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Iată, până la cele mai îndepărtate hotare din Cer,

La fel, în Rosetau, Misterele le-am contemplat:
Aici, am stat ascuns şi acoperit,

Am bătut cale lungă, croindu-mi un drum

Spre meleagul unde locuieşte Osiris, Domn peste Djedu . . . .

·

Puterea de a mă mişca o am de la Osiris,

Până când o cale, spre ieşire, am găsit ...
Căci am fost în ţinuturi pustii în care nu creşte nimic,

Cunoscând Cuvintele de Putere,

Am primit, pentru a mă unge, Pomada femeilor242,

:

Când apare ca Benu, cel cu capul de Fenix237...

Mi-am acoperit goliciunea cu zdrenţele ce s-au nimerit,

Să mă curăţ, în ape curgătoare m-am azvârlit,

Am fost învătat Cuvintele de Putere ale initiatilor.

Ofrande de tămâie am oferit.

1

Iată, Seth, în felul lui, îmi vorbeşte . ..

Ca un prunc nou-născut mă îndrept

Iată, în Elefantina23s am sosit

Măria-sa, Anubis, a zis:

În fata templului zeitei Satis239.

- Cunoşti Numele acestei porţi,

1

Apoi, o barcă plină cu duşmani am răsturnat,

În aşa fel încât să-1 poţi spune acum?

Astfel că, în pace deplină, navighez pe lac,
Contemplu Sufletul glorios al lui Rem-Ur24o,

Eu îi răspund: Zeul-Shu-distrugătorul"
"
Iată, Numele acestei porţi.

Să vizitez Cetatea sfântă, la Djedu m-am oprit ...

Iarăşi, Măria-sa Anubis m-a întrebat:

Mai departe, tac! Despre unele lucruri nu-i bine de vorbit..."

- Cunoşti Numele balamalei de sus a acestei porţi,

Zeului, stăpânirea peste picioarele mele o datorez:

Şi, la fel, Numele balamalei de jos?
Îi răspund:

Iată, ajung la un templu

Şi îl contemplu pe domnul locului, pe Anubis:

Doamna-Adevăr-şi-Dreptate-pe-picioarele-sale"
"
Este Numele balamalei de sus.

Pătrund apoi în templul lui Osiris:
Veşmintele acestui zeu241 pe mine le-� încercat;
"
"Benu, cu cap de fenix era o reprezentare a sufletului înaripat al
Ră în templul de la Heliopolis (despre fenix, vezi şi, nota 54).
238 Elefantina, în egipteană Abu, însemna "Oraşul elefanţilor''; situat
'un ostrov în mijlocul Nilului, era capitala primei nome a Egiptului
Sus. Centru fortificat, Elefantina apăra frontiera sudică a Egiptului
invaziile nubienilor nomazi, numiţi de greci etiopieni, iar de
.
kuşiţi (locuitori ai Ţării Kuş). Oraşul era patronat de zeul Khnum şi de
zeiţele-gazele, Anukis şi Satis (vezi şi, infra), protectoare ale cataracte:
lor Nilului. În dreptul ostrovului, pe malul drept al Nilului, ca
: J
de plecare a caravanelor ce se ·îndreptau spre est, s-a dezvoltat d:;;o:::;uuo:a
numită de egipteni Suanu, de greci, Syena, Assuanul de azi.
"
239 Satis era zeiţa numită "Stăpâna Elefantinei
(vezi şi, supra), ce
hotarele sudice ale ţării, omorându-i pe invadatori cu săgeţile· ei.
reprezentată purtând Coroana albă a Egiptului de Sus, flancată de două..
coarne de gazelă sau, uneori, de două pene. La Elefantina, Satis
considerată consoarta lui Khnum şi mama lui Anukis.
240 Rem-Ur era numele unui taur sacru, al unui oraş şi al unui lac
Amduat.
241 Despre virtuţile veşmintelor purtate de Isis şi Osiris vorbeşte şi
tarh, interpretându-le însă în stil personal. Astfel, el spune că "veşmin�
237

·
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1

Îi răspund: Aşa e, Cântarul în inima mea se găseşte,
"
Însă trebuie să-1 cauţi, dacă poţi!"

Înspre Copacul Sendet. . .

1

1

"Doamna-îndoitei-puteri-îmblânzitoarea-de-fiare"
Este Numele balarnalei de jos.

