
1 
 

Dariusz Kiszczak 

„Faraon” Bolesława Prusa i „Świetna i najświetniejsza” Natalii Rolleczek  jako powieści 

realistyczne i psychologiczne 

  W polskiej literaturze niewiele jest powieści o starożytnym Egipcie. „Faraon” 

Bolesława Prusa jest tekstem wyjątkowym, nie tylko ze względu na oryginalność wyboru 

czasu historycznego, ale również z powodów artystycznych. Oczywiście „Faraon” wyrastał z 

tradycji literackiej dziewiętnastowiecznej powieści, zwłaszcza z powieści profesorskiej, nieco 

archaicznej w formie i przez to nieatrakcyjnej dla czytelnika. Prus ograniczył dydaktyzm 

znamienny dla tego gatunku, chociaż technika wykładu i opisu, np.  geograficznego położenia  

starożytnego Państwa, jego obrzędowość, religijność, zwłaszcza opis pogrzebu Ramzesa XII, 

trącą myszką, po prostu są nudne. Badacze powieści Prusa, czy noweli „Z legend dawnego 

Egiptu” zwracają uwagę, że wiedza egiptologiczna, którą posiadł pisarz, i którą przekazał w 

tekstach była obszerna i jak na tamte czasy świeża i postępowa. Wystarczy posłużyć się 

przykładem tekstu antycznego, jak pisze Henryk Markiewicz, wykorzystanego przez Prusa.  

Badacz przywołał styl dialogów Zakar-Baala i Wen- Amona ze staroegipskiego opowiadania 

‘Wyprawa Wen-Amona’. Warto poszerzyć kontekst antycznych tekstów powieści, np. 

porównanie rozmowy kupców fenickich z „Faraona”, czy wskazać na zbieżności stylistyczne 

z językiem postaci w powieści Prusa, (tym bardziej, że przy okazji dialogowości tej powieści 

badacze odnoszą ją do elementów polifonicznych i dialogowości znamiennych dla 

beletrystyki Fiodora Dostojewskiego). Co ciekawe, można domniemywać, że także Natalia 

Rolleczek mogła wykorzystać inne staroegipskie opowiadania, powstałe w okresie wpływów 

perskich czym rzymskich, np. „Setne” czy „Si-Usire” - zostały napisane w okresie dynastii 

Ptolemeuszów.  (Jak ważne dla pisarzy są antyczne źródła literackie, wystarczy przytoczyć 

jedną z najbardziej znanych powieści „Egipcjanin Sinuhe”, która już w tytule nawiązuje do 

archetypowego wręcz tekstu o ucieczce Sinuhe czy nieco mniej znanym kontekście literackim 

do opowiadania „Setne”). Inspiracje Prusa testami staroegipskimi poprzez stylizację języka 

narratora i bohaterów, konstrukcji dialogów, mają wymiar głębszy i szerszy, bo dotyczą 

struktury powieści, jej historycznej autentyczności, co za tym idzie walorów artystycznych.  

Prostota i bezpośredniość językowa bohaterów, pewna oczywistość komunikacji, zwłaszcza 

poprzez redukcję języka narratora, i rozbudowę języka postaci, uatrakcyjniają fabułę, są 

wyraźnym odstępstwem, wprost rezygnacją z modelu nudnej powieści profesorskiej, 

rozbudowanych partii narratora, który tam nadużywa formy wykładu, czy długich opisów. 

Widać artyzm dialogu „Faraona”, pochwałę realizmu, gdzie opis świeżej, pięknej urody 

kobiety, brzmi prawdziwie, żywo, bez sztywnego odautorskiego komentarza:   

 — Bo może nie kocha jak ja ciebie, panie… — szepnęła Sara. — Wiem, że mnie 

kochasz na poǳiw… Nigdy nie żądałaś ode mnie darów ani opiekowałaś się takimi, którzy 

nie wahają się szukać kariery nawet pod łóżkami kochanek książęcych. Jesteś łagodniejsza od 

jagnięcia i cicha jak noc nad Nilem; pocałunki twoje są jak wonności z kraju Punt, a uścisk 

twój słodki jak sen struǳonego. Nie mam miary na twoją piękność ani słów na zalety. Jesteś 

ǳiwowiskiem mięǳy kobietami, których wargi są pełne niepokoju, a miłość kosztuje drogo. 

Lecz przy całej doskonałości swojej, w czym ty możesz ulżyć mym troskom? Czy sprawisz, 

aby jego świątobliwość zrobił wielką wyprawę na Wschód, a mnie mianował woǳem? Czy 
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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 jego świątobliwości 

myśleli i czuli jak ja, jego najwierniejszy?… Sara spuściła ręce na kolana i smutnie szeptała: 

— To prawda, że nie mogę… Nic nie mogę!… — Owszem, wiele możesz… możesz mnie 

rozweselić — odparł uśmiechając się Ramzes. — Wiem, że uczyłaś się tańczyć i grać. Zdejm 

więc te powłóczyste szaty, które przystoją kapłankom pilnującym ognia, i ubierz się w 

przejrzysty muślin, jak… tancerki fenickie… I tak tańcz, i tak mnie pieść jak one… Sara 

schwyciła go za ręce i z płomieniami w oczach krzyknęła: — Ty wdajesz się z takimi 

wszetecznicami?… Powieǳ… niech się dowiem o mojej nęǳy… A potem odeślĳ mnie do 

ojca, w naszą dolinę pustynną, w której obym cię nie była ujrzała!… — No, no… uspokój się 

— mówił książę, bawiąc się jej włosami. — Muszę przecież widywać tancerki, jeżeli nie przy 

ucztach, to na uroczystościach królewskich albo podczas nabożeństw w świątyni. Ale one 

wszystkie razem nie obchoǳą mnie tyle co ty jedna, wreszcie… któraż z nich mogłaby 

dorównać tobie? Ty masz ciało jak posąg Izydy rzeźbiony z kości słoniowej, a z tamtych 

każda ma jakąś skazę. Jedne są zbyt tłuste, inne mają chude nogi albo brzydkie ręce, a jeszcze 

inne noszą przyprawne włosy. Któraż z nich jest jak ty?… („Faraon” s. 59-60). 

