliwości.
— Ale!… ale!… — dodał Hiram. — Wasi żołnierze zatrzymali na droǳe kapłana
Pentuera, który ma coś ważnego powieǳieć faraonowi…
Tutmozis schwycił się za głowę i natychmiast posłał oﬁcerów, ażeby znaleźli Pentuera.
Następnie pobiegł do faraona, a po chwili wrócił i kazał Fenic aninowi iść za sobą.
Kiedy Hiram wszedł do królewskie komnaty, zastał w nie : królowę Nikotris, wielkiego skarbnika, wielkiego pisarza i kilku enerałów. Ramzes XIII, zirytowany, szybko
choǳił po sali.
— Oto est nieszczęście faraona i Egiptu! — zawołała królowa wskazu ąc na Fenic anina.
— Czcigodna pani — odparł niezmieszany tyry czyk, kłania ąc się — czas pokaże,
kto był wiernym, a kto złym sługą ego świątobliwości.
Ramzes XIII nagle stanął przed Hiramem.
— Masz listy Herhora do Asyrii?… — zapytał.
Fenic anin wydobył spod oǳienia paczkę i milcząc oddał ą faraonowi.
— Tego było mi potrzeba! — zawołał z triumfem władca. — Trzeba natychmiast
ogłosić ludowi, że arcykapłani zdraǳili państwo…
— Synu mó — wtrąciła błagalnym głosem królowa — na cień o ca… na nasze bogi
zaklinam cię, wstrzyma się parę dni z tym ogłoszeniem… Z darami Fenic an trzeba być
barǳo ostrożnym…
— Wasza świątobliwość — wtrącił Hiram — może nawet spalić te listy. Mnie nic na
nich nie zależy.
Faraon pomyślał i schował paczkę za kaan.
— Cóż słyszałeś w Dolnym Egipcie? — zapytał pan.
— Wszęǳie bĳą Fenic an — odparł Hiram. — Domy nasze są burzone, sprzęty
rozkradane i uż kilkuǳiesięciu luǳi zabito.
— Słyszałem!… To robota kapłanów — rzekł pan.
— Lepie powieǳ, mó synu, że są to skutki bezbożności i zǳierstwa Fenic an —
wtrąciła królowa.
Hiram odwrócił się do pani bokiem i mówił:
— Od trzech dni sieǳi w Memﬁsie naczelnik polic i z Pi-Bast z dwoma pomocnikami
i — uż są na tropie mordercy i oszusta Lykona…
— Który wychował się w fenickich świątyniach! — zawołała królowa Nikotris.
— …Lykona — ciągnął Hiram — którego arcykapłan Mees wykradł polic i i sądom… Lykona, który w Tebach, uda ąc waszą świątobliwość, biegał nago po ogroǳie
ako wariat…
— Co mówisz?… — krzyknął faraon.
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— Niech wasza świątobliwość zapyta się na czcigodnie sze królowe , gdyż ona go
wiǳiała… — odparł Hiram.
Ramzes zmieszany spo rzał na matkę.
— Tak — rzekła królowa — wiǳiałam tego nęǳnika, lecz nie wspominałam nic,
ażeby oszczęǳić ci boleści… Muszę ednak ob aśnić, że nikt nie ma dowodu na to, ażeby
Lykon był nasaǳony przez arcykapłanów, gdyż równie dobrze mogli to zrobić Fenic anie…
Hiram uśmiechnął się szyderczo.
— Matko… matko!… — odezwał się z żalem Ramzes — czyliż w twoim sercu kapłani
nawet ode mnie są lepsi?…
— Ty esteś mó syn i pan na droższy — mówiła z uniesieniem królowa — ale nie
mogę ścierpieć, ażeby człowiek obcy… poganin… miotał oszczerstwa na święty stan kapłański, z którego obo e pochoǳimy…
O Ramzesie!… — zawołała pada ąc na kolana — wypędź złych doradców, którzy
cię popycha ą do znieważania świątyń, do podnoszenia ręki na następcę ǳiada twego
Amenhotepa!… Jeszcze czas… eszcze czas do zgody… do ocalenia Egiptu…
Nagle wszedł do komnaty Pentuer w poszarpane oǳieży.
— No, a ty co powiesz? — zapytał z ǳiwnym spoko em faraon.
— ǲiś, może zaraz — odparł wzruszony kapłan — bęǳie zaćmienie słońca…
Faraon aż się cofnął ze zǳiwienia.
— Cóż mnie obchoǳi zaćmienie słońca, eszcze w te chwili?…
— Panie — mówił Pentuer — a tak samo myślałem, dopókim nie przeczytał w dawnych kronikach opisów zaćmień… Jest to tak przeraża ące z awisko, że należałoby o nim
ostrzec cały naród…
— Otóż est!… — wtrącił Hiram.
— Dlaczegożeś wcześnie nie dał znać?… — zapytał kapłana Tutmozis.
— Dwa dni więzili mnie żołnierze… Narodu uż nie ostrzeżemy, lecz zawiadomcie
przyna mnie wo ska przy pałacu, ażeby choć one nie uległy popłochowi.
Faraon klasnął w ręce.
— Ach, źle się stało!… — szepnął i dodał głośno: — Cóż to ma być i kiedy?…
— W ǳień zrobi się noc… — mówił kapłan. — Ma trwać podobno tyle czasu,
ile potrzeba na prze ście pięciuset kroków… A zacznie się w południe… Tak mi mówił
Menes…
— Menes? — powtórzył faraon. — Znam to nazwisko, ale…
— On pisał list o tym do wasze świątobliwości… Ależ da cie znać wo sku…
Wnet odezwały się trąbki. Gwardia i Az aci stanęli pod bronią i faraon otoczony
sztabem zawiadomił wo sko o zaćmieniu doda ąc, aby się nie lękali, gdyż ciemność zaraz
prze ǳie, a on sam bęǳie przy nich.
— Ży wiecznie! — odpowieǳiały zbro ne szeregi.
Jednocześnie wysłano kilku na roztropnie szych eźdźców do Memﬁsu.
Jenerałowie stanęli na czele kolumn, faraon przechaǳał się po ǳieǳińcu zamyślony, cywilni dosto nicy po cichu szeptali z Hiramem, a królowa Nikotris zostawszy sama
w komnacie upadła na twarz przed posągiem Ozyrysa.
Było uż po pierwsze i istotnie słoneczne światło poczęło zmnie szać się.
— Naprawdę bęǳie noc? — spytał faraon Pentuera.
— Bęǳie, lecz barǳo krótko…
— Gǳież poǳie e się słońce?
— Ukry e się za księżyc…
— Muszę przywrócić do łaski mędrców, którzy bada ą gwiazdy… — wtrącił do siebie
pan.
Mrok szybko powiększał się. Konie Az atów zaczęły się niepokoić, ro e ptastwa spadły
na ogród i z głośnym świergotem obsiadły wszystkie drzewa.
— Odezwĳcież się!… — zawołał Kalipos do Greków.
Zadudniły bębny, zagwizdały ﬂety i przy tym akompaniamencie pułk grecki zaśpiewał
skoczną piosenkę o córce kapłana, która tak bała się strachów, że mogła sypiać tylko
w koszarach.
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Wtem na żółte wzgórza libĳskie padł złowrogi cień i z błyskawiczną szybkością zakrył
Memﬁs, Nil i pałacowe ogrody. Noc ogarnęła ziemię, a na niebie ukazała się czarna ak
węgiel kula, otoczona wieńcem płomieni.
Niezmierny wrzask zagłuszył pieśń greckiego pułku. To Az aci wydali okrzyk wo enny
wypuszcza ąc ku niebu chmurę strzał dla odstraszenia złego ducha, który chciał pożreć
słońce.
— Mówisz, że ten czarny krąg to księżyc? — pytał faraon Pentuera.
— Tak utrzymu e Menes…
— Wielki to mędrzec!… I ciemność zaraz się skończy?…
— Z pewnością…
— A gdyby ten księżyc oderwał się od nieba i spadł na ziemię?…
— To być nie może… Otóż i słońce!… — zawołał z radością Pentuer.
Wszystkie zgromaǳone pułki wydały okrzyk na cześć Ramzesa XIII.
Faraon uścisnął Pentuera.
— Zaprawdę — rzekł pan — wiǳieliśmy ǳiwne zdarzenie… Ale nie chciałbym
wiǳieć go po raz drugi… Czu ę, że gdybym nie był żołnierzem, trwoga opanowałaby
mo e serce.
Hiram zbliżył się do Tutmozisa i szepnął:
— Wyślĳże, wasza dosto ność, natychmiast gońców do Memﬁsu, gdyż obawiam się,
że arcykapłani zrobili wam coś niedobrego…
— Myślisz?…
Hiram pokiwał głową.