Atunci, Măria-sa Anubis, a zis:

- Treci, fiindcă tu cunoşti aceste Nume magice!
tele lui Isis sunt în mai multe culori diferite pentru că puterea ei acţio
nează asupra materiei, care poate îmbrăca tot felul de forme, poate
primi în ea orice substanţă, lumina şi întunericul, ziua şi noaptea, focul
"
şi apa, viaţa şi moartea, începutul şi sfârşitul . Faţă de acestea,
"îmbrăcămintea lui OSitis nu are umbre şi nici altceva deosebit; fiind el
primul principiu, fiinţa pură şi inteligibilă, trebuie să fie întotdeauna
simple, luminos, fără nimic amestecat. De asemenea, după ce acest
veşmânt a fost expus o singură dată pe statuia zeului, este strâns cu
"
grijă şi încuiat; de atunci încolo, nu poate fi văzut sau atihs de nimeni
(Despre !sis şi Osiris, ed. cit. p. 31). Tot astfel, Pythagoras le interzicea
discipolilor săi să poarte îmbrăcăminte de lână. Pe de altă parte, cre
dinţe în însuşirile hainelor purtate de cineva de la care şi-au dobândit
o anume personalitate, există în practicile magice ale mai multor
popoare.
"
242 "Pomada femeilor era un unguent ce favoriza dedublarea.
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CAPITOLUL CXXV
Cuvinte de rostit la intrarea în Dubla sală
a lui Maat

Imnuri de slavă scribului Osiris Ani să înăltati:
1

1

Lui Osiris Ani, locuitor în Amenti, să-i cântaţi!
Ajungând pe Tărâmul Morţilor,
Osiris Ani vorbeşte triumfător:"

O, Maat, iată, în fata ta eu sosesc;

Îngăduie ca frumu�eţea ta strălucitoare să preamăresc!

Priveşte: braţele mi se ridică în adoraţie mută
Pentru Num.ele tău preaslăvit!

O, Maat Adevăr-şi-Dreptate, ascultă:

Vin din locuri în care salcâmul nu poate încolţi,
Unde ierburile nu pot înverzi. ..

Spre locurile ascunse ale Misterelor mă îndrept

Şi vorbesc cu stăpânul acestor locuri, cu Seth.

Eu, scribul Osiris Ani, pătrund în templu
Împreună cu Seth şi acesta, pe îndelete,
Îmi arată lucruri ascunse şi secrete ... .

Seth, călăuza mea protectoare, stă aproape de mine:

Faţa lui e acoperită cu un văi, ascunsă de lume...

În locul ce adăposteşte Misterele se pleacă adânc;

În Sanctuarul lui Osiris pătrunzând,

Contemplă Misterele ce se desfăşoară aici.

Iată şi Spiritele-paznici ai Pilonilor: forma lor

Se aseamănă mult cu cea a Spiritelor sfinte ale morţilor ...

Dar: Tăcere!

·

Ascultaţi discursul lui Anubis, care începe:

Înclinându-se în faţă, apoi la stânga şi la dreapta, vorbeşte
În limba unui om venit din ţara Egiptului,

Care cunoaşte drumurile ţării şi oraşele noastre.

El spune: Mirosiţi-1 pe acest om!
"
Nu vi se pare că-i unul dintre voi? "
Îi răspund eu:

Sunt scribul Osiris Ani,
"
În pace şi triumfător mă înfăţişez zeilor,

Să-i contemplu pe zeii cei mari. Am venit

Pentru a-mi lua în stăpânire viaţa veşnică,

Şi să mă împărtăşesc din pâinea cerească.
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Nu am silit pe alţii să muncească pentru mine.

(Intrând in Dubla sală a lui Maat Adevăr-şi-Dreptate, defunctul îşi face,
in faţa Tribunalului osirian, spoveqania (mărturisirea) ce urmează, pen
tru a fi absolvit de păcatele sale şi pentru a-i putea contempla pe zei.)

N-am viclenit ca la măriri să ajung;
Pe slugi niciodată nu le-am bătut.
Dispreţ pentru zei niciodată nu am nutrit;
Pe nevoiaşi de bunurile lor nu i-am lipsit;

Mărturisirea Neg ativă [243

N-am săvârşit păcate ce-i supără pe zei;
N-am lăsat ca un sclav să fie bătut de stăpânii săi;
Altora suferintă nu le-am
căşunat·1
'

Închinare, mare zeiţă Maat Adevăr-şi-Dreptate,
Stăpână preaputernică, iată, mă înfăţişez înaintea ta!

Pe nimeni să moară de foame n-am lăsat;

Îngăduie, mai întâi,

Pe oameni, semenii mei, să plângă nu i-am silit;

Frumuseţea ta strălucitoare să pot contempla!

