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Název mého pfiíspûvku, jehoÏ podtitul by mohl znít „Egypt‰tí bohové od

A po DÏet“, byl zvolen ze tfií dÛvodÛ. Nebudu nijak zastírat, Ïe by mûl

pfiedev‰ím upoutat pfiípadného ãtenáfie. Navíc se dvojnásobnû vztahuje

k obsahu ãlánku, kter˘ je vûnován egyptsk˘m boÏstvÛm, resp. lexikonÛm

o nich pojednávajícím. Zaprvé devítka zastupuje spoleãenství boÏstev

a zadruhé je text doplnûn o heslovit˘ popis devíti ménû znám˘ch bohÛ

a bohyní.

Vzhledem k uÏívání ãíslice tfii jako oznaãení plurálu nab˘valo ãíslo devût

(3 ¥ 3) v egyptském my‰lení v˘znamu „velkého plurálu“. Symbolicky tak

devítka zastupovala velké mnoÏství nebo úplnost.V pfiípadû spoleãenství

bohÛ naz˘vaného Devatero (pesedÏet) mohlo sehrát jistou roli i chápání

trojice (triády) jako základního typu spoleãenství, tj. rodiny.V obou pfiípa-

dech, které lze od sebe jen tûÏko oddûlovat, mûlo devatero v˘znam velké-

ho samostatného spoleãenství.V egyptsk˘ch textech nacházíme doklady

pro existenci více takov˘chto boÏsk˘ch seskupení. JiÏ v Textech pyramid

se setkáváme hned s nûkolika (Velké devatero, Malé devatero, Obojí deva-

tero, Sedm devater, Devatera).V nûkter˘ch fiíkáních bylo v˘razu Devatero

dokonce uÏíváno zpÛsobem, jako by se jednalo o samostatnou bohyni. Zá-

kladním a hlavním typem devatera,a to se t˘ká i zmínûn˘ch TextÛ pyramid,

je Devatero bohÛ z Iunu, které je nûkdy téÏ naz˘váno Velké devatero. Jed-

ná se o spoleãenství boÏstev vytvofiené v rámci teologick˘ch koncepcí

knûÏí z mûsta Iunu (fiec. Heliopolis), které se skládá z následujícího „rodo-

kmenu“ bohÛ.V ãele Devatera stojí prabÛh Atum, jehoÏ po ztotoÏnûní na-

hrazuje Re, pfiíp. Re–Atum. Z tohoto boha po jeho samooplození povstala

prvotní dvojice, bÛh vzduchu ·u a bohynû Tefnut. Dal‰ím párem, kter˘ se

zrodil ze spojení ·ua aTefnuty,byli Geb (zemû) a Nut (nebeská klenba).Po-

sledním stupnûm v rodové linii Devatera jsou potomci Geba a Nuty: Usir,

Sutech, Eset a Nebthet.

âasto se hovofií o tom,Ïe tento typ devatera vznikl pfiedev‰ím za úãelem

zaãlenit boÏstva „Usirova kruhu“ do struktur sluneãního kultu Iunu.Na po-

dobû Devatera je navíc dobfie patrn˘ i zámûr postihnout jádro teologic-

k˘ch pfiedstav. Nacházíme v nûm cel˘ v˘voj svûta a jeho fiádu od stvofiení

aÏ po pfiedstavy o smrti a vzkfií‰ení.Nûkdy je k Devateru pfiifiazen je‰tû Hor

(obvykle jako Haruer), ãímÏ je do v˘znamu Devatera doplnûna úloha Ïijí-

cího panovníka.PfiestoÏe je bÛh pravodstva Nun nûkdy oznaãován za otce
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Atuma nebo Rea, do spoleãenství Devatera nenáleÏí. Ani toto Devatero

v‰ak nemûlo vÏdy stejné sloÏení.V Textech pyramid mÛÏe b˘t pát˘m dítû-

tem Nuty Hor nebo Thovt,v Nové fií‰i se setkáváme se Devaterem sestávají-

cím z Rea,Atuma, ·ua,Tefnuty, Geba, Nuty, Usira, Esety a panovníka.V Pozd-

ní dobû je ãasto vypou‰tûn Sutech, jehoÏ pozici pfiebírá Thovt.

V egyptském náboÏenství se v rámci místních kultÛ objevují rÛzné va-

rianty sloÏení Devatera, kdy se hlavní bÛh daného mûsta ujímá vedení

pfied Reem. Existují téÏ jiná devatera, která jsou tvofiena lokálnû v˘znam-

n˘mi boÏstvy.Devatero se tak stalo hlavním typem spoleãenství bohÛ,pfii-

ãemÏ nezáleÏelo ani na jeho sloÏení,ba dokonce ani na poãtu jeho ãlenÛ.

Proto lze, ov‰em pouze symbolicky, tvrdit, Ïe v‰ech egyptsk˘ch bohÛ je

devût.