— Nie rząǳiliby tak długo państwem — rzekł — nie pogrzebaliby ǳiewiętnastu
waszych dynastii, gdyby nie umieli korzystać z podobnych ǳisie szemu wypadków…
Poǳiękowawszy wo skom za dobrą postawę wobec niezwykłego z awiska faraon wrócił do willi. Był wciąż zamyślony, przemawiał spoko nie, nawet łagodnie, ale na piękne
twarzy ego malowała się niepewność.
Istotnie w duszy Ramzesa toczyła się ciężka walka. Zaczynał rozumieć, że kapłani ma ą
w rękach siły, których on nie tylko nie brał w rachubę, ale nawet nie zastanawiał się nad
nimi, nie chciał o nich słuchać.
Kapłani śleǳący ruchy gwiazd w ciągu kilku minut niezmiernie urośli w ego oczach.
I faraon mówił w sobie, że ednak należy poznać tę ǳiwną mądrość, która w tak straszny
sposób miesza luǳkie zamiary.
Goniec za gońcem wylatywał z pałacu do Memﬁsu, aby dowieǳieć się: co tam zaszło podczas zaćmienia? Ale gońcy nie wracali i nad królewskim orszakiem niepewność
roztoczyła czarne skrzydła. Że pod świątynią Ptah zdarzyło się coś złego, o tym nie tylko
nikt nie wątpił, ale nawet nie śmiał snuć własnych domysłów. Zdawało się, że i faraon,
i ego zaufani raǳi są z każde minuty, aka upłynęła im bez wiadomości stamtąd.
Tymczasem królowa Nikotris usiadłszy obok pana szeptała mu:
— Pozwól mi ǳiałać, Ramzesie… Kobiety naszemu państwu nie edną oddały usługę… Tylko przypomnĳ sobie królowę Nikotris⁴³⁵ za szóste dynastii albo Makarę⁴³⁶, która
stworzyła ﬂotę na Morzu Czerwonym!… Nasze płci nie brak ani rozumu, ani energii,
więc pozwól mi ǳiałać… Jeżeli świątynia Ptah nie została zdobyta, a kapłani skrzywǳeni, pogoǳę cię z Herhorem. Po miesz za żonę ego córkę i panowanie two e bęǳie
pełne chwały… Pamięta , że twó ǳiad, święty Amenhotep, był również arcykapłanem
i namiestnikiem faraona i że ty sam, kto wie, czy panowałbyś ǳisia , gdyby święty stan
kapłański nie pragnął mieć własne krwi na tronie… Także wywǳięczasz się im za właǳę?…
Faraon słuchał e , ale wciąż myślał, że ednak mądrość kapłanów est ogromną siłą,
a walka z nimi trudna!…
⁴³⁵królowa Nikotris — popr.: Nitokris, legendarna pierwsza kobieta na tronie starożytnego Egiptu, ostatni
władca VI dynastii. Barwną historię o Nitokris przekazał Herodot (ǲie e, II, ), zaś Maneton uważał, że
zbudowała trzecią z na większych piramid w Gizie. Współcześnie e istnienie podda e się w wątpliwość. [przypis
edytorski]
⁴³⁶Makara — popr. Maat-Ka-Re, imię tronowe królowe Hatszepsut (– p.n.e.) z XVIII dynastii. Po
śmierci męża na pierw rząǳiła ako regentka w imieniu nieletniego pasierba, Totmesa III, następnie koronowała
się na faraona. Wzniosła wiele monumentalnych świątyń i obelisków, zorganizowała wielką wyprawę handlową
pięciu statków przez Morze Czerwone do kra u Punt. [przypis edytorski]
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Dopiero o trzecie z awił się pierwszy goniec z Memﬁsu, adiutant pułku, który stał pod
świątynią. Powieǳiał on faraonowi, że świątyni nie zdobyto z powodu gniewu bogów; że
lud uciekł, kapłani triumfu ą, a nawet w wo sku powstał nieporządek podczas te straszne ,
choć krótkie nocy.
Potem zaś wziąwszy na bok Tutmozisa adiutant oświadczył mu bez ogródki, że wo sko
est zdemoralizowane i że skutkiem ucieczki w popłochu ma tylu rannych i zabitych, ak
po bitwie.
— Cóż się teraz ǳie e z wo skiem?… — zapytał struchlały Tutmozis.
— Naturalnie — odparł adiutant — że udało się nam zgromaǳić i uszykować żołnierzy. Ale o użyciu ich przeciw świątyniom nawet mowy być nie może… Szczególnie
teraz, gdy kapłani za ęli się opatrywaniem rannych. Teraz żołnierz na widok ogolonego
łba i pantercze skóry gotów padać na ziemią i dużo czasu upłynie, zanim który odważyłby
się przekroczyć świętą bramę…
— A cóż kapłani?…
— Błogosławią żołnierzy, karmią ich, po ą i uda ą, że wo sko nie winno napadowi na
świątynię, że to była robota Fenic an…
— I wy pozwalacie na to demoralizowanie pułków?… — zawołał Tutmozis.
— Przecież ego świątobliwość rozkazał nam bronić kapłanów przeciw pospólstwu…
— odparł adiutant. — Gdyby nam pozwolono za ąć świątynie, bylibyśmy w nich od
ǳiesiąte z rana, a arcykapłani sieǳieliby w piwnicach.
W te chwili oﬁcer dyżurny zawiadomił Tutmozisa, że znowu akiś kapłan przybyły od
Memﬁsu chce mówić z ego świątobliwością.
Tutmozis obe rzał gościa. Był to człowiek eszcze dość młody z twarzą akby wyrzeźbioną w drzewie. Powieǳiał, że przychoǳi do faraona od Samentu.
Ramzes natychmiast przy ął kapłana, który upadłszy na ziemię podał władcy pierścień,
na widok którego faraon pobladł.
— Co to znaczy?… — zapytał pan.
— Samentu nie ży e… — odpowieǳiał posłannik.
Ramzes przez chwilę nie mógł wydobyć głosu. Wreszcie rzekł:
— Jak się to stało?…
— Zda e się — mówił kapłan — że Samentu został odkryty w edne z sal Labiryntu
i sam się otruł, aby uniknąć mąk… I zda e się, że odkrył go Mees, przy pomocy akiegoś
Greka, który ma być barǳo podobny do wasze świątobliwości…
— Znowu Mees i Lykon!… — zawołał z gniewem Tutmozis. — Panie — zwrócił
się do faraona — czyliż nigdy nie uwolnisz się od tych zdra ców?…
Jego świątobliwość znowu zwołał poufną radę do swe komnaty. Wezwał na nią Hirama tuǳież kapłana, który przyszedł z pierścieniem Samentu. Pentuer nie chciał w naraǳie przy mować uǳiału, a czcigodna królowa Nikotris sama na nią przyszła.
— Wiǳę — szepnął Hiram do Tutmozisa — że po wypęǳeniu kapłanów baby zaczną
rząǳić Egiptem…
Gdy zebrali się dosto nicy, faraon dał głos posłannikowi Samentu. Młody kapłan nie
chciał nic mówić o Labiryncie. Natomiast szeroko rozwoǳił się nad tym, że świątynia Ptah wcale nie est bronioną i że dość byłoby kilkuǳiesięciu żołnierzy, aby zabrać
wszystkich, którzy w nie się ukrywa ą.
— Ten człowiek est zdra cą!… — krzyknęła królowa. — Sam kapłan namawia was
do gwałtu nad kapłanami…
Ale w twarzy posłannika nie drgnął żaden muskuł.
— Czcigodna pani — odparł — eżeli Mees zgubił mego opiekuna i mistrza Samentu, byłbym psem, gdybym nie szukał zemsty. Śmierć za śmierć…
— Podoba mi się ten młody! — szepnął Hiram.
Rzeczywiście w zebraniu powiało akby świeższe powietrze. Jenerałowie wyprostowali
się, cywilni dosto nicy patrzyli na kapłana z ciekawością, nawet twarz faraona ożywiła się.
— Nie słucha go, synu mó !… — błagała królowa.
— Jak myślisz — odezwał się nagle faraon do młodego kapłana — co uczyniłby teraz
święty Samentu, gdyby żył?…
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— Jestem pewny — odparł energicznie kapłan — że Samentu wszedłby do świątyni
Ptah, bogom spaliłby kaǳidło, ale ukarałby zdra ców i morderców…
— A a powtarzam, że ty esteś na gorszy zdra ca!… — zawołała królowa.
— Spełniam tylko mó obowiązek — odparł niewzruszony kapłan.
— Zaprawdę, ten człowiek est uczniem Samentu!… — wtrącił Hiram. — On eden
asno wiǳi, co nam pozosta e do zrobienia…
Wo skowi i cywilni dosto nicy przyznali Hiramowi słuszność, a wielki pisarz dodał:
— Skoro zaczęliśmy walkę z kapłanami, należy e dokończyć, tym barǳie ǳiś, gdy
mamy listy dowoǳące, że Herhor układa się z Asyry czykami, co est wielką zdradą państwa…
— On prowaǳi politykę Ramzesa XII — wtrąciła królowa.