N-am omorât pe nimeni şi moarte n-am poruncit;

Cunosc Numele tău magic,

Chinuri, oamenilor, nu le-am pricinuit

Precum şi Numele celor patruzeci şi două de divinităţi244

Şi nici pomeni din temple nu am şterpelit;

Care, în Dubla Sală Maat Adevăr-şi-Dreptate, te. înconjoară

N-am mâncat pâinile pentru zei plămădite,

În ziua în care, înaintea lui Osiris, păcatele se măsoară;
Cu sângele păcătoşilor aceste divinităţi se hrănesc.

N-am furat ofrandele aduse Spiritelor sfinte;

Numele tău este: "Doamna-ordinii-din-univers
ai-cărei-doi-ochi-sunt-cele-două-zeite-surori".

N-am săvârşit în incinta templel r;

Fapte de care să mă ruşinez în fata oamenilor

'

�

Or, pe Maat Adevăr-şi-Dreptate aduc eu în inima mea

N-am împuţinat ofrandele;

Niciodată, faţă de un om, n-am păcătuit,

Pe căi necinstite;

Nici părinţii sau rudele nu le-am batjocorit;

N-am râ.vnit la ogoarele de alţii stăpânite;

Cu oamenii răi nu am avut de a face;

N-am luat laptele de la gura copijlor;

N-am încercat să-mi măresc averile

Căci ain smuls tot răul din ea:

N-am înlocuit adevărul cu strâmbătate,

N-am măsluit greutăţile cântarelor;
Nu am furat turmele

În viaţa mea, n-am săvârşit crime;
.

În faţa Tribunalului osirian, compus din 42 de judecători (vezi, infra),
fiecare suflet nou-sosit în Lumea de Dincolo îşi rosteşte pledoaria de
nevinovăţie, adresându-se fiecărui judecător cu numele lui, negând de
fiecare dată un anumit păcat pe care I-ar fi putut comite în timpul vieţii. Cel care notează declaraţia solemnă a decedatului este Thot, careva
pune pe un talger al Cântarului inima acestuia, iar pe celălalt talger, o
pană din părul lui Maat Adevăr-şi-Dreptate sau pe Maat însăşi. Dovedind Cântarul că mortul a dus o viaţă fără pată, acesta va putea intra
in Amenti pentru a sta alături de Ră, la sânul lui Osiris. În cazul când
Cântarul se înclină sub povara păcatelor adunate in inimă, mortul va fi
dat, pentru a fi devorat, monstrului Bebon ce aşteaptă sub cântar. Chiai
dacă Osiris însuşi nu apare in timpul Judecăţii postume, se presupune
că, într-un anume fel, este de faţă şi influenţează sentinţa finală.
244 Cele 42 divinităţi, judecătorii din Lumea de Dincolo, reprezintă cele
42 de nome, districte administrative, in care era împărţit Egiptul: 20 in
Egiptul de Jos (la nord) şi 22 în Egiptul de Sus (la sud). în reprezentă
rile de pe pereţii templelor, nomele sunt personificate de figuri umane
purtând pe cap insemnele fiecăr�i regiuni.
243
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Ce în pustietatea păş1.1nilor pasc singure,

.

.

:
.
/
·

.,
::

N-am pus capcane să prind păsările destinate zeilor;
N-am pescuit cu momeală de peşte mort;
N-am oprit izvoarele ce trebuie să tâşnească·1
'

Nu am surpat stăvilarele ce ţin apa în loc;
Nu am stins cărbunii aprinşi pentru foc,
Atunci când e nevoie de el şi când arde;

Animalele zeilor din temple nu mi le-am însuşit;
;

;

N-am călcat rânduielile pentru ofrandele de carne

N-am împiedicat vreun zeu să se manifeste deplin.
Sunt pur! Sunt pur! Sunt pur! Sunt pur!
Am fost purificat ca Fenixul din Hierakonpolis:

· •

Sunt Domnul respiraţiilor

Ce dă viaţă tuturor initiatilor
,
În ziua în care Ochiul ui Horus,

l
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În prezenţa domnului divin al acestui Pământ,

Culminează în Heliopolis.

Şi pentru că am văzut, în Heliopolis,

Ochiul lui Horus în culminaţie,

Fie ca nici un rău să nu mi se întâmple
Pe acest tărârn, o, zei,

Care spargi şi dărâmi casele:

Eu nu am mintit!
'

10. O, tu, spirit care te manifeşti la Memfis,

Care faci să izbucnească şi să se înteţească flăcările:

Nici în marea voastră Sală Adevăr-şi-Dreptate.

Pe semenii mei nu i-am lipsit de hrană!

Ce o înconjoarăpe Maat, marea zeiţă Adev

11. O, tu, spirit care te manifeşti în Amenti,
Zeu al celor două izvoare ale Nilului:

Căci eu cunosc Numele acestor zei

Mărturisirea negativă II

1. O, tu, spirit, ce mergi cu pasul mare

Şi care te arăţi în Heliopolis, ascultă-mă:
N-am trăit niciodată în desfrânare!