ProtoÏe autor tohoto ãlánku pracuje na pfiípravû nového lexikonu sta-

roegyptsk˘ch boÏstev, jenÏ by se nemûl omezovat pouze na velké a dobfie

známé bohy a bohynû, bude následující oddíl vûnován v˘ãtu podobn˘ch

publikací a jejich struãné charakteristice. Knih o staroegyptském nábo-

Ïenství ãi jednotliv˘ch jeho fenoménech vy‰lo v âechách od dob Franti‰-

ka Lexy a jeho NáboÏenské literatury staroegyptské (Kladno 1921) moÏ-

ná nûkolik desítek. V mnoh˘ch z nich byl ãtenáfi s nûkter˘mi boÏstvy

seznámen buì pfiímo v textu, nebo v rámci glosáfie, ov‰em komplexnûj‰í

a strukturovanou formu lexikonu nemohly nahradit. První ucelenûj‰í lexi-

kon byl vydán aÏ v roce 1979. Jednalo se o knihu Vojtûcha Zamarovského

Bohové a králové starého Egypta (Praha 1979),která se na dlouhou dobu

stala hlavním informaãním zdrojem k této problematice pro laickou vefiej-

nost. Její hesla jsou obsáhlá, poutavá a ãtivá, coÏ se v‰ak odrazilo ve zjed-

nodu‰ení a nepfiesnostech. Nûkdy je text „upovídan˘“ aÏ pfiíli‰. Pfiesto je

tfieba fiíci, Ïe vydání této publikace bylo ve své dobû jistû pfiínosem.A to

téÏ proto, Ïe pfiiná‰ela informace nejen o boÏstvech a panovnících, n˘brÏ

i o posvátn˘ch zvífiatech a symbolech. Mimochodem, v antikvariátech se

kniha objevovala v˘jimeãnû a pokud ano,tak její cena neklesala pod 250 Kã.

V roce 2003 se na kniÏním trhu mÛÏeme setkat s jejím druh˘m uprave-

n˘m vydáním. Jeho obsah je ov‰em na dne‰ní dobu jiÏ ponûkud zastaral˘

a navíc ilustrace jsou z pÛvodní verze pfievzaty velmi nekvalitnû.V tomtéÏ

roce vydal KniÏní klub ãesk˘ pfieklad knihy Manfreda Lurkera Lexikon

der Götter und Symbole der alter Ägypter (Bern–Mnichov–VídeÀ 1987)

pod názvem Lexikon bohÛ a symbolÛ star˘ch EgypÈanÛ (Praha 2003).Ta,

podobnû jako Zamarovského kniha, pfiedkládá vedle boÏstev i hesla vûno-

vaná symbolÛm,zvífiatÛm a náboÏensk˘m pojmÛm.BohuÏel se sv˘m pfiíno-

sem nepfiibliÏuje ani reprintu Zamarovského. ·ífie zábûru se velmi negativ-

nû projevila na kvalitû jednotliv˘ch hesel – ta jsou aÏ pfiíli‰ chudá a krátká.

Proto hlavním zdrojem i pro informace o egyptsk˘ch boÏstvech doposud

zÛstává Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta (Miroslav Verner, Ladi-

slav Bare‰,Bfietislav Vachala,Praha 1997). Její hesla o boÏstvech jsou krátká,
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ale vûcná a pfiesná.Vût‰ím nedostatkem je pouze to, Ïe jich kvÛli obecné-

mu zamûfiení encyklopedie není mnoho.

Jak bylo naznaãeno v˘‰e, v následující ãásti budou pfiedloÏena hesla de-

víti staroegyptsk˘ch boÏstev,která se neobjevila v Ïádné z uveden˘ch pub-

likací.

Ad

Démon Ad (Bûsnivec) byl podobnû jako Apop pokládán za Nepfiítele ohro-

Ïujícího sluneãního boha Rea, zemfielé na jejich pouti podsvûtím i fiád

maat jako takov .̆Proto je tfieba ho odrazit a pfiemoci.Podle determinativu

jeho jména si jej EgypÈané pfiedstavovali v podobû zufiivého krokod˘la.

Zmínky o nûm nacházíme vTextech rakví,Knize mrtv˘ch i pozdûj‰ích ma-

gick˘ch textech.

Agathos Daimon

Agathos Daimon ãi Agathodaimon byl pÛvodnû helénistick˘m ochrann˘m

boÏstvem,které pr˘ bylo do egyptského náboÏenství vpraveno v dobû Ale-

xandra Velikého.Ten mûl v Alexandrii zaloÏit jeho svatyni, tzv. heroon. PÛ-

vodním úkolem tohoto boha, v egypt‰tinû nûkdy oznaãovaného Dobr˘

ochránce (aha–nefer),bylo stfieÏit novou metropoli Egypta.Fakticky je ale

doloÏen aÏ v ¤ímské dobû (okolo r.130 pfi.Kr.). Ikonograficky byl spojován

s podobou hada,coÏ vedlo k jeho identifikaci s Kematefem.Mezi dal‰í boÏ-

stva, s nimiÏ mohl b˘t ztotoÏnûn, patfiili napfi. ·u, ·aj a Serapis, poslednû

jmenovan˘ pfiedev‰ím kvÛli své vazbû na bohyni Eset.Vedle ní, jako Agathé

Tyché, vystupoval Agathos Daimon coby její partner. Nûkdy mohl b˘t ten-

to bÛh zachycen v podobû muÏe,kter˘ mûl nad hlavou dvû paÏe znaku ka

a uprostfied nich zobrazení hada.