— Ależ a estem Ramzes XIII!… — uż niecierpliwie odpowieǳiał faraon.
Tutmozis podniósł się z krzesła.
— Panie mó — rzekł — pozwól mi ǳiałać. Jest rzeczą barǳo niebezpieczną przeciągać ten stan niepewności, aki panu e w rząǳie, a byłoby zbrodnią i głupotą nie skorzystać
z okaz i. Skoro mówi ten kapłan, że świątynia nie est broniona, pozwól mi, abym poszedł
do nie z garstką luǳi, których sam wybiorę…
— Ja z tobą — wtrącił Kalipos. — Według mego doświadczenia nieprzy aciel triumfu ący est na słabszy. Jeżeli więc zaraz wpadniemy do świątyni Ptah…
— Nie potrzebu ecie wpadać, ale we ść tam ako wykonawcy rozkazów faraona, który
poleca wam uwięzić zdra ców — odezwał się wielki pisarz. — Na to nie potrzeba nawet
siły… Ileż to razy eden polic ant rzuca się na gromadę złoǳie ów i chwyta, ilu chce…
— Syn mó — odezwała się królowa — ustępu e pod naciskiem waszych rad… Ale
on nie chce gwałtu, zabrania wam…
— Ha, eżeli tak — odezwał się młody kapłan Seta — więc powiem ego świątobliwości eszcze edną rzecz…
Parę razy odetchnął głęboko, lecz mimo to dokończył stłumionym głosem:
— Na ulicach Memﬁsu stronnictwo kapłańskie ogłasza, że…
— Że co?… mów śmiało — wtrącił faraon.
— Że wasza świątobliwość esteś obłąkany, że nie masz święceń arcykapłańskich ani
nawet królewskich i że… można złożyć was z tronu…
— Tego właśnie obawiam się — szepnęła królowa.
Faraon zerwał się z fotelu.
— Tutmozisie! — zawołał głosem, w którym było czuć oǳyskaną energię. — Bierz
wo ska, ile chcesz, idż do świątyni Ptah i — przyprowadź mi Herhora i Meesa oskarżonych o wielkie zdrady. Jeżeli usprawiedliwią się, powrócę im mo ą łaskę; w razie przeciwnym…
— Czy zastanowiłeś się?… — przerwała królowa.
Tym razem oburzony faraon nie odpowieǳiał e , a dosto nicy poczęli wołać:
— Śmierć zdra com!… Od kiedyż to w Egipcie faraon ma poświęcać wierne sługi dla
wyżebrania sobie łaski nikczemników!…
Ramzes XIII wręczył Tutmozisowi paczkę listów Herhora do Asyrii i rzekł uroczystym
głosem:
— Aż do uśmierzenia buntu kapłanów przelewam mo ą właǳę na osobę naczelnika
gwardii, Tutmozisa. Teraz ego słucha cie, a ty, czcigodna matko, do niego zwraca się ze
swymi uwagami.
— Mądrze i sprawiedliwie czyni pan!… — zawołał wielki pisarz. — Faraonowi nie
wypada borykać się z buntem, a brak energiczne właǳy może nas zgubić…
Wszyscy dosto nicy schylili się przed Tutmozisem. Królowa Nikotris z ękiem upadła
synowi do nóg.
Tutmozis w towarzystwie enerałów wyszedł na ǳieǳiniec. Kazał uformować się
pierwszemu pułkowi gwardii i rzekł:
— Potrzebu ę kilkuǳiesięciu luǳi, którzy gotowi są zginąć za sławę pana naszego…
Wysunęło się więce niż trzeba żołnierzy i oﬁcerów, a na ich czele Eunana.
— Czy esteście przygotowani na śmierć? — spytał Tutmozis.
— Umrzemy, panie, z tobą dla ego świątobliwości!… — zawołał Eunana.
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— Nie umrzecie, ale zwyciężycie podłych zbrodniarzy — odparł Tutmozis. — Żołnierze należący do te wyprawy zostaną oﬁcerami, a oﬁcerowie awansu ą o dwa stopnie
wyże . Tak mówię wam a, Tutmozis, z woli faraona wóǳ naczelny.
— Ży wiecznie!…
Tutmozis kazał zaprząc dwaǳieścia piąć dwukolnych wozów ciężkie kawalerii i wsaǳić na nie ochotników. Sam w towarzystwie Kaliposa wsiedli na konie i niebawem —
cały orszak skierowany ku Memﬁsowi zniknął w kurzawie.
Wiǳąc to z okna królewskie willi, Hiram schylił się przed faraonem i szepnął:
— Teraz dopiero wierzę, iż wasza świątobliwość nie byłeś w spisku z arcykapłanami…
— Oszalałeś?… — wybuchnął pan.
— Wybacz, władco, ale ǳisie szy napad na świątynię był ułożony przez kapłanów.
Jakim zaś sposobem wciągnąli do niego waszą świątobliwość? nie rozumiem.
Była uż goǳina piąta po południu.

 
W tym samym czasie, co do minuty, kapłan czuwa ący na pylonie świątyni Ptah w Memﬁsie zawiadomił obradu ących w sali arcykapłanów i nomarchów, że — pałac faraona da e
akieś znaki.
— Zda e się, że ego świątobliwość bęǳie nas prosił o zgodę — rzekł śmie ąc się
eden z nomarchów.
— Wątpię!… — odparł Mees.
Herhor wyszedł na pylon: do niego bowiem sygnalizowano z pałacu. Wkrótce wrócił
i rzekł do zebranych:
— Nasz młody kapłan sprawił się barǳo dobrze… W te chwili eǳie Tutmozis z kilkuǳiesięcioma ochotnikami, ażeby nas uwięzić albo zabić…
— I ty eszcze bęǳiesz śmiał bronić Ramzesa?… — krzyknął Mees.
— Bronić go muszę i będę, gdyż uroczyście zaprzysiągłem to królowe … Gdyby zaś
nie czcigodna córka świętego Amenhotepa, nasze położenie nie byłoby takim, ak est.
— No, ale a nie przysięgałem!… — odparł Mees i opuścił salę zebrań.
— Co on chce robić? — spytał eden z nomarchów.
— Zǳiecinniały starzec!… — odparł Herhor wzrusza ąc ramionami.
Przed szóstą wieczorem odǳiał gwardii nie zatrzymywany przez nikogo zbliżył się
do świątyni Ptah, a dowódca zapukał w bramę, którą natychmiast otworzono. Był to
Tutmozis ze swoimi ochotnikami.
Kiedy naczelny wóǳ wszedł na ǳieǳiniec świątyni, zǳiwił się wiǳąc, że naprzeciw
niego wystąpił Herhor w infule Amenhotepa, otoczony tylko kapłanami.
— Czego żądasz, synu mó ? — zapytał arcykapłan woǳa, nieco zmieszanego tym
wypadkiem.
Ale Tutmozis prędko zapanował nad sobą i rzekł:
— Herhorze, arcykapłanie Amona tebańskiego! Na mocy listów, które pisałeś do
Sargona, satrapy asyry skiego, a które to listy mam przy sobie, esteś oskarżony o zdradę
państwa i musisz usprawiedliwić się przed faraonem…
— Jeżeli młody pan — spoko nie odparł Herhor — chce dowieǳieć się o celach polityki wiecznie ży ącego Ramzes XII, niech zgłosi się do nasze na wyższe rady, a otrzyma
ob aśnienia.
— Wzywam cię, ażebyś natychmiast szedł za mną, eżeli nie chcesz, abym cię zmusił
— zawołał Tutmozis.
— Synu mó , błagam bogów, aby ochronili cię od gwałtu i kary, na aką zasługu esz…
— Iǳiesz? — spytał Tutmozis.
— Czekam tu na Ramzesa — odparł Herhor.
— A więc zostań tu, oszuście!… — krzyknął Tutmozis.
Wydobył miecz i rzucił się na Herhora. W te chwili sto ący za woǳem Eunana
podniósł topór i z całe siły uderzył Tutmozisa mięǳy szy ę i prawy obo czyk, aż krew
trysnęła na wszystkie strony. Ulubieniec faraona padł na ziemię, prawie na pół rozcięty.
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Kilku żołnierzy z pochylonymi włóczniami podskoczyli do Eunany, lecz po krótkie walce z towarzyszami polegli. Spomięǳy ochotników trzy czwarte było na żołǳie
kapłańskim.
— Niech ży e świątobliwy Herhor, pan nasz! — zawołał Eunana wywĳa ąc zakrwawionym toporem.
— Niech ży e wiecznie! — powtórzyli żołnierze i kapłani i — wszyscy padli twarzą
na ziemię. Na dosto nie szy Herhor wzniósł ręce i błogosławił ich.