Pe nimeni n-am lăsat să moară de foame!

12. O, tu, spirit care te manifeşti în Ţinutul lacurilor,

Ai cărui dinţi sclipesc în lumina soarelui:
N-am sărit niciodată la bătaie!

13. O, tu, spirit care te arăţi aproape de eşafod

2. O, tu, spirit care te manifeşti în Kher-Aha,
Pe ale cărui brate
se încolăcesc focul şi flacăra:
1

Animalele din temple eu nu le-am ucis!

3. O, tu, spirit care te manifeşti în Heliopolis,
Şi care respiri suflul divin:

14. O, tu, spirit care te manifeşti
În Marea Sală a celor treizeci de judecători,
Care te hrăneşti cu măruntaiele peştilor:

Nicicând n-am maltratat pe. cineva!

Inima mea urăşte orice brutalitate!

·

9. O, tu, spirit care te manifeşti în Hierakonpolis,

4. O, tu, spirit eate te manifeşti la izvoarele Nilului,

Care te hrăneşti cu umbrele morţilor:

Şi care, lacom, te arunci asupra victimelor tale:

Eu nu am înşelat!

15. O, tu, zeu al Ordinii universale,
Care te manifeşti în Sala lui Maat Adevăr-şi-Dreptate:

Eu nu am furat.

N-am luat cu forţa pământurile altora!

5. O, tu, spirit care te manifeşti în Rosetau,

16. O, tu, spirit care te manifeşti la Bubastis

Şi ale cărui membre putrezesc duhnind:

Semenii mei nu i-am ucis nicicând!

6. O, tu, spirit care te manifeşti în Cer

Şi care mergi spre înapoi:

Eu n-arn ascultat pe la uşi!

17. O, tu, spirit Anti care te arăţi în Heliopolis:

Având dublă înfăţişare de leu:
N-am împuţinat apa din lanurile de grâu!

N-am păcătuit prin limbuţie!

7. O, tu, spirit care te manifeşti în Latopolis,

N-am blestemat pentru un necaz ce mi s-a făcut!

Ai cărui ochi înţeapă ca două pumnale:
Eu n-am înşelat!

8. O, tu, spirit cu mască de flăcări

Care mergi încet, înapoi:

Nu mi-am însuşit ceea ce aparţinea zeilor!
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18. O, tu, spirit Tutu, care te arăţi în Athif:

19. O, tu, spirit Uamenti, care te arăţi în gropile de tortură:

N-am păcătuit prin adulter!

20. O, tu, care te arăţi în templul lui Amsu

Şi care eşti atent la ofrandele ce ţi se aduc:
În singurătate, am fost întotdeauna cast!
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34. O, tu, Nefertum ce vii din Memfis:

21. O, tu, spirit care te arăţi în Nebet:
Niciodată nu i-am terorizat pe oameni!

N-am furat şi n-am conspirati

22. O, tu, spirit-distrugător care te manifeşti în Kaui:
. N-am schimbat rânduiala timpului!
·

·

35. O, tu, Atum-Sepa, care vii din Djedu:
Pe rege niciodată nu l-am vorbit de rău!

A cărui voce o aud cântând:

36. O, tu, spirit a cărui inimă este vie şi care vii din Debti:
Eu nu am murdărit apele!

24. O, tu, spirit ce te arăţi copil în ţinutul lacului Hekhat:

N-am rostit cuvinte de mândrie deşartă!

25. O, tu, spirit care te arăţi în Unes:

38. O, tu, Spirit care porunceşti iniţiaţilor:
N-am rostit blesteme împotriva zeilor!

26. O, tu, spirit Bastet, care te arăţi la Mistere:

N-am fost fără obraz şi nici fără ruşine!

23. O, tu, spirit care te arăţi în Urit,

Niciodată nu m-am lăsat copleşit de mânie!

Nu am fost surd la glasul Dreptăţii!
Nu am căutat niciodată cearta!

39. O, tu, Nekheb-Nefertllm, cel care din foc vine:

.
Niciodată nu i-am făcut pe semenii mei să plângă!

27. O, tu, spirit a cărui faţă se află la ceafă
Şi care ieşi din sălaşul tău ascuns:
.
N-am păcătuit niciodată împotriva firii, cu bărbaţii!
28. O, tu, spirit cu un picior arzând

40. O, tu, Nekheb-Kau, care din oraş vii:
Nu am conspirat niciodată pentru măriri!
41. O, tu, spirit al cărui cap este sfinţit

.