 

 „Świetna i najświetniejsza” powieść historyczna Natalii Rolleczek o starożytnej 

Aleksandrii, po raz pierwszy opublikowana w 1979, jest jedną z trzech powieści, wydanych w 

latach 1979 – 87, poświęconych antykowi (pozostałe to:  „Selene, córka Kleopatry”, 

Wydawnictwo Literackie, Kraków Wrocław 1983, „Trzy córki króla” (powieść; T. 1 – 3; 

1987). Troska autorki o prawdopodobieństwo wydarzeń historycznych uwidacznia się już 

podziękowaniu redaktorom czasopisma historycznego „Mówią wieki”, za „wprowadzenie w 

świat, który żyć będzie w naszej wyobraźni” („Świetna i najświetniejsza”, Warszawa 1989 s. 

3).  

 „Aleksandria wspaniałe miasto, nawet od Rzymu, – znak pamięci po Aleksandrze 

Wielkim, idealna przestrzeń zieleniących ogrodów, wraz z szlifowanymi marmurami 

budowli, upiększona rzeźbami „Świetnej i najświetniejszej” z gr. Lampra kai lamprotate, 

miasta zaprojektowanego przez greckiego architekta, projektu zgodnego z kanonami piękna – 

symetrii, harmonii, ładu”. Ten skrót apostroficznego zwrotu zdradza obecność autora. Jego  

wypowiedź we wstępie książki zaznaczona kursywą, wartościuje świat przedstawiony. Jednak 

to nie autor jest twórcą opowieści, z jego wypowiedzi językowych wynika, że pełni tylko rolę 

wprowadzającego w fascynujący świat starożytnej Aleksandrii.  Wskazuje on na Tychę, 

boginię Przeznaczenia, „Panią wielce możną w Aleksandrii”, która jest swoistym duchem 

opowieści, to ona „widzi” bohaterów, ona „przypomina sobie o nich”, sprawia, że „stają się 

sławni”. Oczywiście najważniejszy jest narrator trzecioosobowy, nie do końca 

wszystkowiedzący, ten zazwyczaj przedstawia wydarzenia z perspektywy bohatera, a nawet 

jeżeli  zna myśli i komentarze bohaterów, jest jakby przeniknięty mocą bogini Przeznaczenia, 

którą można utożsamić z głównym opowiadaczem losów mieszkańców miasta i Aleksandrii. 

  W opowiadaniach staroegipskich, zapewne znanych Natalii Rolleczek, dominuje 

pewien fatalizm losu, klątwa przeznaczenia, pesymizm idzie w parze z szyderstwem 

oszukanego przez złych i podstępnych ludzi. Niestety wśród nich przeważają kobiety. W 

„Świetnej i najświetniejszej”  jeden z bohaterów powieści Uni, pada ofiarą oszustki, starej 
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Sambus, która wykorzystując jego miłosne zaślepienie, proponuje mu sprzedaż cudownego 

balsamu,  jaki po jego użyciu, przysporzy mu niewidzialności, co ułatwi Enumowi oglądanie 

Ammonii, pięknej Greczynki. Zbieżny kontekst źródłowy powieści Prusa i Rolleczek, 

podobny realizm wypowiedzi języka, podszyty nieco ironią: 

 „Niebacznie wyznał ukochane imię, a stara rzuciła się na sekret zakochanego jak 

szczur na przynętę. Potrząsając koszykiem darła się w głos -Wszystko zrobię! Mam mocne 

zaklęcie. Będziesz widział swoją Ammonię, a ona nie ujrzy ciebie! Tylko daj pięć oboli i 

sandały! – Co ty pleciesz? Chcesz, żeby Ammonia straciła wzrok? Tfu! Idź sobie! – Gdzie 

lecisz? Zostań – dopadła uciekającego i schwyciła za ramię. – Znam sposoby, żeby cię zrobić 

niewidzialnym. Choćbyś był wielki jak wieża Faros i szeroki jak jezioro Mareotis i choćbyś 

był tak blisko swojej lubej, jak ręka przy ciele, ona nie będzie cię widzieć. Za to ty się jej 

napatrzysz, ile zechcesz!” („Świetna… s. 138/39). 

  W staroegipskim opowiadaniu ‘Setne” bohaterowie dopuszczają się świętokradztwa, 

rozkopując groby w poszukiwaniu skarbu:   

  „- Spełnijmy to, po cośmy tu przyszli. – Ona odpowiedziała: - osiągniesz to. Twoim 

jest dom, w którym przebywasz. Ja jednak jestem czysta, nie jestem zwyczajną kobietą. Na to, 

być uczynił ze mną to, czego pragniesz, rozkaż zabić swoje dzieci, aby nie dopuścić do sporu 

z moimi dziećmi o twój majątek. – na to Setne: - Niech się więc stanie ohyda, która się 

wkradła do twego serca. /…/  - Spełnijmy wreszcie to, po cośmy tu przyszli, wszystko, co 

powiedziałaś, zrobiłem dla ciebie. – Odpowiedziała mu: - Przejdź do tej komnaty. – Setne 

szedł do wskazanej komnaty, legł na łożu z kości słoniowej i hebanu, aby się  wreszcie 

spełniło jego pożądanie, a Ta-bube położyła się z nim” („Opowiadania egipskie” s. 266/67). 