Opuściwszy ǳieǳiniec świątyni Mees zstąpił do poǳiemiów, gǳie zamieszkiwał
Lykon. Arcykapłan zaraz na progu wydobył z zanadrza kryształową kulę, na widok które
Grek wpadł w gniew.
— Boda was ziemia pochłonęła!… Boda trupy wasze nie zaznały spoko u!… — złorzeczył Lykon coraz cichszym głosem.
W końcu umilkł i zasnął.
— Weź ten sztylet — mówił Mees poda ąc Grekowi wąziutką stal. — Weź ten
sztylet i idź do pałacowego ogrodu… Tam stań w ﬁgowym klombie i czeka na tego,
który zabrał ci i uwiódł Kamę…
Lykon począł zgrzytać zębami w bezsilne złości.
— A gdy go u rzysz, obudź się… — zakończył Mees.
Potem narzucił na Greka oﬁcerski płaszcz z kapturem, do ucha szepnął mu hasło
i z poǳiemiów, przez ukrytą furtkę świątyni, wyprowaǳił go na pustą ulicę Memﬁsu.
Następnie Mees z żywością młoǳieńca pobiegł na szczyt pylonu i wziąwszy do
rąk kilka różnobarwnych chorągiewek począł dawać znaki w kierunku pałacu faraona.
Dostrzeżono go widać i zrozumiano, gdyż na pargaminowe twarzy arcykapłana błysnął
przykry uśmiech.
Mees złożył chorągiewki, opuścił taras pylonu i z wolna począł schoǳić na dół.
Wtem, gdy uż był na pierwszym piętrze, otoczyło go kilku luǳi w brunatnych opończach, którymi zasłaniali kaany w czarne i białe pasy.
— Oto est na dosto nie szy Mees — rzekł eden z nich.
I wszyscy trze uklękli przed arcykapłanem, który machinalnie podniósł rękę akby
do błogosławieństwa. Lecz nagle opuścił ą pyta ąc:
— Kto wy esteście?…
— Dozorcy Labiryntu.
— Czegóż zastąpiliście mi drogą? — rzekł, a ednocześnie zaczęły mu drżeć ręce
i wąskie usta.
— Nie potrzebu emy ci przypominać, święty mężu — mówił eden z dozorców wciąż
klęcząc — że kilka dni temu byłeś w Labiryncie, do którego wiesz drogę tak dobrze ak
my, choć nie esteś wta emniczonym… Jesteś zaś zbyt wielkim mędrcem, ażebyś nie miał
znać i naszych praw w podobnych wypadkach…
— Co to znaczy?… — zawołał podniesionym głosem Mees. — Jesteście zbó cy,
nasłani przez Her…
Nie dokończył. Jeden z napastników schwytał go za ręce, drugi zarzucił mu chustkę
na głowę, a trzeci skropił mu twarz przezroczystym płynem. Mees rzucił się kilka razy i upadł. Jeszcze raz pokropiono go, a gdy skonał, dozorcy położyli go we amuǳe,
w martwą rękę wsunęli akiś papirus i — znikli w korytarzach pylonu.
Trze tak samo ubrani luǳie uganiali się za Lykonem prawie od chwili, gdy wypuszczony ze świątyni przez Meesa, znalazł się na puste ulicy.
Luǳie ci kryli się niedaleko furtki, przez którą przeszedł Grek, i z początku przepuścili go wolno. Lecz wnet eden z nich dostrzegł w ego ruchach coś pode rzanego, więc
wszyscy poczęli iść za nim.
ǲiwna rzecz! uśpiony Lykon, akby przeczuwa ąc gonitwę, nagle skręcił w ulicę ruchliwą, potem na plac, gǳie krążyło mnóstwo luǳi, a potem ulicą Rybacką pobiegł do
Nilu. Tu, w akimś zaułku, znalazł małe czółenko, skoczył w nie i z niesłychaną szybkością
zaczął przeprawiać się na drugą stronę rzeki.
Był uż o paręset kroków oddalony od brzegu, gdy wysunęła się za nim łódź z ednym
przewoźnikiem i trzema podróżnymi. Ledwie zaś ci odbili, ukazała się druga łódź, ma ąca
dwu przewoźników i znowu trzech podróżnych.
Obie łoǳie zawzięcie ścigały Lykona.
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W te , która miała tylko ednego wioślarza, sieǳieli dozorcy Labiryntu i pilnie przypatrywali się swoim współzawodnikom, o ile pozwalał na to zmierzch prędko zapada ący
po zachoǳie słońca.
— Co to za edni tamci trze ?… — szeptali mięǳy sobą dozorcy z Labiryntu. — Od
onegda krążyli dokoła świątyni, a ǳiś gonią za nim… Czyby go chcieli zasłonić przed
nami?…
Drobna łódka Lykona przybiła do drugiego brzegu. Uśpiony Grek wyskoczył z nie
i szybkim krokiem począł iść ku pałacowym ogrodom. Niekiedy zataczał się, stawał
i chwytał się za głowę; lecz po chwili znowu szedł akby ciągniony przez niepo ętą siłę.
Dozorcy Labiryntu również wylądowali na drugim brzegu, ale uż zostali uprzeǳeni
przez swoich współzawodników.
I zaczął się edyny w swoim roǳa u wyścig. Lykon pęǳił ku pałacowi królewskiemu
ak szybkobiegacz, za nim trze luǳie nieznani, a na końcu trze dozorcy Labiryntu.
O kilkaset kroków od ogrodu obie goniące grupy zetknęły się ze sobą. Była uż noc,
ale asna.
— Kto wy esteście, luǳie? — zapytał niezna omych dozorca Labiryntu.
— Jestem naczelnikiem polic i z Pi-Bast i z dwoma moimi setnikami ścigam wielkiego zbrodniarza…
— A my esteśmy dozorcy Labiryntu i również ścigamy tego człowieka…
Obie grupy przypatrywały się sobie z rękoma na mieczach lub nożach.
— Co chcecie z nim zrobić? — spytał wreszcie naczelnik polic i.
— Mamy przeciw niemu wyrok…
— A trupa zostawicie?
— Ze wszystkim, co ma na sobie — odparł starszy dozorca.
Polic anci szeptali mięǳy sobą.
— Jeżeli mówicie prawdę — rzekł wreszcie naczelnik polic i — nie bęǳiemy wam
przeszkaǳali. Owszem, pożyczymy go wam na chwilę, gdy wpadnie w nasze ręce…
— Przysięgacie?
— Przysięgamy…
— No to możemy iść razem…
Połączyli się, ale Grek zniknął im z oczu.
— Przekleństwo!… — zawołał naczelnik polic i. — Znowu umknął…
— Zna ǳie się — odparł dozorca z Labiryntu — a może nawet tędy bęǳie wracał.
— Po cóż by szedł do królewskiego ogrodu? — spytał naczelnik.
— Arcykapłani używa ą go do akichś swoich interesów, ale on wróci do świątyni,
wróci!… — mówił dozorca.
Postanowili tedy czekać i ǳiałać wspólnie.
— Trzecią noc marnu emy! — rzekł eden z polic antów ziewa ąc.
Owinęli się w burnusy i legli na trawie.
Natychmiast po wy eźǳie Tutmozisa czcigodna pani Nikotris milcząc, z zaciśniętymi
z gniewu ustami opuściła komnaty syna. A gdy Ramzes chciał ą uspokoić, ostro przerwała
mu:
— Żegnam faraona i proszę bogów, ażeby pozwoliły mi utro powitać cię eszcze ako
faraona…
— Wątpisz o tym, matko?
— O wszystkim można zwątpić wobec człowieka, który słucha rad szaleńców i zdra ców!…
Rozeszli się, obo e zagniewani.
Wkrótce ego świątobliwość oǳyskał dobry humor i wesoło rozmawiał z dosto nikami. Ale uż o szóste począł go trapić niepokó .
— Tutmozis powinien by przysłać do nas gońca… — mówił pan. — Bo estem pewny,
że sprawa, tak czy owak, uż się rozstrzygnęła…
— Tego nie wiem — odparł wielki skarbnik. — Mogli nie znaleźć statków u przewozu… Mogą w świątyni stawiać opór…
— A gǳie est ten młody kapłan?… — spytał nagle Hiram.

   Faraon



— Kapłan?… wysłannik zmarłego Samentu?… — powtarzali zmieszani dosto nicy.
— To prawda, gǳie on być może?…
Rozesłano żołnierzy, aby przeszukali ogród. Żołnierze obiegli wszystkie ścieżki, ale
kapłana nie było.
Wypadek ten źle usposobił dosto ników. Każdy sieǳiał milcząc, pogrążony w niespoko nych myślach.
O zachoǳie słońca wszedł do komnaty poko owiec faraona i szepnął, że pani Hebron
ciężko zachorowała i błaga, ażeby ego świątobliwość raczył ą odwieǳić.