Şi care ieşi din Akhekhu:

Eu n-am păcătuit prin nerăbdare!

29. O, tu, spirit care ieşi din Khemnet
Şi al cărui nume este Khemnti:
Pe nimeni n-am vorbit de rău!

30. O, tu, spirit care vii din Sais

Şi care îţi aduci, în mâini, ofrandele tale:

N-am căutat niciodată sămânţă de ceartă!

31. O, tu, spirit care te arăţi în Djesert,

Şi ale cărei feţe sunt numeroase:
Nu am făcut nimic în pripă!

32. O, tu, spirit care te arăţi în Unth

Şi care eşti atât de deschis:

N-am fost niciodată lipsit de respect faţă de zei!

33. O, tu, Spirit ce ai două coarne şi care vii din Satiu:
În cuvântările către oameni, n-am vorbit în plus!
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37. O, tu, Hi, care te arăţi pe cer:

Şi care, deodată, din ascunzişuri ţâşneşti:

Nu m-am îmbogăţit decât muncind cinstit!

42. O, tu, spirit care din Lumea de Dincolo te iveşti
Şi îţi porţi înainte braţul tăiat:
Niciodată, pe zeul cetăţii mele, nu l-am neglijat!
Mărturisire în faţa Zeilor din Lumea de Dincolo

O, voi, zei, care şedeţi

În Marea Sală a lui Maat Adevăr-şi-Dreptate,

Vă salut!

Într-adevăr, eu vă cunosc pe toţi

Şi Numele voastre le ştiu, la fiecare!

Aşadar: nu mă daţi cuţitului de călău

Şi nu stăruiţi asupra păcatelor mele pe lângă
Domnul şi Stăpânul, Marele Zeu;

Nenorocul să nu mă ajungă

Ca urmare a cuvintelor voastre.

Faceti să se audă adevărul la Domnul universului:
În ti�pul care, pe Pământ, �m trăit,
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Numai lucruri bune şi adevărate am înfăptuit;

În templul din Hapdre.

Niciodată pe zei eu nu i-am blestemat.

Am răspuns la toate întrebările spiritului

Să mă ajute şi de nenoroc să fiu ocolit?
O, voi, Spirite ce şedeţi în Sala lui Maat Adevăr-şi-Dreptate,

Şi a cărui faţă se află la ceafă.

Vor putea, oare, spiritele tutelare ale zilelor şi orelor

Bine v-am găsit!
în inimile voastre nu e minciună şi nici strâmbătate;
Trăiti întru Adevăr, iar cu Dreptate vă hrăniţi:
Sunteti mereu sub privirea fixă a Ochiului lui Horus,
El, c�e veghează din al său Disc!
În ziua marii Judecăţi, voi scăpaţi-mă de Bebon,
Cel care înghite şi măruntaiele preaputernicilor:
·

Lăsaţi-mă să pătrund până la voi!
Căci n-am furat, n-am făcut nici un fel de păcat;
Pe mărturii mincinoase, nu am jurat.

Care vesteşte şi ce s-a hotărât,

Acum, în Rosetau, contemplu ceremoniile;

Deasupra, pomul binecuvântat îşi întinde ramurile. . .

Cunoscând cele mai tainice gânduri ale zeilor,
M-am gândit ca lor să le cer ajutor

Căci, pentru a aduce mărturii despre Adevăr am venit,
Pe';ltru ca Balanţa să se oprească la Aukhert.

O, �' Domn al Coroanei Atef246,

Al cărui Nume este Domnul-Vânturilor",
"
Tu, care stai pe cele mai înalte piedestale,

Apără-mă de acele slugi ale tale,

Ale căror hotărâri aduc nenorociri cumplite

Să nu fiu pedepsit: eu nu am săvârşit asemenea fapte;

Şi ale căror feţe sunt acoperite .. .

M-am purtat aşa cum bună-cuviinţa o cere

Iar dosul şi măruntaiele mi le-am purificat

Într-adevăr, mereu am făcut

În întreaga mea fiinţă n-ai să găseşti nici o parte

Hrana mea a fost Adevăr-şi-Dreptate;
Şi care, zeilor, le-a făcut plăcere.

Pieptul meu e pur, fiindcă l-am spălat,

În Lacul lui Maat:

Ceea ce zeilor le-a plăcut:

Care să nu fie din Maat Adevăr-şi-Dreptate;

Însetatului.i-am dat de băut,

În Cetatea din Nord m-am odihnit,

O barcă am dat celui naufragiat,

Acolo unde în al doilea ceas din noapte

Precum şi spiritelor sfinţite, de sus ...
Spirite divine: Mântuiţi-mă, apăraţi-mă!
În fata Marelui Zeu, să nu-mi găsiti vină;.