  W powieści Rolleczek występuje podobny wątek, rozkopywania cmentarzyska kocich 

mumii i fatalnych splotów wydarzeń, po tym zbezczeszczeniu grobów.  Narrator wprost mówi 

o „mieszkańcach Ziemi Czarnej”, którzy „nie wynosili się ponad nieme stworzenia”, grzebiąc 

zwierzęta z powodu uczucia „wdzięczności dla tych wiernych towarzyszy swej wędrówki 

przez życie” („Świetna… s. 250). Swoistą plagą, która spadła na Egipt, było powszechne 

złodziejstwo - rozkradanie i niszczenie pamiątek po staroegipskiej kulturze.  W „Świetnej i 

najświetniejszej”  „hieny cmentarne” w poszukiwaniu cennych artefaktów rozkopują i niszczą 

cmentarz zmumifikowanych kotów.  Dla narratora ta profanacja jest antyhumanitarnym 

czynem, sprzecznym nie tylko z religią, ale i szacunkiem dla zwierząt, wiernych towarzyszy 

ludzi. 

Badacze  „Faraona” Prusa zwracają uwagę na historiozoficzny wymiar powieści,  na 

uzasadnienie dla wyboru przez pisarza tego odległego czasu i orientalnego miejsca. 

Starożytny Egipt początek cywilizacji śródziemnomorskiej, w którym jak w soczewce skupiły 

się najważniejsze dla Europy procesy rozwoju kultury, zorganizowanego społeczeństwa, 

psychologii społecznej, czy psychologii religii. Doskonałość państwa staroegipskiego, 

najpotężniejszego organizmu społecznego, zawiera w sobie procesy rozkładu, jego upadku. 

Nie ma potrzeby przytaczać  analizy i wniosków np. Ewy Warzenicy- Zalewskiej Dwa 

zakończenia ‘Faraona” czy  Leszka Szarugi "Faraon" jako powieść o państwie i władcy. 



4 
 

Warto zamieścić fragment ze Wstępu „Faraona”, (którego echa polemiczne pobrzmiewają u 

Rolleczek): 

  „Egipt rozwijał się, dopóki jednolity naród, energiczni królowie i mądrzy kapłani w 

spółdziałali sobie dla pomyślności ogółu. Lecz nadeszła epoka, że lud skutkiem wojen 

zmniejszył się liczebnie, w ucisku i zdzierstwie utracił siły, napływ zaś obcych przybyszów 

podkopał rasową jedność. A gdy jeszcze w powodzi azjatyckiego zbytku utonęła energia 

faraonów i mądrość kapłanów i dwie te potęgi rozpoczęły między sobą w alkę o monopol 

obdzierania ludu, w ów czas Egipt dostał się pod władzę cudzoziemców i światło cywilizacji, 

przez kilka tysięcy lat płonące nad Nilem — zagasło” („Faraon”, Wstęp). 

  W ‘Świetnej i najświetniejszej” czas historyczny jest bardzo odległy od rządów 

Ramzesa.  W powieści Rolleczek to lata podboju Egiptu  i Aleksandrii  przez Oktawiana 

Augusta. W mieście rządzi Rzymianin Publiusz Koponiusz w imieniu Gallusa naczelnego 

dowódcy trzech rzymskich legionów nad Nilem, a Kleopatra i Antoniusz przegrali w starciu z 

wojskami Oktawiana. Historiozofia powieści przypomina tę z powieści Prusa a w jej 

zakończeniu Rolleczek właściwie powtarza wnioski swojego wielkiego poprzednika: 

   

  „Bardziej zależało mi na odtworzeniu atmosfery tamtego okresu, kiedy to pod 

rzymskim panowaniem zapada się w nicość dawna wielkość Egiptu. Podobnie jak się rozpada 

domostwo Tety, syna Totmesa, Korneliusza Gallusa” („Świetna… Zakończenie).   

  Procesy społeczne, historyczne, uniwersalne dla cywilizacji europejskiej oczywiście 

wpływają na bohaterów, zmieniają ich sposób myślenia, kształtują charaktery. 

Przypuszczalnie takie było założenie artystyczne pisarzy, by w obu powieściach rozpad, 

wydawałoby się doskonałego porządku społecznego, nawet naturalnego, nabrał rysów 

dramatycznych, czy wręcz jak w greckiej sztuce – tragicznych.  Sygnalizują to tytuły 

utworów: „Faraon” – władza usankcjonowana tysiącami lat tradycji Egipty, czy „Świetna i 

najświetniejsza”, jak twierdzi narrator, wielkością kulturowo-cywilizacyjną  przewyższająca 

nawet stolicę ówczesnego śródziemnomorskiego świata – Rzym.  W tym doskonałym 

porządku starożytnego świata dochodzi do zbrodni: Ramzesa XIII zasztyletowany przez 

greckiego skrytobójcę. W powieści Rolleczek Uni – farbiarz, przez niezwykłe zrządzenie losu 

zostaje filologiem, miłośnikiem rękopisów, uczonym - pracownikiem biblioteki 

aleksandryjskiej. Utalentowany młodzieniec, swoiste dzieło Pigmaliona,  awans społeczny, 

jaki wyniósł go na stopnie najwspanialszej biblioteki aleksandryjskiej, zakończy się 

morderstwem, co prawda przypadkowym, Nesyta – złodzieja bezcennych rękopisów.   