Dosto nicy zna ąc stosunek, aki łączył pana z piękną Hebron, spo rzeli po sobie. Ale
gdy faraon oświadczył zamiar wy ścia na ogród, nie protestowali. Ogród, ǳięki gęstym
strażom, był równie bezpieczny ak pałac. Nikt też nie uważał za stosowne choćby z daleka
czuwać nad faraonem wieǳąc, że Ramzes nie lubi, ażeby za mowano się nim w pewnych
chwilach.
Gdy pan zniknął w korytarzu, wielki pisarz rzekł do skarbnika:
— Czas wlecze się ak wozy w pustyni. Może Hebron ma wiadomość od Tutmozisa?…
— W te chwili — odparł skarbnik — ego wyprawa w kilkuǳiesięciu luǳi na
świątynię Ptah wyda e mi się niepo ętym szaleństwem…
— A czy rozsądnie zrobił faraon nad Sodowymi Jeziorami, kiedy całą noc uganiał się
za Tehenną?… — wtrącił Hiram. — Odwaga więce znaczy aniżeli liczba.
— A ten młody kapłan?… — zapytał skarbnik.
— Przyszedł bez nasze wieǳy i odszedł nie pyta ąc — rzekł Hiram. — Każdy z nas
postępu e ak spiskowiec.
Skarbnik pokręcił głową.
Ramzes szybko przebiegł odległość ǳielącą ego willę od pałacyku Tutmozisa. Gdy
wszedł do poko u, Hebron z płaczem rzuciła mu się na szy ę.
— Umieram z trwogi!… — zawołała.
— Lękasz się o Tutmozisa?
— A cóż on mnie obchoǳi? — odparła Hebron robiąc pogardliwy grymas ustami.
— Ty eden obchoǳisz mnie… o tobie ednym myślę… o ciebie się lękam…
— Błogosławioną niech bęǳie two a trwoga, która choć na chwilę uwolniła mnie od
nudów… — rzekł śmie ąc się faraon. — Bogowie! akiż to ciężki ǳień… Gdybyś słyszała
nasze narady, gdybyś wiǳiała miny moich doradców!… I eszcze, na domiar wszystkiego,
podobało się czcigodne królowe uczcić nasze zebranie swo ą obecnością… Nigdy nie
przypuszczałem, że dosto eństwo faraona może mi tak dokuczyć…
— Nie wymawia tego zbyt głośno — ostrzegła Hebron. — Co poczniesz, eżeli
Tutmozisowi nie uda się opanować świątyni?
— Odbiorę mu naczelne dowóǳtwo i schowam do skrzyni mo ą koronę, a włożę
hełm oﬁcerski — odpowieǳiał Ramzes. — Jestem pewny, że gdy sam wystąpię na czele
wo ska, bunt upadnie…
— Który?… — spytała Hebron.
— Ach, prawda, że mamy aż dwa bunty! — zaśmiał się Ramzes. — Pospólstwo
przeciw kapłanom, kapłani przeciw mnie…
Pochwycił Hebron w ob ęcia i zaprowaǳił na kanapę szepcząc:
— Jakaś ty ǳiś piękna!… Ile razy wiǳę cię, zawsze wyda esz mi się zupełnie inną
i coraz pięknie szą…
— Puść mnie!… — szepnęła Hebron. — Czasami lękam się, ażebyś mnie nie ugryzł…
— Ugryźć… nie… ale mógłbym cię zacałować na śmierć… Ty nawet nie wiesz, aka
esteś piękna…
— Po ministrach i enerałach… No, puść…
— Chciałbym przy tobie zamienić się w krzak granatu… Chciałbym mieć tyle ramion,
ile drzewo ma konarów, ażeby cię ściskać… Tyle dłoni, ile est liści, i tyle ust, ile kwiatów,
ażebym w edne chwili mógł całować two e oczy, usta, piersi…
— Jak na władcę, którego tron est zagrożony, masz myśli ǳiwnie swobodne…
— Na łożu nie dbam o tron — przerwał. — Dopóki mam miecz, będę miał właǳę.
— Wo sko two e est rozbite — mówiła broniąc się Hebron.
— Jutro przybędą świeże pułki, a po utrze zgromaǳę rozbitych… Powtarzam ci, nie
zaprząta się marnościami… Chwila pieszczot więce warta niż rok właǳy…
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W goǳinę po zachoǳie słońca faraon opuścił mieszkanie Hebron i powoli wracał
do swego pałacyku. Był rozmarzony, senny i myślał, że arcykapłani są wielkimi głupcami
stawia ąc mu opór. Jak Egipt Egiptem, nie byłoby lepszego pana niż on.
Nagle spomięǳy kępy ﬁgowe wysunął się człowiek w ciemnym płaszczu i zastąpił
drogę faraonowi. Pan, aby mu się lepie przypatrzyć, zbliżył twarz do ego twarzy i nagle
zawołał:
— Ach, to ty, nęǳniku?… Chodźże na odwach…
Był to Lykon. Ramzes schwycił go za kark; Grek syknął i ukląkł na ziemi. Jednocześnie faraon uczuł piekący ból z lewe strony brzucha.
— Jeszcze kąsasz? — zawołał Ramzes. Oburącz potężnie ścisnął za szy ę Greka, a gdy
usłyszał chrobot łamanych kręgów, odrzucił go ze wstrętem.
Lykon upadł miota ąc się w przedśmiertnych konwuls ach.
Faraon odszedł parę kroków. Dotknął się i namacał rączkę sztyletu.
— Ranił mnie?…
Wyciągnął ze swego boku wąziutką stal i przycisnął ranę.
„Ciekawym — myślał — czy który z moich doradców ma plaster?…”
Uczuł mdłości i przyśpieszył kroku.
Tuż pod pałacykiem zabiegł mu drogę eden z oﬁcerów woła ąc:
— Tutmozis nie ży e… Zabił go zdra ca Eunana!…
— Eunana?… — powtórzył faraon. — A cóż inni?…
— Prawie wszyscy ochotnicy, którzy po echali z Tutmozisem, byli zaprzedani kapłanom.
— No, muszę uż z tym skończyć! — rzekł pan. — Zatrąbcie na az atyckie pułki…
Odezwała się trąbka i Az aci zaczęli wysypywać się z koszar, ciągnąc za sobą konie.
— Poda cie i mnie konia — rzekł faraon. Ale uczuł silny zawrót głowy i dodał:
— Nie — poda cie mi lektykę… Nie chcę się męczyć…
Nagle zatoczył się na ręce oﬁcerów.
— O mało nie zapomniałem… — mówił gasnącym głosem… — Przynieście hełm
i miecz… ten stalowy miecz… znad Jezior… Iǳiemy do Memﬁsu…
Z pałacyku wybiegli dosto nicy i służba z pochodniami. Faraon, podtrzymywany przez
oﬁcerów, miał szarą twarz i oczy zachoǳiły mu mgłą. Wyciągnął rękę akby szuka ąc
broni, poruszył ustami i wśród ogólne ciszy przestał oddychać, on, pan dwu światów:
doczesnego i zachodniego.

 
Od śmierci Ramzesa XIII aż do dnia ego pogrzebu rząǳił państwem, ako arcykapłan
Amona tebańskiego a namiestnik zgasłego króla — na dosto nie szy San-amen-Herhor.
Kilkumiesięczna właǳa namiestnika była wielce pomyślną dla Egiptu⁴³⁷. Herhor
uspokoił bunty pospólstwa i ak było dawnymi czasy, pozwolił co siódmy ǳień wypoczywać luǳiom pracu ącym. Zaprowaǳił surową karność mięǳy kapłanami, otoczył
opieką cuǳoziemców, a szczególnie Fenic an, i zawarł traktat z Asyrią nie odstępu ąc
ednak Fenic i, która pozostała hołdowniczką Egiptu.
W ciągu tych krótkich rządów sprawiedliwość wypełniała się szybko, ale bez okrucieństwa, i lada kto nie śmiał bić egipskiego chłopa, który mógł odwoływać się do sądu,
eżeli miał dosyć czasu i świadków.
Herhor za ął się też spłatą długów obciąża ących ma ątki faraona i państwa. W tym
celu skłonił Fenic an do zrzeczenia się pewne części sum należących im od skarbu, a na
pokrycie reszty podniósł z Labiryntu ogromną kwotę trzyǳiestu tysięcy talentów.