Se scaldă servitorii lui Ră ...

Celui flămând pâine i-am dat,

În Iazul din Sud m-am curăţit,

Pe cel golaş l-am îmbrăcat,

Aproape de Câmpul cu lăcuste,

Ofrande, zeilor, am adus

1

1

Curate îmi sunt mâinile, curată e gura mea,
Fie să aud, venind de la voi, aceste cuvinte:
Ah! Vino în pace, suflete care soseşti aici,
"
Vino în pace!"

Într-adevăr, am auzit eu bine,
Cuvintele grele de însemnătate pe care le-au schimbat,
Între ei, Motanul divin24S şi Sufletul akh, glorios,
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Motanul d vin, fiul zeiţei-pisică Bastet, era numit de greci Mieysis.

Se spune că Osiris, înainte de a fi închis fu lada aruncată în mare de
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Şi în al treilea ceas din zi,

•

Inimile zeilor, când trec pe aici,

Fie noapte, fie zi,

Spun, vorbind cu mine:

-Poţi să te apropii. Cine eşti tu şi care este Numele tău?
- Floare-de-măslin" este Numele meu ...
"
O voce se aude din spaţii

Şi-mi răspunde cineva nevăzut: -Treci!

către Seth, pe când dormea sub un copac, a fost atacat de şarpele
Apopis şi a fost salvat de acest motan-zeu înarmat cu un cuţit. .
246 Coroana Atef este coroana lui Osiris. Are la bază două coarne de
berbec, o parte centrală înaltă, de formă conică, flancată de câte o pană
pe cele două părţi laterale.
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Iată, un crâng şi, apoi, un oraş . ..

O voce întreabă:

-Ce ai găsit în drumul tău?

-Un picior şi un şold am găsit.
-Şi ce le-ai spus lor?

-Bucurie şi sănătate!

-Ce ti-au dat acestea?

-O t�rţă aprinsă şi o tăbliţă de cristal.
-Cu aceste daruri ce s-a întâmplat?

-În mijlocul canalelor le-am îngropat,

Pragul uşii îmi spune:

- Nu te voi lăsa să treci peste mine

Până ce nu-mi vei fi spus Numele meu ascuns.
- Taurul�zeului-Gheb". Iată, Numele tău.
"
- Eu nu te voi lăsa să treci,

Îmi spune Clanţa uşii, până nu-mi vei spus,
Numele meu ascuns.

- Degetele-mari-de-la-picioarele-mamei-tale".
"
Iată, Numele tău.

- Eu nu te voi lăsa să intre în Sală,

În zori, aproape de lac.

Îmi spune Mânerul de la clanţă,

-Un sceptru de piatră am aflat.

- " Ochiul-izvor-de-viată-al-zeului-Sobek-Domnul-din. 1
Bakhau".

-Acolo ce ai găsit?

-Care este Numele acestui sceptru?
-Numele lui este Liber-ca-vântul".
"
- În timp ce îngropai torţa şi tăbliţa de cristal,

Ce mai făceai?

-Am rostit Cuvintele de Putere,

Am dezgropat tăbliţa,
Am stins torţa,

Apoi am sfărâmat tăbliţa de cristc>L
Şi lacul l-am surpat . . .

-Poţi trece prin uşa Sălii Maat,

Căci tu cunoşti faţa dublă a lui Adevăr-şi-Dreptate.
Însă Zăvorul uşii îmi spune:

Până nu-mi vei fi spus Numele meu ascuns.

Iată, Numele tău.

-Eu nu te voi lăsa să pătrunzi,

Îmi spune paznicul Canaturilor de la uşi,

Până nu-mi vei fi spus Numele meu ascuns.
- Cotul-lui-Shu-protectorul-lui-Osiris".
"
Iată, Numele tău.
-Nu te vom lăsa să treci printre noi,

Îmi spun Stâlpii uşii, până nu ne vei spus

Numele nostru ascuns.

- Copiii-zeiţei-încoronată-Zei}a-şerpilor".
"
-Ne-ai recunoscut. Poti, aşadar, să treci.

-Nu te las să treci dincolo de mine,

-Eu nu te voi lăsa să mă calci,

- Centrul-de-greutate-al-Cântarului-pentru-Adevăr-şi
"
Dreptate".

Căci sunt sfântă şi călcătura prea apăsată mă doare.

Dacă Numele meu ascuns nu mi-1 vei spune.

Iată, Numele tău!

-Să treci mai departe, nu te voi lăsa,
Îmi zice Tocul uşii din dreapta,

Până nu-mi vei fi spus Numele meu ascuns.