  W „Faraonie” przykładem awansu społecznego bohatera jest Pentuer. Kapłan 

wywodzący się z ludu egipskiego. Jak podkreślają badacze Pentuer nie tylko ceni wiedzę, ale 

pragnie polepszenia losu najniższych warstw społecznych.  W powieści realistycznej to 

mechanizmy społeczne decydują o miejscu bohatera w środowisku i kształtują jego charakter, 

określają jego postępowanie. Dlatego też kapłan nie przekracza pewnych granic 

wyznaczonych mu przez kastę, pozostaje jej wierny.  

  Proces deklasacji występuje w obu tekstach. U Rolleczek jego przebieg jest jednak 

bardziej wyrazisty i bolesny.  Zmiany społeczne, gospodarcze i polityczne powodują, że 
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majątki ziemskie egipskich właścicieli, również te przyświątynne chylą się ku upadkowi 

gospodarczemu. Uprawy przestają być opłacalne, przynoszą straty, a nakładane przez obcą 

władzę podatki doprowadzają do bankructwa. Taki los spotyka ojca jednego  z głównych 

bohaterów  „Świetnej i najświetniejszej” Enuma: 

  „A Zenon? Co powie na wieść o licytacji? Licytacja ostatniej pańskiej siedziby 

egipskiej na przedpolach Aleksandrii będzie sensacją jednego lub może nawet kilku 

dni…/…/Czy cały Egipt jest dotknięty piętnem śmierci, że nic tu się utrzymać nie zdoła? 

Wietrzeją zabytki, giną papirusy, rozpadają się majątki, karleją dusze… Czy on, Enum, ma 

żyć po to, aby chłonąć oczami blask tego, co odchodzi w przeszłość i zamiera? Czy dzielność, 

odwaga, uczciwość mogą się rozwijać tam gdzie wszystko, czego się tknąć, przesiąknięte jest 

jadem frazesów, pochlebstw, płaszczenia się przed władzą?”. (Świetna..., s.  364/65).  

  Ten przykład na występowanie mowy pozornie zależnej w tekście Rolleczek zapewne 

mógłby się znaleźć w powieści Prusa, zdecydowanie można by go przypisać, np. Pentuerowi, 

czy choćby młodemu następcy tronu Ramzesowi. 

  W „Faraonie” Prusa rozkład państwa m.in. wynika z napływu cudzoziemców, 

mieszania ras. U Rolleczek obcy nie są przyczyną nieszczęść.  Na pewno nowy porządek 

rzymski jest zagrożeniem dla kultury, postaw moralnych a nawet rozwoju cywilizacyjnego. 

Ale podział na obcy i swój nie przebiega na zasadzie kontrastu. Nie wszyscy obcy są źli, bo 

nie każdy mieszkaniec Aleksandrii jest rodowitym Egipcjaninem. Przecież Aleksandrię 

założył Macedończyk! Jak mówi historia wypędził z Egiptu perską tyranię. To dzięki Grekom 

powstały świetne i najświetniejsze, czyli cuda starożytnego świata, jak choćby wielka 

biblioteka aleksandryjska, czy latarnia na Faros.   

  Powieść realistyczna zawiera nie tylko elementy powieści socjologicznej, ale także 

jest w dużej mierze powieścią psychologiczną. Inga Iwasiów na łamach „Tygodnika 

Powszechnego” poszukiwała polskiego Dostojewskiego. Zapewne nie bez przyczyny 

wskazywała na „krąg podejrzanych”, w tym na Bolesława Prusa. 

 „Zgoda, natura ludzka ujmowana w poetyce powieści psychologicznej na całym 

świecie może być taka sama, dlatego czytamy na przykład Henry’ego Jamesa, nawet jeśli 

obcy jest nam problem nowej arystokracji w Nowym Jorku. Czy mamy wielkiego pisarza-

znawcę ducha i zarazem kronikarza swego czasu, który w dodatku wywarłby wpływ na 

pokolenia? Myślę o Prusie, myślę o Żeromskim. Dostojewski bowiem, będąc głębokim, nie 

jest zarazem nieczytelny. (Inga Iwasiów, Polski Dostojewski, „Tygodnik Powszechny”, 

20.07. 2010). 

Według Iwasiów „Prus [był] powściągliwy w obrazowaniu ciemnych stron 

rzeczywistości”, nie mniej jego znajomość powieści psychologicznej, dostojewszczyzny, 

mogła wpłynąć na kreację postaci „Faraona”. Zresztą nie tylko na portrety psychologiczne 

bohaterów, również na wzgląd językowy, uwypuklony dialogowością, czy polifonicznością 

znamienną dla twórczości Fiodora Dostojewskiego. Wspomniana Prusowska 

„powściągliwość” istotnie różni się od powiedzmy „histerycznego psychologizmu” autora 

„Braci Karamazow”. „Faraon” jako powieść realistyczna idzie w kierunku psychologii 
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społecznej, w ramach której prezentuje myślenie, działanie i charaktery typowe dla warstw 

społecznych, z których się wywodzą. Typowych, oprócz jednego – księcia Ramzesa:  

  „Postać młodego Ramzesa jest szczytowym w ramach powieści [Prusowskiej] 

osiągnięciem techniki prezentowania człowieka o silnie rozwiniętych cechach osobowości, 

którego wcześniejsze warianty stanowili Wokulski („Lalka”) czy Latterowa 

(„Emancypantki”),  (Ewa Warzenica-Zalewska Dwa zakończenia "Faraona" a sens ideowy 

powieści „Pamiętnik Literacki” 76/2, 21-34 1985)”.  