ǲięki tym środkom w ciągu trzech miesięcy nastał w państwie spokó i dobrobyt,
a luǳie mówili:
— Błogosławione niech będą rządy namiestnika San-amen-Herhora! Zaprawdę, bogowie przeznaczyli go na władcę, aby uwolnił Egipt od klęsk zadanych mu przez Ramzesa
XIII, lekkoducha i łowcy kobiet…
⁴³⁷Kilkumiesięczna właǳa namiestnika była wielce pomyślną dla Egiptu — według źródłeł historycznych kilkuletnie rządy Herhora Egipc anie nazwali późnie oﬁc alnie „Erą Odroǳenia’’, gdyż po skoncentrowaniu pełni
właǳy cywilne i wo skowe przywrócił ład i porządek w rząǳonym przez siebie Górnym Egipcie. [przypis
edytorski]
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Kilkaǳiesiąt dni wystarczyło, aby naród zapomniał, że wszystkie ǳieła Herhora były
tylko spełnieniem zamiarów młodego i szlachetnego faraona.
W miesiącu Tobi (paźǳiernik — listopad), gdy mumię Ramzesa XIII uż złożono w królewskich pieczarach, do świątyni Amona tebańskiego zeszło się wielkie zgromaǳenie na dosto nie szych osób. Byli tam prawie wszyscy arcykapłani, nomarchowie
i enerałowie wo sk, a w ich liczbie okryty chwałą sęǳiwy wóǳ armii wschodnie —
Nitager.
W te same olbrzymie sali kolumnowe , gǳie przed pół rokiem kapłani sąǳili Ramzesa XII i okazywali niechęć Ramzesowi XIII, w tym samym mie scu ǳiś zgromaǳili się dosto nicy, aby pod przewodnictwem Herhora rozstrzygnąć na ważnie szą sprawę
państwową. Jakoż dnia dwuǳiestego piątego Tobi, w samo południe, Herhor w infule
Amenhotepa zasiadł na tronie, inni na krzesłach, i odbyła się narada.
Trwała ǳiwnie krótko, akby rezultat e z góry był przygotowany.
— Arcykapłani, nomarchowie i woǳowie! — zaczął Herhor. — Zebraliśmy się tu
w sprawie smutne i ważne . Wraz ze śmiercią wiecznie ży ącego Ramzesa XIII, którego
krótkie i burzliwe panowanie skończyło się w tak nieszczęśliwy sposób…
Tu Herhor westchnął.
— …Wraz ze śmiercią Ramzesa XIII nie tylko zgasł faraon, ale i pełna sławy dynastia
dwuǳiesta…
Mięǳy zebranymi przeleciał szmer.
— Dynastia nie skończyła się — wtrącił prawie szorstko potężny nomarcha memﬁ ski. — Ży e przecie czcigodna królowa Nikotris, więc tron należy do nie …
Po chwili milczenia odpowieǳiał Herhor:
— Na dosto nie sza małżonka mo a, królowa Nikotris…
Teraz w zebraniu rozległ się nie szmer, ale krzyk i trwał kilka minut. Gdy ucichło,
Herhor spoko nie i dobitnie mówił dale :
— Mo a na dosto nie sza małżonka, królowa Nikotris, nieutulona w żalu po śmierci
syna, zrzekła się tronu…
— Pozwólcie!… — zawołał nomarcha memﬁ ski. — Na dosto nie szy namiestnik
mianu e królowę swo ą małżonką… Jest to wiadomość zupełnie nowa, którą przede wszystkim należy sprawǳić…
Na znak Herhora na wyższy sęǳia tebański wydobył ze złote puszki i głośno odczytał
akt ślubu zawartego przed dwoma dniami mięǳy na dosto nie szym arcykapłanem Amona San-amen-Herhorem i królową Nikotris, wdową po Ramzesie XII, matką Ramzesa
XIII.
Po tym wy aśnieniu nastała grobowa cisza. Herhor zaś mówił:
— Ponieważ małżonka mo a i edyna ǳieǳiczka tronu zrzekła się swoich praw, ponieważ tym sposobem skończyło się panowanie dwuǳieste dynastii, musimy więc wybrać nowego władcę…
Władcą tym — ciągnął Herhor — powinien być człowiek do rzały, energiczny i biegły
w sprawowaniu rządów. Z tego powodu raǳę wam, dosto nicy, ażebyśmy na na wyższe
stanowisko wybrali…
— Herhora!… — krzyknął ktoś.
— …Ażebyśmy wybrali na sławnie szego Nitagera, woǳa armii wschodnie — dokończył Herhor.
Nitager długą chwilę sieǳiał z przymkniętymi oczyma, uśmiecha ąc się. Wreszcie
powstał i rzekł:
— Nigdy chyba nie zabraknie luǳi chętnych do tytułu faraona. Może nawet mielibyśmy ich nad potrzebę. Szczęściem, sami bogowie usuwa ąc niebezpiecznych współzawodników ukazali nam człowieka na godnie szego właǳy. I zda e mi się, że uczynię
roztropnie, gdy zamiast przy mować łaskawie oﬁarowaną mi koronę, odpowiem:
Niech ży e wiecznie ego świątobliwość San-amen-Herhor, pierwszy faraon nowe
dynastii!…
Obecni, z małymi wy ątkami, powtórzyli okrzyk, a ednocześnie na wyższy sęǳia
przyniósł na złote tacy dwie czapki: białą — Górnego i czerwoną — Dolnego Egiptu.
Jedną z nich wziął arcykapłan Ozyrysa, drugą arcykapłan Horusa i doręczyli e Herhorowi, który ucałowawszy złotego węża włożył e sobie na głowę.
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Po czym rozpoczęła się ceremonia składania hołdu przez obecnych, która ciągnęła się
parę goǳin. Następnie spisano odnośny akt, uczestnicy wyboru przyłożyli na nim swo e
pieczęcie i od te chwili San-amen-Herhor został rzeczywistym faraonem, panem obu
światów tuǳież życia i śmierci swoich poddanych.
Nad wieczorem ego świątobliwość wrócił zmęczony eszcze do swych arcykapłańskich
poko ów; gǳie zastał Pentuera. Kapłan zmizerniał, a na ego chude twarzy malowało się
znękanie i smutek.
Kiedy Pentuer upadł na twarz, pan podniósł go i rzekł z uśmiechem:
— Nie podpisałeś mego wyboru, nie złożyłeś mi hołdu, i lękam się, czy nie będę
musiał oblegać cię kiedy w świątyni Ptah…
Cóż, nie namyśliłeś się zostać przy mnie? Wolisz Menesa?…
— Wybacz, wasza świątobliwość — odpowieǳiał kapłan — ale życie dworskie tak
mnie znużyło, że edynym ǳiś moim pragnieniem est — uczyć się mądrości.
— Nie możesz zapomnieć Ramzesa? — spytał Herhor. — A ednak znałeś go barǳo
krótko, podczas gdy u mnie pracowałeś kilka lat.
— Nie potępia mnie, wasza świątobliwość… Ale Ramzes XIII był pierwszym faraonem, który odczuł niedolę ludu egipskiego…
Herhor uśmiechnął się.
— O , wy uczeni… — rzekł chwie ąc głową. — To przecież ty, ty sam, zwróciłeś
uwagę Ramzesowi na położenie pospólstwa. A teraz nosisz po nim żałobę w sercu, chociaż
on dla ludu nic nie zrobił… To ty zrobiłeś, nie on…
Zabawni z was luǳie mimo potężnego umysłu — ciągnął Herhor. — Tak samo
i Menes… Kapłan ten uważa się za na spoko nie szego człowieka w Egipcie, choć on to
obalił dynastią, a mnie utorował drogę do właǳy…
Gdyby nie ego list o zaćmieniu słońca w dniu dwuǳiestym Paoﬁ, może oba z nieboszczykiem Meesem łamalibyśmy kamienie w kopalni…
No, idź uż, idź, i pozdrów ode mnie Menesa. Pamięta też, że umiem być wǳięcznym,
co stanowi wielką ta emnicę właǳy. Powieǳ Menesowi, że spełnię każdą ego prośbę, byle
mi na przykład nie kazał wyrzec się tronu… Sam też wróć do mnie, gdy wypoczniesz,
a zachowam dla ciebie poważne stanowisko.
I dotknął ręką pokornie schylone głowy kapłana.


W miesiącu Mechir (listopad — gruǳień) Pentuer przybył do świątyni za Memﬁsem,
gǳie Menes prowaǳił wielkie prace nad niebiosami i ziemią.
Stary, w myślach pogrążony mędrzec znowu nie poznał Pentuera. Opamiętawszy się
ednak uściskał go i zapytał:
— Cóż, znowu iǳiesz niepokoić chłopów dla wzmocnienia właǳy faraona?…
— Przyszedłem, by zostać z tobą i służyć ci — odpowieǳiał Pentuer.
— Ho! ho!… — zawołał Menes przypatru ąc mu się z uwagą. — Ho! ho!… czy
naprawdę masz uż dosyć dworskiego życia i dosto eństw?… Błogosławiony to ǳień!…
Kiedy z wierzchołka mego pylonu zaczniesz oglądać świat, przekonasz się, akie to małe
i brzydkie.