- Talerul-Cântarului-pe-care-se-află-Adevăr-şi-Dreptate".
"
Iată, Numele tău.
-Pe aici, nu vei putea să treci încă,

Îmi spune Tocul uşii, cel din partea stângă,

Până nu-mi vei fi spus Numele meu ascuns
- Ofranda-de-vin". Acesta e Numele tău.
"
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1

Îmi spune Podeau Sălii Maat,

De altminteri, nu cunosc Numele celor două picioare ale tale
Care sunt pregătite să mă calce . . . Răspuns eu aştept!

- Alergătorul-zeului-din-Kasa" e Numele piciorului drept
"
Sceptrul-lui-Hathor" este Numele piciorului stâng.
"
-Poti să treci. Într-adevăr, mă cunoşti.
1

-Pe aici n-ai să treci, căci n-am să te anunţ,

Spune Paznicul uşii de la Sala Adevăr-şi-Dreptate
Până nu-mi vei fi spus Numele meu ascuns.

- Acela-care-cunoaşte-inimile-şi-care-umblă-prin-mărun
"
taiele-omului".

Iată, Numele tău ascuns.
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ofrande sepulcrale de tămâie, carne, păsări, bere şi legu

-Te voi anunţa Zeului. O singură întrebare a rămas:

me. La urmă, se vor desena imagini colorate pe capacul

Care este Numele său?
- Cel-care-apără-cele-Două-Pământuri". Iată, Numele său ..
"
-Dar cine este acest zeu

dintr-un pământ ce n-a fost călcat de animale domestice.

Care este zeul ce guvernează acum, în acest ceas,

Care apără cele Două Pământuri?
- 1hot este Numele său.
-Treci Pragul şi apropie-te!

După ce pragul am trecut, în urechi îmi răsună

Vocea lui Thot, el însuşi rămânând nevăzut.
-Pentru ce ai venit aici? Răspunde imediat!
-Am venit pentru a fi anunţat.

sicriului: acesta va avea formă de carapace şi va fi făcut

Dacă pe partea interioară a acestui capac vor fi scrise cu

vintele din textul de mai sus, atât defunctul cât şi copiii
săi vor prospera; numele său nu va fi uitat şi se va bucura

de simpatia regelui şi a prinţeselor. El va găsi pe altarul
Marelui Zeu pâine, vin şi carne; nu va fi alungat de la Por

ţile lui Amenti: va fi introdus aici în tovărăşia regilor
Egiptului şi se va afla în anturajul lui Osiris în mod real,
continuu, veşnic.

-Ce fel de om eşti? Care-ţi sunt motivele?
- Sunt curăţat de toate păcatele

Slăbiciunile oamenilor îmi sunt străine;

Ei care, fără să gândească, ascultă de mânie;

Printre aceştia nu mă număr şi eu.
-Am să te anunt la Marele Zeu,
'

Dacă-mi vei răspunde pe loc:

Care este Numele acelei divinităţi

Ce este apărată de un Car de Foc,· 1

În jurul căreia fac zid Zeiţele-şerpi

Şi care se odihneşte pe suprafaţa apelor curgătoare?
Ce ai de zis?

- Această divinitate este Osiris!

- Treci prag"Ul. Într-adevăr, te voi anunţa.
Dar, mai întâi, poţi afla:

Pâinea ta de împărtăşanie,

Vinul tău de împărtăşanie

Şi toate ofrandele ce-ţi sunt aduse ţie
Sunt emanatii din Ochiul lui Ră!
1

Rubrică
Vă veţi închipui singuri ce se întâmplă, în continuare, în

Marea Sală a lui Maat Adevăr-şi-Dreptate.

CAPITOLUL CXXVI
Salut, o, voi Spirite puternice cu măşti de maimuţe247!

Voi care, stând la prova Bărcii lui Ră,

Vestiţi poruncile Stăpânului lumilor!

Voi sunteti Judecătorii mei, drepti şi neabătuti:
.

1

1

Separaţi-mi, deci, mizeriile de virtuţi;

1

Potoliţi mânia zeilor prin focul devorator

Care vă ţâşneşte prin guri!

Voi, care duceti ofrande zeilor,
'

Precum şi Spiritelor Sfinte!

Voi, care vă hrăniţi cu Maat Adevăr-şi-Dreptate

Voi nu cunoaşteţi răut nici minciunile sfruntate ...
Dacă voi îmi smulgeţi răul din inimă

Păcatele mele de pe Pământ vor fi neştiute, se vor uita,

Oricâte pedepse ar merita ...