  W powieści Rolleczek trudno odnaleźć podobną  osobowość, jaką jest Ramzes. Co nie 

oznacza, że w niej nie ma psychologicznie umotywowanych bohaterów, co więcej, w 

„Świetnej i najświetniejszej” podobnie jak u Prusa, postaci myślą jak środowisko, z którego 

się wywodzą. Oczywiście wydarzenia zmieniają ich ocenę ludzi i świata. Kluczem do 

zrozumienia ewolucji ich osobowości jest dostrzeżenie procesu inicjacji, jaki następuje w 

sposób zaskakujący, szybki, niestety i destrukcyjny dla losów bohaterów.  Na wstępie 

wystarczy wyliczyć postaci: Egipcjanina (rodzimego aleksandryjczyka) Enuma, Greczynki 

Ammoni, Nabatejczyka Lamecha czy Uniego – nieznanego pochodzenia młodzieńca, 

przykład człowieka o „niezapisanej karcie”, który jak gąbka wchłania w siebie kulturę 

egipską. Oczywiście można uznać, że narrator prezentuje swoisty tygiel kulturowy, jaki był 

obecny w starożytnej Aleksandrii. Ścieranie się kultur, wypieranie starych, tradycyjnych 

religii, zwłaszcza egipskiej przez grecką, czy ogólnie hellenistyczne, przebiega często w 

sposób radykalny, graniczący z profanacją, wręcz prostacką ignorancją, butą i pogardą 

nowych władców. Oto rzymski prefekt  Egiptu nakazuje procesję poświęconą boskiemu 

imperatorowi Imperium Romanum, w której mają uczestniczyć wszyscy mieszkańcy miasta: 

  „- Za posągiem, ciągnionym na rydwanie przez dwunastu niewolników, pójdą 

wszyscy mieszkańcy Aleksandrii w tłumnym i radosnym pochodzie – oznajmił. – A Żydzi? – 

wtrącił poważnie Rufus. – Ręczę, że Żydzi nie pójdą /…/ - Po obu stronach posągu niech 

staną złote świeczniki z synagogi aleksandryjskiej. Wspanialszych nie ma nawet w Rzymie.” 

(„Świetna i najświetniejsza”, s. 229). 

 W „Faraonie” B. Prusa młody książę romansuje z  kobietami pochodzącymi z różnych kultur. 

Cytowana już Ewa Warzenica- Zalewska zwraca uwagę, że ten kulturowy wybór kochanek 

ma swój ideowo-kulturowy sens.  W narracji Faraona „plemienne” cechy Egipcjan ukazane 

zostały w porównaniu z „plemiennym i” właściwościami przedstawicieli innych współcześnie 

istniejących kultur: fenickiej, asyryjskiej, żydowskiej i greckiej. W każdym przypadku 

wyraźnie były podkreślone wzajemne zależności między typem  kultury a panującym system 

em religijnym . Ten „komparatystyczny” sposób widzenia kultury starożytnej podkreślały 

różne decyzje kompozycyjne, np. wprowadzenie kolejnych kochanek młodego księcia, 

wywodzących się każdorazowo z innego typu kultury: żydowskiej (Sara), fenickiej (kapłanka 

Kama) i egipskiej (Hebron), jak również wybór obcokrajowca na zabójcę władcy, gdyż 

Egipcjanin nie popełniłby tego czynu ze względów religijnych. 

  W powieściach obce kultury mają zgubny wpływ na losy poszczególnych bohaterów, 

ale i ogółu. Warto jednak podkreślić, że w omawianych tekstach i młody faraon otwiera się na 

świat i handel poprzez przekopanie kanału, jaki połączyłby dwa morza, i bohaterowie 
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„Świetnej…” widzą ogromne wartości poznawcze i naukowe, jakie niosą obce kultury. 

Najlepszym tego przykładem jest wielka biblioteka aleksandryjska i  poświęcenie Enuma czy 

Uniego, którzy giną w płomieniach, ratując bezcenne zwoje. 

  Anna Martuszewska w „Dojrzewaniu do objęcia władzy w realistycznej i popularnej 

powieści historycznej  w „Faraonie” i cyklu o Ramzesie uwypukliła problematykę inicjacji.  

W powieści popularnej Jacqa bohater wychodzi zwycięsko z serii prób.  

W „Faraonie” książę uczestniczy w procesie inicjacji zaplanowanym przez „mistrza” 

w rządzeniu państwem, czyli swojego ojca. Oczywiście nie jest to ewolucja przebiegająca w 

sposób uporządkowany, krok po kroku, raczej „dojrzewanie do bycia władcą” (określenie 

Martuszewskiej) poprzez doświadczenie, czyli poznanie poszczególnych etapów zarządzania 

Egiptem.  By zostać władcą Ramzes nie zostanie naczelnym wodzem, musi podporządkować 

się regułom narzuconym mu przez kastę kapłanów:   

  „W koncepcji postaci Ramzesa występuje również zjawisko samoprzeobrażeń 

psychicznych człowieka pod wpływem dużych doświadczeń życiowych, rozumiane zgodnie z 

zasadami Milla. Przywołać tu można zwłaszcza rozmyślania młodego Ramzesa o własnej 

sytuacji i przebiegu życia, jego rozmowy z ludźmi, którym ufał (Tutmosis, matka, Pentuer, 

Samentu). Wynika z nich jasno, że kolejne awanse z młodszego syna faraona na następcę 

tronu, potem na władcę, zmieniały jego sposób myślenia, a zwiększając ambicję, powodowały 

podejmowanie coraz bardziej ryzykownych działań’. (Ewa Warzenica-Zalewska. „Pamiętnik 

Literacki” 76/2, 21-34 1985). 

