BŮH/BOHYNĚ
Aker (bohyně)

Amaunet (bohyně)
Amenhotep, syn Hapuův (bůh)
Amemait (bohyně)

Amon (bůh)

Anat (bohyně)
Anup (bůh)
Anuket/ Anukis (bohyně)
Apis (bůh)
Apop (bůh)
Arensnupis (bůh)
Astarte (bohyně)

Aton (bůh)
Atum (bůh)

Baal (bůh)

Baba (bůh)

Banebdžedet (bůh)
Bastet (bohyně)
Bat (bohyně)

KULTOVNÍ
STŘEDISKA

VZHLED
dva-lvi zády k sobě; pruh země
se lví nebo lidskou hlavou na
každém konci
hadí hlava
člověk
krokodýlí hlava, přední část –
panter nebo lev, zadní část hroch
muž s korunou s dvojicí
vysokých per
beran nebo beraní hlava; husa;
žabí hlava
žena s kopím, sekerou a štítem
šakal, šákalí hlava
žena s korunou s vysokými
pery a papyrovým žezlem
býk
had
muž s korunou z per
nahá žena jedoucí na koni
s korunou atef nebo býčími
rohy
sluneční kotouč
muž s královskou rouškou
nemes nebo dvojitou korunou;
had

SPOJITOST/ÚLOHA
Země; východní a západní
horizont; podsvětí

Hermopolis Magna
Théby
Théby

Prvotní; skrytá síla
Lékařství
pohlcuje srdce jako
vykonavatelka rozsudku

Théby, Hermopolis

„král bohů“; „Prvotní“

Magna

skrytá síla

Elefantina

válka; syrsko-palestinská
hřbitovy; balzamování
katarakty; lovkyně

Memfis

zjevení Ptaha
podsvětí; chaos; nepřítel boha
slunce
núbijský bůh
válka; syrská bohyně

Achetaton
Héliopolis

bůh slunce
celistvost; stvořitel; bůh slunce

muž se špičatým vousem a
přilbou s rohy držící cedr, palici
nebo kopí
pavián

obloha; bouře; syrský
(ugaritský) bůh

Benu (bůh)
Bes (bůh)
Búchis (bůh)

beran
kočka, kočičí hlava
lidská hlava s ušima a s rohy
krávy a tělem ve tvaru
náhrdelníku
volavka
lví trpaslík
býk

Duamutef (bůh)

šakalí hlava

kanopa;žaludek a střeva;
východ

Eset (bohyně)

žena s hlavou ozdobenou
trůnem

matka (krále); kouzelná

Geb (bůh)

muž i (ithyfalický), někdy hlavu
zdobí husa nebo červená
koruna

Héliopolis

země; úroda

Hapi (bůh)

muž s ochablými prsy a hlavou
zdobenou vodními rostlinami
s hlavou paviána
kráva; žena (s kravskýma
ušima nebo s rohy rámujícími
sluneční kotouč nebo s hlavou
zdobenou sokolem sedícím na
náhrdelníku
ryba lepidotus

Gebel el-Silsila; Asuán

nilská záplava

Hapi (bůh)
Hathor (bohyně)

Hatmehit (bohyně)

Mendes
Búbastis
Horní Egypt

agresivita; mužnost; penis =
paprsek nebeských dveří
nebo stěžeň bárky v podsvětí
mužnost; obloha
dcera; 'oko Rea
nebeská bohyně; úroda

Héliopolis
Amant

Dendera; Dér el-Bahrí

Mendes

bůh slunce; znovuzrození
domácnost; rození dětí
ztělesnění Rea a Usira

kanopa; plíce; sever
matka (zvláště králů); láska;
úroda; sexualita; i hudba;
tanec; alkohol; obloha; Byblos;
tyrkys; fajáns

Heh (bůh)
Hehet (bohyně)
Heket (bohyně)
Herišef (bůh)

Hor (bůh)
Hu (bůh)
Ihej (bůh)
Imhotep (bůh)
Imseti (bůh)
Inheret (bůh)
Ipy/lpet (bohyně)
lštar (bohyně)

Cheprer (bůh)
Chnum (bůh)
Chonsu (bůh)

se žabí hlavou; muž držící
palmový list
hadí hlava
žába nebo žena se žabí hlavou
beran s dlouhými rohy s
korunou atef zdobenou
slunečním diskem
sokol nebo muž se sokolí
hlavou
muž

Hermopolis Magna

dítě
sedící muž s přiléhavou čapkou
a papyrovým svitkem
s lidskou hlavou
muž; vous; hlava zdobená
čtyřmi pery
hroch
žena

Dendera
Memfis; Théby

sistrum (chřestítko)
moudrost; lékařství

Cenej

kanopa; játra; jih
válečník/lovec držící kopí

skarab nebo muž s hlavou
skaraba
beran nebo muž s beraní
hlavou
dítě s hlavou zdobenou
měsícem v úplňku a
půlměsícem

Prvotní; beztvarost; záplava;
nekonečno
Prvotní; beztvarost; záplava
rození dětí

Hermopolis Magna
Kús
Herakleopolis

Prvotní síla; stvořitel; bůh
slunce

Edfu; Hierankopolis; Behdet

obloha; království
božský výrok (slovo); autorita

Théby

magická astrální ochrana
paní bitvy'; sexualita; plodnost;
lékařství; asyrská bohyně
stvořitel; sluneční bůh

Elefantina; Esna
Théby

stvořitel; hrnčíř; katarakt;
úrodná půda
Měsíc

Kadeš (bohyně)

nahá žena stojící na lvu

Kauket (bohyně)
Kebehsenuf (bůh)
Kuk (bůh)

s hadí hlavou
s hlavou sokola
se žabí hlavou

Maat (bohyně)