Daţi la o parte de pe mine murdăriile ce mă ating

Ca nimic să nu mă oprească la voi să ajung;

Lăsati-mă să intru în Amehet, să intru în Rosetau,
'

Să trec prin misteriosul portal din Amenti,
Ca mese sepulcrale să-mi fie oferite

Aşa cum le sunt date spiritelor sfinte;

Descântecul acesta va fi recitat în timp ce trupul mortului

va fi spălat, purificat şi bandajat în feşele mumiei; va fi

încălţat cu sandale, ochii i se vor umple cu antimoniu, res
tul corpului va fi uns cu pomadă anti; apoi, i se vor aduce
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Aceste "spirite cu măşti de maimuţe" sunt maimuţele chinocefale,
babuinii, slujitori ai zeului Thot care, prin ţipetele lor, anunţau răsăritul
soarelui.
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-Te voi anunţa Zeului. O singură întrebare a rămas:

me. La urmă, se vor desena imagini colorate pe capacul

Care este Numele său?

dintr-un pământ ce n-a fost călcat de animale domestice.

Care este zeul ce guvernează acum, în acest ceas,

- Cel-care-apără-cele-Două-Pământuri". Iată, Numele său.
"
-Dar cine este acest zeu

Care apără cele Două Pământuri?
- 1hot este Numele său.
-Treci Pragul şi apropie-te!

După ce pragul am trecut, în urechi îmi răsună

Vocea lui Thot, el însuşi rămânând nevăzut.
-Pentru ce ai venit aici? Răspunde imediat!
-Am venit pentru a fi anunţat.

sicriului: acesta va avea formă de carapace şi va fi făcut

Dacă pe partea interioară a acestui capac vor fi scrise cu

vintele din textul de mai sus, atât defunctul cât şi copiii
săi vor prospera; numele său nu va fi uitat şi se va bucura

de simpatia regelui şi a prinţeselor. El va găsi pe altarul
Marelui Zeu pâine, vin şi carne; nu va fi alungat de la Por

ţile lui Amenti: va fi introdus aici în tovărăşia regilor
Egiptului şi se va afla în anturajul lui Osiris în mod real,
continuu, veşnic.

-Ce fel de om eşti? Care-ţi sunt motivele?
- Sunt curăţat de toate păcatele

Slăbiciunile oamenilor îmi sunt străine;

Ei care, fără să gândească, ascultă de mânie;

CAPITOLUL CXXVI
Salut, o, voi Spirite puternice cu măşti de maimuţe247!

Voi care, stând la prova Bărcii lui Ră,

Printre aceştia nu mă număr şi eu.

Vestiţi poruncile Stăpânului lumilor!

Dacă-mi vei răspunde pe loc:

Separaţi-mi, deci, mizeriile de virtuţi;

-Am să te anunţ la Marele Zeu,

Care este Numele acelei divinităţi

Ce este apărată de un Car de Foc,' 1

În jurul căreia fac zid Zeiţele-şerpi

Şi care se odihneşte pe suprafaţa apelor curgătoare?
Ce ai de zis?

- Această divinitate este Osiris!

- Treci prag'Ul. Într-adevăr, te voi anunţa.
Dar, mai întâi, poţi afla:

Pâinea ta de împărtăşanie,

Vinul tău de împărtăşanie

Şi toate ofrandele ce-ţi sunt aduse ţie
Sunt emanaţii din Ochiul lui Ră!

Rubrică
Vă veţi închipui singuri ce se întâmplă, în continuare, în

Marea Sală a lui Maat Adevăr-şi-Dreptate.

Voi sunteţi Judecătorii mei, drepţi şi neabătuţi:
Potoliţi mânia zeilor prin focul devorator

Care vă ţâşneşte prin guri!

Voi, care duceţi ofrande zeilor,
Precum şi Spiritelor Sfinte!

Voi, care vă hrăniţi cu Maat Adevăr-şi-Dreptate

Voi nu cunoaşteţi răul, nici minciunile sfruntate ...
Dacă voi îmi smulgeţi răul din inimă

Păcatele mele de pe Pământ vor fi neştiute, se vor uita,

Oricâte pedepse ar merita ...

Daţi la o parte de pe mine murdăriile ce mă ating

Ca nimic să nu mă oprească la voi să ajung;

Lăsaţi-mă să intru în Amehet, să intru în Rosetau,

Să trec prin misteriosul portal din Amenti,
Ca mese sepulcrale să-mi fie oferite

Aşa cum le sunt date spiritelor sfinte;

Descântecul acesta va fi recitat în timp ce trupul mortului

va fi spălat, purificat şi bandajat în feşele mumiei; va fi

încălţat cu sandale, ochii i se vor umple cu antimoniu, res
tul corpului va fi uns cu pomadă anti; apoi, i se vor aduce
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