  Mistrz – jego ojciec, popełnił podstawowy błąd: uznał, że syn jest podobny do niego, 

do Ramzesa z lat młodości. Kompromis, wręcz ugodowość, i zgoda utraty władzy finansowej,   

nawet wojskowej na rzecz kasty kapłański, będą podstawami „życiowej mądrości” 

przyszłego, nowego władcy Egiptu. Nie wziął pod uwagę krytycznej, wręcz 

bezkompromisowej oceny i postawy rządów ojca, które zamiast umacniać władzę faraona w 

państwie, co za tym idzie, zgodnie z teorią jedności harmonijnej pracy organizmu, 

gwarantująca rozwój a nawet potęgę państwa, godzi się na zachwianie tych proporcji na rzecz 

kapłanów. Ramzes nie tylko, że buntuje się przeciwko zawłaszczaniu państwa przez kastę, on 

chce zmian, chce naprawy państwa, proponując swoiste reformy. Co ciekawe podejmuje 

decyzje wsłuchując się w racje, np. kapłana Pentuera.  

  Z perspektywy ideowej Spencerowskiej teorii państwa jako organizmu można 

stwierdzić,  że autor sympatyzuje z nonkomformistyczną postawą Ramzesa. Gdy odwołamy 

się do twórczości pisarza, zwłaszcza „Lalki”, Wokulski posiada wiele podobnych cech 

osobowościowych z Ramzesem. Oczywiście przy okazji języków: narratora i postaci, 

zwróciliśmy uwagę na dialogowość i elementy polifoniczności, przywołując niejako poetykę 

Dostojewskiego.  U Prusa, jak wspomnieliśmy, rozbudowane dialogi mają podwójne 

uzasadnienie, są przecież elementem stylizacji tekstu na utwór staroegipski, jak zauważył to 

Henryk Markiewicz. Warto podkreślić, że Prus rozbudowując dialogi w warstwie językowej, 

unika jednoznacznego opowiedzenia się za racją jednej strony. „Powściągliwość narracyjna” i 

dialogowość są ważnymi elementami  procesu inicjacji Ramzesa, ale niejako na zasadzie 

konfrontacji a nawet buntu z etapami nauki mistrza – jego ojca.  
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  W powieści Rolleczek nie ma pretendentów do tronu, pierwszoplanowi bohaterowie 

wywodzą się z warstw biedniejszych: niewolnicy, farbiarze, służki, oprócz Enuma, który jest 

synem właściciela majątku ziemskiego, zresztą majątku zlicytowanego pod koniec fabuły.  W 

„Świetnej i najświetniejszej” proces inicjacji przebiega inaczej, choćby ze względu na wiek 

młodzieńczy głównych bohaterów. Można  uznać  „Świetną i najświetniejszą” za powieść dla 

młodzieży. Tytuł książki potwierdza istnienie czasu i miejsca doskonałych, pięknych, 

bezpiecznych, nawet niejako cudownych związanych z dzieciństwem, np.  historia 

niepełnosprawnego chłopca Enuma, który dzięki Ammonii, jej umiejętności czytania, empatii 

i miłości, odzyskuje sprawność fizyczną, może znów chodzić, cieszyć się z życia. Powieść 

Rolleczek byłaby więc tekstem o dorastaniu, o wchodzeniu w dorosłość, bardzo trudną, 

bolesną, z całą gamą naiwnych błędów, dziewczęco-młodzieńczych fascynacji i miłości, 

nieporozumień i rozstań z błahych i pozornych powodów, czy przykładów wykorzystywania 

nieznajomości ludzi i środowisk, np. maść Sambus dla Uniego.  Powieść posiada klamrę 

fabularną, odpowiednią dla wymowy ideowej powieści,  koncepcji historiozoficznej – 

wzrastania i upadku Aleksandrii, potwierdzonych dorastaniem i tragicznymi zakończeniami 

życia: Enuma czy Uniego, poniekąd i Amonii, przecież to jej ukochany braciszek tonie wraz 

ze statkiem na morzu. Wspomniana kompozycja odpowiada koncepcji narratora,  którym jest 

przecież Tyche, czyli bogini Przeznaczenia, pewien fatalizm losów młodych bohaterów i 

klamra spinającą proces poznawania życia poprzez przeczucie śmierci: 

„I już nie patrząc w oczy dziewczyny, lecz w noc za oknem, jak gdyby ciemność kryła 

w sobie coś bardziej od nich kuszącego, Enum rozpoczynał deklamację ekstatycznym, 

wibrującym głosem: „Mówię do ciebie codziennie: Jak jest powrotem do zdrowia wyjście 

chorego na świat po cierpieniu, taka jest śmierć…Mówię do ciebie codziennie: Czym jest 

powietrze po wdychaniu woni pachnideł lub po przebywaniu za zasłoną duszną, taka jest 

śmierć. /…/ Lecz grecka krew, miłująca życie, światło i ruch, odrzucała to egipskie 

zauroczenie śmiercią i Ammonia przekonywała Enuma gorąco: „Naprawdę, Enumie, 

uważasz, że nad śmierć nie ma nic piękniejszego?”. I jej oczy dopowiadały ponaglająco: „A 

ja?”. („Świetna i najświetniejsza”, s. 416).  