Agebuer

Agebuer (Velká záplava) pfiedstavoval personifikaci blahodárné nilské zá-

plavy. Proto byl bohem hojnosti, pfiiná‰ejícím potravu Ïijícím a obûti bo-

hÛm a zemfiel˘m. DoloÏen je od Staré fií‰e aÏ po fiecko-fiímskou dobu. Zto-

toÏÀován byl s Hapim, za jehoÏ pfiídomek mÛÏe b˘t nûkdy chápán.

Setkáváme se s ním v podobû muÏe pfiiná‰ejícího potraviny. Nûkdy mohl

b˘t zobrazen s hlavou b˘ka nebo berana.

Ahajet

Bohynû polední hodiny Ahajet (Vrcholící) je doloÏena od Nové fií‰e aÏ po

fiecko-fiímskou dobu. Zobrazována byla jako stojící Ïena se sluneãním ko-

touãem nad hlavou, nûkdy s pozdviÏen˘mi paÏemi.Ve dvou pfiípadech je

v kotouãi doloÏen znak hvûzdy. Zde mohlo jít o pÛlnoãní hodinu. Je dává-

na do spojitosti se sluncem, za ochránce její hodiny je v‰ak chápán Thovt.

V textu DÏedhorova sarkofágu pfiemáhá nepfiátele zemfielého.
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Aken

Aken (snad Bdící) je niÏ‰ím podsvûtním boÏstvem,z jehoÏ úst vychází dvo-

jité lano odvíjející ãas. Na ReÛv pfiíkaz lano uvolÀuje, nebo naopak polyká.

Také se objevuje jako pfievozník nebo dozorce lodi pfieváÏející zemfielého

podsvûtím.V tomto aspektu je dáván do souvislosti s Mahafem. Zobrazen

mohl b˘t v podobû mumie, které z úst vychází provaz doplnûn˘ hvûzdou.

Akit

Akit (Kuchafika nebo Pekafika) je niÏ‰í bohyní ptolemaiovského a fiímského

Egypta,která pravdûpodobnû zastupuje, resp.personifikuje potravu v rám-

ci rituálÛ pfiedkládání obûtin bohÛm. Zobrazována je jako Ïena pfiiná‰ející

chleby, buì v rukou, nebo na hlavû.

Amheh

Amheh nebo Amhehu (Polykaã milionÛ) byl podsvûtním bohem (nebo dé-

monem) spojovan˘m pfiedev‰ím s pojídáním obûtin, záhubou zatracen˘ch

zemfiel˘ch a nepfiátel bohÛ. NáleÏel k 42 pfiísedícím u posmrtného soudu.

PfiestoÏe je doloÏena textová zmínka vypovídající o tom, Ïe „má tváfi psa

a oboãí ãlovûka“,byl v nûkter˘ch pfiípadech znázornûn s hlavou koãky, ibi-

se ãi krokod˘la. Byl ztotoÏÀován s rÛzn˘mi, nûkdy i protikladn˘mi bohy

a démony (napfi. s Horem, Sutechem, Babim,Apopem).

Asbet

Bohynû Asbet (Ohnivá) zastávala podobnou funkci jako Aseb, tedy ochra-

Àovala spravedlivé zemfielé pfied nebezpeãím.Známá je v‰ak i její vazba na

pfiemoÏení a zniãení Sutecha a jeho druÏiny. ZtotoÏÀována byla s rÛzn˘mi

bohynûmi, napfi.VadÏetou, Esetou a Hathorou.Vypodobena mohla b˘t jako

Ïena se lví nebo kobfií hlavou,nûkdy pak pfiímo v podobû kobry chrlící pla-

meny ãi hada s hlavou lvice. Setkáváme se s ní od TextÛ rakví Stfiední fií‰e.

A‰

A‰ pfiedstavoval prastaré, pÛvodem pravdûpodobnû neegyptské boÏstvo.

Spojován byl pfiedev‰ím s oblastí Západní pou‰tû, jak s „mrtvou“ pou‰tí,tak

i s úrodn˘mi oázami. Jeho jméno je doloÏeno jiÏ na poãátku dynastické do-

by, brzy byl v‰ak A‰ i jeho kult pohlcen Sutechem, s nímÏ mûl mnoho spo-

leãn˘ch rysÛ,vãetnû vazby na hornoegyptsk˘ Ombos.Zobrazován byl buì

zcela antropomorfnû,nebo jako muÏ s hlavou sokola.V rámci ztotoÏnûní se

Sutechem mohl b˘t téÏ vyobrazen v jeho podobû. Nejsou známy doklady

o A‰ovû pevném kultu, coÏ je pfiedev‰ím zpÛsobeno jeho brzk˘m splynu-

tím se Sutechem. Z v˘znamnûj‰ích míst se objevuje napfi. na jedné scénû

v Sahureovû zádu‰ním chrámu v Abúsíru.
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