Ponieważ Pentuer nic nie odpowieǳiał, więc Menes udał się do swych za ęć. Wróciwszy zaś po kilku goǳinach zastał ucznia sieǳącego na tym samym mie scu, z okiem
utkwionym w punkt, gǳie w oddali ma aczył pałac faraonów.
Menes dał mu ęczmienny placek, garnuszek mleka i zostawił go w spoko u.
Trwało tak kilka dni. Pentuer adał niewiele, mówił eszcze mnie , niekiedy zrywał się
w nocy, a dni przepęǳał bez ruchu, patrząc nie wiadomo gǳie.
Ten tryb życia nie podobał się Menesowi. Więc pewnego razu za ąwszy na kamieniu
mie sce obok Pentuera rzekł:
— Czyś ty zupełnie oszalał, czy duchy ciemności tylko chwilowo opanowały two e
serce?…
Pentuer zwrócił na niego zamglone oczy.
— Spo rzy no dokoła siebie — mówił starzec. — Wszakże to na milsza pora roku.
Noce długie i gwiaźǳiste, dni chłodne, ziemia okryta kwiatami i nową trawą. Woda est
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przezroczystsza od kryształu, pustynia leży cicha, ale za to powietrze est przepełnione
śpiewem, piskiem, brzęczeniem…
Jeżeli wiosna takie cudy wywołu e na martwe ziemi, akże skamieniałą musi być dusza
two a, która nie odczuwa podobnych ǳiwów?… Mówię ci, ocknĳ się, bo wyglądasz ak
trup w pośrodku żywe natury. Pod tym słońcem esteś podobny do zeschłe kupy błota
i prawie że cuchniesz mięǳy narcyzami i ﬁołkami.
— Mam duszę chorą — odparł Pentuer.
— Cóż ci est?
— Im dłuże rozmyślam, tym większą czu ę pewność, że gdybym nie opuścił Ramzesa
XIII, gdybym mu oddał mo e usługi, żyłby dotychczas ten na szlachetnie szy z faraonów.
Otaczały go setki zdra ców; ale ani eden dobry człowiek nie wskazał mu środków
ocalenia!…
— I tobie naprawdę zda e się, że mogłeś go uratować? — zapytał Menes. — O pycho niedouczonego mędrca!… Wszystkie rozumy nie ocaliłyby sokoła zaplątanego mięǳy
wrony, a ty, niby aki bożek, chciałeś odmienić los człowieka?…
— Alboż Ramzes musiał zginąć?…
— Z pewnością, że tak. Przede wszystkim był on faraonem wo ennym, a ǳisie szy
Egipt brzyǳi się wo ownikami. Woli złotą bransoletę aniżeli miecz, choćby stalowy; woli
dobrego śpiewaka lub tanecznika aniżeli nieustraszonego żołnierza; woli zysk i mądrość
niż wo nę.
Gdyby w miesiącu Mechir do rzała oliwka albo ﬁołek zakwitnął w miesiącu Tot, edno
i drugie musiałoby zginąć, ako płody spóźnione lub przedwczesne. Ty zaś chcesz, ażeby
w epoce Amenhotepów i Herhorów utrzymał się faraon należący do epoki Hyksosów.
Każda rzecz ma swó czas, w którym do rzewa, i taki — w którym marnie e. Ramzes XIII
zdarzył się w epoce niewłaściwe , więc musiał ustąpić.
— I myślisz, że nic by go nie uratowało? — spytał Pentuer.
— Nie wiǳę takie potęgi. On nie tylko nie goǳił się ze swo ą epoką i stanowiskiem,
lecz eszcze traﬁł na czas upadku państwa i był ak młody liść na próchnie ącym drzewie.
— Tak spoko nie mówisz o upadku państwa? — zǳiwił się Pentuer.
— Wiǳę go od kilkuǳiesięciu lat, a uż wiǳieli go i moi poprzednicy w te świątyni… Można się było przyzwyczaić!
— Macie podwó ny wzrok?…
— Wcale nie — mówił Menes — ale mamy miarę. Z ruchów chorągiewki poznasz:
aki wiatr wie e, studnia nilowa mówi: czy rzeka wzbiera, czy opada… A nas od wieków
o niemocy państwa uczy ten oto sﬁnks…
I wskazał ręką w kierunku piramid.
— Nic nie wiem o tym… — szepnął Pentuer.
— Czyta stare kroniki nasze świątyni, a przekonasz się, że — ile razy Egipt kwitnął,
ego sﬁnks był cały i wysoko wznosił się nad pustynię. Lecz gdy państwo chyliło się do
upadku, sﬁnks pękał, kruszył się, a piaski sięgały mu do nóg.
I ǳiś od paru wieków sﬁnks kruszy się. A im wyże dokoła niego wznosi się piasek,
im głębsze bruzdy ukazu ą się na ego ciele, tym państwo pochyla się barǳie …
— I zginie?…
— Byna mnie — odparł Menes. — Jak po nocy następu e ǳień, a po niskich wodach przybór Nilu, tak po okresach upadków przychoǳą czasy rozkwitu życia. Odwieczna
historia!… Z niektórych drzew opada ą liście w miesiącu Mechir, lecz po to tylko, aby
na nowo wyrosnąć w miesiącu Pachono…
I zaprawdę Egipt est tysiącoletnim drzewem, a dynastie gałęźmi. W naszych oczach
wyrasta dwuǳiesta pierwsza gałąź, więc z czego się tu smucić?… Z tego, że choć gałęzie
upada ą, sama roślina ży e?…
Pentuer zamyślił się; ale ego oczy spoglądały przytomnie .
Jeszcze po paru dniach rzekł Menes do Pentuera:
— Ubywa nam żywności. Musimy pó ść w stronę Nilu i zaopatrzyć się na akiś czas.
Wzięli oba wielkie kosze na plecy i od wczesnego ranka zaczęli obchoǳić wsie nadbrzeżne. Zwykle stawali pod chatami chłopów śpiewa ąc nabożne pieśni, po czym Menes
pukał do drzwi i mówił:
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— Litościwe dusze, prawowierni Egipc anie, oﬁaru cie ałmużnę sługom bogini Mądrości!…
Dawano im (na częście baby) tu garstkę pszenicy, owǳie ęczmienia, tam placek albo
suszoną rybkę. Niekiedy ednak wypadały na nich złe psy albo ǳieci pogan obrzucały ich
kamieniami i błotem.
Szczególny był widok tych pokornych żebraków, z których eden przez kilka lat wpływał na losy państwa, a drugi zna omością na głębszych ta emnic natury zmienił bieg historii.
W bogatszych wsiach przy mowano ich lepie , a w pewnym domu, gǳie odbywało się
wesele, dano im eść, napo ono piwem i pozwolono przenocować mięǳy gospodarskimi
budynkami.
Ani ich ogolone twarze i głowy, ani wyleniała skóra pantercza⁴³⁸ nie imponowały mieszkańcom. Lud Dolnego Egiptu, pomieszany z różnowiercami, nie oǳnaczał się
nabożeństwem, a uż zgoła lekceważył kapłanów bogini Mądrości, o których nie dbało
państwo.
Leżąc w szopie na pękach świeże trzciny, Menes i Pentuer przysłuchiwali się weselne
muzyce, pĳackim okrzykom, niekiedy kłótniom radu ących się gości.
— Okropna rzecz — odezwał się Pentuer. — Zaledwie kilka miesięcy upłynęło od
śmierci pana, który był dobroczyńcą chłopów, a ci uż zapomnieli o nim… Zaprawdę,
niedługo trwa luǳka wǳięczność…
— Cóżeś chciał, ażeby luǳie do końca wieków obsypywali sobie głowy popiołem?
— spytał Menes. — Gdy krokodyl schwyta kobietę lub ǳiecko, czy myślisz, że zaraz
przesta ą płynąć wody Nilu?… One toczą się bez względu na trupy, a nawet bez względu
na spadek lub przybór rzeki.
To samo z życiem ludu. Czy kończy się edna dynastia, a zaczyna druga, czy państwem
wstrząsa ą bunty i wo na albo czy kwitnie pomyślność, masy ludu muszą eść, pić, spać,
żenić się i pracować, ak drzewo rośnie bez względu na deszcz i posuchę. Pozwól więc im
skakać, eżeli ma ą zdrowe nogi, albo płakać i śpiewać, gdy piersi ich przepełnia uczucie.
— Przyzna ednak, że ich radość ǳiwnie wygląda obok tego, co sam mówiłeś o upadku państwa — wtrącił Pentuer.
— Wcale nie ǳiwnie, gdyż właśnie oni są państwem, a ich życie życiem państwa.
Luǳie zawsze smucą się lub cieszą i nie ma takie goǳiny, gǳie by ktoś nie śmiał się lub
nie wzdychał. Cały zaś bieg historii polega na tym, że — gdy więce est radości mięǳy
ludźmi, mówimy: państwo kwitnie, a gdy częście płyną łzy, nazywamy to upadkiem.