Tragizm postaci jest cechą wspólną obu powieści. Zapowiedziany i obecny już we 

wstępach powieści. W „Faraonie” zmiany społeczne, nad którymi nie potrafi zapanować 

nawet wybitna jednostka u władzy, obracają w niwecz plany i nadzieje Ramzesa na 

wzmocnienie królewskiego urzędu,  na uporządkowanie spraw państwa i zgodną współpracę 

wszystkich części organizmu społecznego:  

  „Lecz nadeszła epoka, że lud skutkiem wojen zmniejszył się liczebnie, w ucisku i 

zdzierstwie utracił siły, napływ zaś obcych przybyszów podkopał rasową jedność. A gdy 

jeszcze w powodzi azjatyckiego 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 cywilizacji przez kilka tysięcy lat płonące nad Nilem 

— zagasło” (‘Faraon, Wstęp). 

Walec historii, jaki przetoczył się po cywilizacji i kulturze starożytnego Egiptu nie 

oszczędził również egipskiej Aleksandrii. Miasto założone przez Macedończyka było 
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„świetną i najświetniejszą” - stolicą świata dzięki połączeniu dwóch kultur antycznego Egiptu 

i kultury helleńskiej. Podbój miasta przez Rzymian przyczynił się do upadku Aleksandrii, i 

podobnie jak w „Faraonie” procesy społeczno-historyczne tragicznie zaciążyły na losach 

bohaterów. Najogólniej tragizm w powieściach można określić  jako bolesny rozdźwięk 

pomiędzy planami  bohaterów, włożonym wysiłkiem a skromnymi rezultatami, nawet jeżeli 

cel został osiągnięty, to gwałtowna śmierć niweczy wszystko.  

  W „Świetnej i najświetniejszej” u podstaw tragizmu postaci legły mitologia i religia. 

Nabatejczyk Lamech, to kolejny wariant mitu Edypa. Poszukuje zabójcy swojego ojca, 

niestety zostaje płatnym mordercą i na rozkaz Nesyta, zasztyletuje własnego ojca Joryma. Po 

latach, gdy uświadomił sobie ojcobójstwo, próbuje zemścić się na rozkazodawcy. Nawet 

zemsta nie jest mu dana, Nesyt ginie przez przypadek z rąk Uniego. Występek przeciw 

zakazom religijnym przynosi zagładę również dziecku Apionowi i starcowi Himilikonowi. 

Jeden z naiwności i głupoty drugi z chęci zysku rozkopują groby z mumiami kotów. Czyn 

zostaje uznany za świętokradczy. Skazani na śmierć, jeszcze mają szansę ocalenia. W wyniku 

zabiegów Ammonii oraz miłości do niej Lamecha, uciekają na statku. Starzec, który jest 

Fenicjaninem wierzy w opiekę boga Okeanosa, który patronuje fenickim żeglarzom. 

Niespodziewana burza jednak zatapia stateczek.  Nierozerwalny związek życia i śmierci, 

doczesności i nieśmiertelności wyraża scena umierania w wielkim cierpieniu Uniego. Religia 

egipska otwarta była na nieśmiertelność duszy a proces balsamowania ciała był jednym z 

gwarantów szczęśliwego życia pozagrobowego. Uni ratując papirusy z płonącej Biblioteki 

Aleksandryjskiej uległ ciężkiemu poparzeniu. Jego zabandażowane ciało przypomina egipską 

mumię, jeszcze za życia został zabalsamowany. Wielki ból i wielkie cierpienie w 

rozpadającym się ciele, pomimo modlitw kapłana sobka Jot- nuczera o szybką śmierć, nie 

przynoszą rezultatu.  Z jednej strony otoczenie potępia Enuma szukając jego przewinień, jaki 

obraziły bogów i wydały go na tak wielkie cierpienie, z drugiej, zakochana w nim Anat, 

oskarża bogów o bezsilność, małoduszność.  Śmierć wreszcie przychodzi, ale nie za 

wstawiennictwem kapłana, modlitwą najbliższych, czy złorzeczeniem Anat, ulga zgonu 

przychodzi wraz Unim i jego zapewnieniami, że Enumowi udało się uratować z płomieni 

„białe kruki” ze księgozbioru aleksandryjskiego.                                                                             

  Enum, syn niegdyś zamożnego właściciela ziemskiego chyba najboleśniej odczuwa 

zmiany społeczno-polityczne w Aleksandrii. Jego ojciec zostaje bankrutem, swoiście 

„napiętnowany” jako nieudacznik nie może liczyć na pomoc krewnych czy znajomych. 

„Dziecinny upór starczej bezradności” jego ojca Tety w trwaniu przy tych wszystkich 

służebnych, niewolnikach i innych przydomowych osobach wiodących „próżniaczy tryb 

życia” zniechęca syna do jakiegokolwiek działania.  Być może, że Enum mógłby ocalić 

majątek ojca, gdyby wybrał drogę kapłaństwa, zaproponowaną mu przez kapłanów 

starożytnego kultu Sobka, krokodyla. Jot-nuczer kapłan oferuje mu starożytną wiedzę 

zamknięta w papirusach. Niejako wtajemnicza go, prowadzi do inicjacji kapłańskiej esencję 

wiary, religii staroegipskiej. „Istnieje jedna i jednocząca cały świat moc”.  