Mehen (bůh)
Mehet-Weret (bohyně)

žena s hlavou zdobenou
jedním perem
žena; panter
muž s hlavou zdobenou
braními rohy, Núbie pery,
slunečním kotoučem a kobrami
svinutý had
kráva

Meretseger (bohyně)

kobra

Meschenet (bohyně)

Mnevis (bůh)

cihla s lidskou hlavou; žena
s hlavou zdobenou dvourohou
dělohou
lev
muž se ztopořeným pyjem a
hlavou zdobenou dvojicí per
býk

Mut (bohyně)

sup

Théby

plodnost;hornické oblasti ve
Východní poušti
svatý býk boha slunce;
orákulum
mateřství

Naunet (bohyně)
Nefertem (bůh)

s hadí hlavou
muž s hlavou zdobenou
lotosovým květem; se lví
hlavou
žena s červenou korunou
Dolního Egypta držící štít a
zkřížené šípy
sup

Hermopolis Magna
Memfis; Bútó

prvotní vody
prvotní lotosový květ

Sais

bohyně-stvořitelka; válečnictví;

Mafdet (bohyně)
Mandulis (bůh)

Mahes (bůh)
Min (bůh)

Neit (bohyně)

Nechpet (bohyně)

Hermopolis Magna
Hermopolis Magna

svatá extáze; sexuální potěšení;
Střední východ
Prvotní; temnota
kanopa; střeva; západ
Prvotní; temnota
pořádek; pravda; spravedlnost

Kalabša; Fílé

západní Théby

Leontopolis; Búbastis
Koptos; Achim
Héliopolis

ochrana před hady a štíry
bůh slupce; Dolní Núbie

ochránce boha slunce
obloha; prvotní vody; 'Velká
záplava'
'Vrcholek západu'; 'Ta, která
miluje mlčení'
rození dětí; osud

tkalcovství
el-Káb

božská patronka Horního
Egypta

Neper (bůh)
Nebthet (bohyně)

Nut (bohyně)

muž
žena s hlavou zdobenou
košíkem a hradbou
muž držící nad hlavou sluneční
bárku
s hlavou žáby; pavián
žena; kráva

Pachet (bohyně)

lvice

Ptah (bůh)

zčásti mumifikovaný muž s
přiléhavou čapkou a žezlem
was- džed-anch

Re/Ra (bůh)

s hlavou berana nebo sokola
zdobenou slunečním kotoučem
a kobrou
kobra
muž s vousem a bílou korunou
s gazelí hlavou vpředu a
stuhou vzadu

Nun (bůh)

Renenutet (bohyně)
Rešef/Rešep (bůh)

Sah (bůh)
Satet/Satis (bohyně)
Sachmet (bohyně)
Selket/Serket (bohyně)
Sešat (bohyně)
Sia (bůh)
Sobek (bůh)
Sokar (bůh)

Sopdet/Sothis (bohyně)
Sutech (bůh)

muž
žena s bílou korunou a
antilopími rohy
lvice nebo s hlavou lvice

bůh zrna
pohřbívání; ochránkyně
Héliopolis

prvotní vody

Hermopolis Magna
Héliopolis

obloha; sarkofág

včetně vstupu do wádí ve
Východní poušti blízko Beni
Hasanu
Memfis

stvořitel; řemeslník

Héliopolis

stvořitel; bůh slunce

Fajjúm

sklizeň; péče o děti
válka; syrský bůh (amoritský)

Elefantina
Memfis

žena s hlavou zdobenou štírem
žena s oděvem z kůže pantera
a sedmicípou hvězdou na hlavě
muž
krokodýl nebo muž s krokodýlí
hlavou
mumifikovaný muž s korunou s
rohy, kobrami, korunou atef,
slunečním kotoučem; se sokolí
hlavou
žena s hvězdou na čele
neidentifikovatelný čtyřnožec
neboli 'zvíře Sutecb'

Kom Ombo; Fajjúm

božské poznání; intelektuální
schopnosti
moc faraonů

Memfis

pohřbívání

Ombos/Nakáda

'Psí hvězda' Sírius
chaos; neplodnost; poušť;
bouře

Šai (bůh)
Šesemu (bůh)

muž
muž

Šu (bůh)

muž s perem na hlavě; se lví
hlavou

Héliopolis; Leontopolis

Tatenen (bůh)

muž s korunou s dvojicí per a
beraními rohy
žena
žena; se lví hlavou; kobra

Memfis

Tait (bohyně)
Tefnut (bohyně)
Thovt/Džehuty (bůh)

Orion
ochránkyně jižní hranice;
plodnost
'Mocná'; dcera boha Rea;
lékařství
pohřbívání; ochránkyně
Psaní

Fajjúm

Héliopolis; Leontopolis

Osud
démon podsvětí; lisy na víno a
masti
vzduch; 'Reovo oko'

objevující se nilská naplavenina
z ustupující záplavy; rostlinstvo
tkalcovství
vláha; 'Oko boha' Re'; ureus
měsíc; poznání; písaři

pavián; ibis nebo muž s hlavou
ibise
hroch (s částmi lva a
krokodýla)

Hermopolis Magna

Usir (bůh)

mumifikovaný muž s korunou
atef držící důtky a žezlo

Abydos; Búsiris

posmrtný život; znovuzrození;
smrt; plodnost; zemědělství

Vadžet (bohyně)

kobra; lvice

Bútó

Vepuauet (bůh)

šakal nebo se šakalí hlavou

Assiut

strážkyně Dolního Egypta;
ureus
'Otevírač cest'

Tveret (bohyně)

domácnost; rození dětí