Nie trzeba przywiązywać się do wyrazów, ale patrzeć na luǳi. W te chacie est radość;
tuta państwo kwitnie, zatem nie masz prawa wzdychać, że upada. Wolno ci tylko starać
się, aby coraz więce i więce chat było zadowolonych.
Gdy mędrcy powrócili z żebraniny do świątyni, Menes wprowaǳił Pentuera na szczyt
pylonu. Pokazał mu wielką marmurową kulę, na które za pomocą złotych punktów sam
oznaczył położenie kilkuset gwiazd, i — kazał mu przez połowę nocy śleǳić księżyc na
niebie.
Pentuer chętnie pod ął się pracy i ǳiś pierwszy raz w życiu, sprawǳał na własne oczy,
że w ciągu kilku goǳin sklepienie niebieskie akby obróciło się ku zachodowi, ale księżyc
przesunął się mięǳy gwiazdami ku wschodowi.
Te tak proste z awiska Pentuer doskonale znał, lecz tylko ze słyszenia. Więc gdy
pierwszy raz własnymi oczyma zobaczył ruch nieba i cichą wędrówkę księżyca, doznał
takiego wzruszenia, że upadł na twarz i zapłakał.
Przed ego duszą odsłonił się nowy świat, którego piękność tym dokładnie oceniał,
że uż był wielkim mędrcem.
Znowu upłynęło kilka dni, gdy zgłosił się do nich bogaty ǳierżawca proponu ąc,
aby ako mędrcy wyznaczyli mu na gruncie i wykopali kanał. W zamian oﬁarowywał im
żywność na czas roboty tuǳież kozę z koźlątkiem ako zapłatę.
Ponieważ mleka brakowało w świątyni, Menes zgoǳił się i poszli oba z Pentuerem
do roboty. Zniwelowali grunt, wykreślili kierunek i kopali.

⁴³⁸pantercza (daw.) — ǳiś popr.: panterza, przym. od wyrazu „pantera”. [przypis edytorski]
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Przy ciężkim za ęciu Pentuer ożywił się, a nawet gdy był sam z Menesem, rozmawiał.
Tylko przy zetknięciu z ludźmi tracił humor; ich śmiechy i śpiewy zdawały się powiększać
ego cierpienie.
Menes nie choǳił na noc do wsi, ale razem z Pentuerem sypiał w polu, skąd mogli
wiǳieć kwitnące łany i przysłuchiwać się echom luǳkie radości, nie przy mu ąc w nie
uǳiału.
Pewnego wieczora polne roboty przerwano wcześnie ; do wsi bowiem przyszedł po
prośbie ubogi kapłan z małym chłopcem. Choǳili od domu do domu błaga ąc o ałmużnę.
Chłopak wygrywał na ﬂecie smutną melodię, a w przerwach e kapłan śpiewał silnym
głosem pieśń na poły świecką, na poły pobożną.
Menes i Pentuer leżąc na pagórku przypatrywali się rozpłomienionemu niebu, na
którego złotym tle mocno uwydatniały się czarne tró kąty piramid tuǳież brunatne pnie
i ciemnozielone bukiety drzew palmowych. Tymczasem kapłan wlókł się od chaty do
chaty i wyśpiewywał swo ą pieśń odpoczywa ąc dłuższy czas po każde zwrotce:
— „Jak spoko nym est ów sprawiedliwy książę! Piękne przeznaczenie spełniło się.
Od czasów Re przemĳa ą stare ciała, a na ich mie sce przychoǳą młode. Każdego ranka
wschoǳi słońce i co wieczór kry e się na zachoǳie. Mężczyźni płoǳą, kobiety poczyna ą,
każda pierś oddycha świeżym powiewem. Ale wszyscy, którzy uroǳili się, wszyscy bez
wy ątku, idą na mie sce, akie człowiekowi przeznaczono⁴³⁹.”
— I po co to?… — nagle odezwał się Pentuer. — Gdyby choć było prawdą, że życie
w tym celu stworzono, aby wzrastała cześć bogów i cnota. Ale tak nie est. Podstępny
okrutnik, matka, która zosta e małżonką mordercy swego syna, kochanka, która w chwili
pieszczot myśli o zdraǳie, ci rosną w pomyślność i potęgę. A mądrzy usycha ą w bezczynności, a ǳielni i szlachetni giną sami i pamięć ich.
— „Spraw sobie wesoły ǳień, o książę — śpiewał kapłan — gdyż niewiele ci ich
darowano! Postaw maści i kaǳideł dla nosa twego, a lotosowe wieńce dla członków, dla
ciała siostry, która mieszka ąc w twym sercu sieǳi przy tobie. Niech wam śpiewa ą i gra ą.
Porzućcie troski i weselcie się, bo wnet zaświta ǳień, w którym eǳie się do kra u, kędy
panu e milczenie.”
— Maści dla nosa, wieńce lotosowe dla członków, a potem… milczenie!… — wtrącił
Pentuer. — Zaprawdę, błazen uda ący rycerza ma więce sensu aniżeli ten świat, w którym
wszyscy coś uda emy, bez żadnego pożytku dla siebie. I żeby choć ten ziemski sen był
ednym ciągiem wesołości?… Ale gǳie tam!… Komu głód nie skręca kiszek, tego serce
zatruwa pożądanie lub niepokó . A eżeli kiedy traﬁ się chwila ciszy, wówczas z e głębin
wynurza się myśl o kra u wiekuistego milczenia i szarpie luǳką duszę.
— „Święć wesoły ǳień, o Nefarhotep, mężu z czystymi rękoma! Ja wiem wszystko,
co się stało przodkom twoim: ich mury rozpadły się, miast uż nie ma, a oni sami są,
akby ich nie było nigdy. Nikt nie przychoǳi stamtąd, kto by nam powieǳiał, ak się
miewa ą, i serca nasze ucieszył. I tak bęǳie, dopóki sami nie zbliżycie się do mie sca,
gǳie oni poszli.”
— Wiǳiałeś ty kiedy spoko ne morze?… — odezwał się Menes do Pentuera. —
Prawda, akie ono nudne, niby obraz snu, w którym się nic nie śni? Dopiero gdy wicher
zaorze gładką powierzchnię, gdy edna fala spada w otchłań, a druga podnosi się, gdy na
powierzchni zagra ą światła, a z głębi odezwą się groźne lub ękliwe głosy, wówczas morze
robi się pięknym.
Tak samo z rzeką. Dopóki płynie ciągle w ednym kierunku, wygląda martwo; lecz
gdy skręca się na lewo i na prawo — nabiera wǳięku. I tak samo z górami: ednosta na
wyniosłość est nudna, ale nierówne szczyty i głębokie wąwozy są piękne…
— „Połóż mirrę na głowę two ą, ustró się w cienkie płótna i namaść się boskimi
darami — śpiewał kapłan. — Ubierz się pięknie, ak możesz, i nie pozwala upadać sercu
twemu. Ży dla rozkoszy, dopóki esteś na ziemi, i nie zasmuca serca, zanim przy ǳie dla
ciebie ǳień żalów.”
— Tak samo z życiem luǳkim — ciągnął Menes. — Rozkosze są niby fale i szczyty
gór, cierpienia — niby głębie i wąwozy, i dopiero wszystkie one razem sprawia ą, że życie

⁴³⁹…jakie człowiekowi przeznaczono — pieśń autentyczna. [przypis autorski]
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est piękne, gdyż rzeźbi się ak poszarpany łańcuch gór wschodnich, na które patrzymy
z poǳiwem.
— „Ale ten, którego serce uż nie bĳe — śpiewał kapłan — nie słyszy żalów i nie
smuci się cuǳą żałobą. Więc z roz aśnionym obliczem święć dni wesołe i pomnaża ich
liczbę…”
— Słyszysz? — zapytał Pentuer wskazu ąc w kierunku wsi. — Ten, którego serce uż
nie bĳe, nie tylko nie smuci się cuǳą żałobą, ale nawet nie cieszy się własnym życiem,
choćby było na pięknie wyrzeźbione… Na cóż więc te rzeźbienia, za które płaci się bólem
i krwawymi łzami?…
Noc zapadała. Menes owinął się w opończę i odparł:
— Ile razy zaczną cię napastować podobne myśli, idź do które z naszych świątyń
i przypatrz się e ścianom zatłoczonym obrazami luǳi, zwierząt, drzew, rzek, gwiazd —
zupełnie ak ten świat, na którym ży emy.
Dla prostaka ﬁgury podobne nie ma ą żadne wartości i może nie eden zapytywał: na
co one?… po co rzeźbią e z tak wielkim nakładem pracy?… Ale mędrzec ze czcią zbliża
się do tych ﬁgur i ogarnąwszy e spo rzeniem czyta w nich historię dawnych czasów albo
ta emnice mądrości.
 V , goǳ.  po południu
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