„Cóż może lepiej  wyrażać tajemniczość sił natury, jeśli nie owa zwierzęca maska na 

karku stworzenia?  Egipskie bóstwo w ludzkiej postaci, lecz ze zwierzęca głową, dowodzi 

wzruszającej jedności świata i bogów, ludzi i zwierząt”. („Świetna i najświetniejsza”, s. 188) 
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   Ową doskonało-boska mocą jest Maat,  którą Jot-nuczer określa  jako prawdę, 

sprawiedliwość, prawość, słuszność. Enum mógłby zostać jednym z nielicznych ludzi 

wtajemniczonych w mądrość Maat. Lecz owa esencja wiary, religii i etyki okazuje się tylko 

ideą, zapewne piękną i szlachetną, ale już dawno porzuconą przez samych kapłanów.  Otóż 

sam Jot-nuczer, jej głosiciel i niby wyznawca, nie zamierza uratować nędzarza pożeranego 

przez żywe wcielenie Sobka, czyli krokodyla.  (O wierze i religiach w „Faraonie” napisano 

chyba już wyczerpująco. Wystarczy przytoczyć artykuł Violetty Machnickiej, „Wizja Boga w 

‘Faraonie’ Bolesława Prusa – analiza lingwistyczna określeń jednowyrazowych”, Rozprawy 

Komisji Językowej ŁTN, t. LIX, 2013). 

  W istnienie Jedynego Boga, wspólnego dla wszystkich ludzi, w końcowej części 

powieści nie wątpi również Ramzes XIII, pragnący uwiecznić siebie jako faraona budowlą 

podobną do wieży Babel oraz wyjątkową świątynią. Oto wyznanie Ramzesa, poczynione 

arcykapłanowi Semowi:  

„Wzniosę też świątynię nie dla Ozyrysa lub Izydy, ale dla Jedynego Boga, w którego 

wierzą wszyscy: Egipcjanie, Chaldejczycy, Fenicjanie i Żydzi... Na powyższe słowa 

arcykapłan odpowiada: „Świątyni Jedynemu Bogu stawiać nie można, gdyż On nie potrzebuje 

ani odzieży, ani jadła, ani napoju, a cały świat jest Jego mieszkaniem” („Faraon”, s. 602).     

Kapłani ukrywają przed wiernymi wiarę w istnienie Jedynego Boga. Manipulacja 

emocjami,  wiara i religia na pokaz, np. dewotyzm  Mefresa, różne techniczne sztuczki w 

świątyniach związane z podsłuchiwaniem, nagłaśnianiem, mające wzbudzać poczucie 

obecności bogów - te zabiegi socjotechniczne służą kapłanom do kształtowania i kierowania 

reakcji tłumów. Fałszywa dewocyjna wiara, religia na pokaz, bożkowie dla mas przyczyniają 

się do klęski i ostatecznie zabójstwa króla Ramzesa.     

Zakończenia „Faraona” i „Świetnej i najświetniejszej” mają podobne ideowe 

przesłanie. Powieści o doskonałym państwie i niepowtarzalnym  mieście, mówiące o 

początkach cywilizacji, wielkości nauki i kultury, które nieuchronnie przemijają:  

 „Ja wiem wszystko, co się stało przodkom twoim: ich mury rozpadły się, miast już 

nie ma, a oni sami są, jakby ich nie było nigdy. Nikt nie przychodzi stamtąd, kto by nam 

powiedział, jak się miewają, i serca nasze ucieszył. I tak będzie, dopóki sami nie zbliżycie się 

do miejsca, gdzie oni poszli." („Faraon”, Epilog). 

W „Świetnej…” przemijanie postaci świata przebiega w dramatyczny sposób. 

Aleksandria przestaje fizycznie istnieć w wyniku napaści, pożarów m.in. Biblioteki 

Aleksandryjskiej:  

„Po dziewięciuset latach istnienia Miasta odepchnięta pustynia wzięła na nim odwet. 

/…/ Podpalone Miasto płonęło długo. A najdłużej płonęła Wielka Biblioteka. A największa 

męka była tych, którzy widzieli, że na ich oczach w popiół obraca się Świat, który się nigdy 

już nie odrodzi”.  („Świetna…”, Zakończenie).   

„Faraon” Bolesława Prusa pod względem artystycznym, ideowym jest niewątpliwie 

arcytekstem, punktem odniesienia dla licznej współczesnej popularnej beletrystyki, osadzonej 
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w epoce antyku egipskiego, tekstem pokazującym, a niekiedy obnażającym schematyczną 

fabułę, mielizny artystyczne, nijakość bohaterów, np. tekst Anny Martuszewskiej o 

„Faraonie” i twórczości Christiana Jacqa.   

Powieść Natalii Roleczek  wypada całkiem przyzwoicie. Może dlatego, że 

wypracowane ponad sto lat temu, (1895 - rok wydania „Faraona”) konwencje literackie są 

obecne w jej powieści.  Realizm i psychologizm idą w parze i uzupełniane są wiedzą 

historyczno–literacką z epoki antyku, realizmem dialogów, koncepcją człowieka w 

powiązaniu z fatalizmem losu, znamiennym dla opowiadań staroegipskich.  Zapomniana 

twórczość Natalii Rolleczek zasługuje na czytelnika, na studia literackie, zwłaszcza jej 

powieści historyczne o antycznym Egipcie i Grecji.  Na pewno jest to literatura wysokich 

lotów, której odbiorcami są również młodzi ludzie. Ambitna, bo nawiązująca do najlepszych 

wzorców powieści historycznej drugiej poł. XIX w., w tym oczywiście do „Faraona” 

Bolesława Prusa.  
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