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Jaroslav Šerný foi uma pessoa estudiosa, metódica, cujos hobbies e prazeres são 

pouco conhecidos. Ele nasceu no dia 22 de agosto de 1898, em Pilsen, na região da 

Bohemia, na Austro-Hungria. 

Seu pai era um funcionário do serviço de correios; da mãe, nada se sabe, exceto 

que teve outro filho, além de Cerny. Ele estudou desde 1917, na Charles University em 

Praga, onde conquistou o seu doutorado em 1929. Viajou, pela primeira vez para o Egito, 

em 1925, quando começou sua longa amizade com Bernard Bruyère (1879-1971) e seu 

amor pelo trabalho de decifração das ostrakas1, em Deir el Medina, o foco de seus estudos 

para o resto de sua vida, por mais de meio século. 

Por razões políticas, foi para Inglaterra, em 1946, onde foi professor de 

Egiptologia  no  University  College,  e,  de  1951  até   1965,   professor   de  

Egiptologia na Oxford University. 

A sua especialidade era o hierático, o Novo Reino e a Literatura antiga egípcia. 

Morreu em 29 de maio de 1970, em Oxford, Inglaterra. 

Entre as mais importantes obras que escreveu, duas foram publicadas post- 

mortem. Salientamos “A late Egyptian Grammar”, que teve três edições e “A community 

of workmen at Thebes in the Ramesside Period”, que é, sem dúvida, o melhor livro sobre 

a Vila de Deir el Medina, na ótica do cotidiano. Finalmente, ele recebeu a maior das 

homenagens que um pesquisador pode desejar: o reconhecimento de todos os bons 

orientalistas do mundo contemporâneo, como um egiptólogo inigualável quanto ao seu 

1 Ostrakas: palavra grega para os pequenos fragmentos de cerâmica usados pelos escribas antigos.  
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olhar humanista, portanto, como um historiador, por conta de suas qualidades únicas de 

arqueólogo e filólogo e como o “pai da ostracologia”! 

Resolvi escrever este capítulo com dois objetivos. O primeiro, mostrar e 

multiplicar o olhar respeitoso de Cerny para com a religião e os deuses dos Antigo Egito, 

e, em segundo, divulgar este livro que é pouco conhecido no Brasil: “Ancient Egyptian 

Religion2. Acho importante contar, ainda, como fui apresentada a este livro. O fato se deu 

em 1988, na magnífica Biblioteca de Egiptologia do University College London, quando 

perguntei ao meu orientador, o ilustre professor doutor Geoffrey Martin sobre qual livro 

de religião egípcia ele me indicaria. 

Geoffrey Martin, ocupava, à época, o mais elevado posto da Egiptologia 

britânica: Edwards Professor3 do University College London. Ele pensou, passeou breves 

minutos por entre as estantes e me trouxe o livro de Jaroslav Cerny, afirmando que, 

embora o livro fosse sem referências bibliográficas – e os egiptólogos as adoram –, ele o 

considerava o melhor sobre o tema, porque as informações vinham da vida prática de 

arqueólogo, filólogo e, principalmente, do historiador, e levavam à compreensão do 

significado da religião para os antigos egípcios, sendo raros os livros com este objetivo 

no tema!4
 

Diante do texto de inglês impecável, mas de difícil vocabulário de cinquenta anos 

atrás, meu primeiro projeto foi a tradução total; depois, formulei questões e respostas, 

como em uma entrevista com o autor para, com suas palavras, dialogar informalmente 

com o leitor. 

 
Havia uma religião nos tempos Paleolíticos? 

 

Ao longo dos tempos pré-históricos “inexiste uma religião inspirada na emoção”, 

porque escrever é o único meio de o homem expressar seus sentimentos. Nenhum outro 

produto da cultura humana pode testemunhar a elaboração de crenças religiosas”. (1951, 

p. 13)5. 

 

 

 

 
2 Ancient Egyptian Religion, London 1952 (1952, 1957). 
3 Este posto foi criado quando da morte de Amelia Edwards da Egypt Exploration Society em 1892. 
4 Graças à influência dos gregos, diz Jaroslav Cerny, a religião egípcia era pouco considerada e entendida. 
5 Entendo que este conceito de religião é a primeira lição deste livro.  
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Nos tempos pré-históricos egípcios, ou seja, anteriores a 3200 a.C., encontram-se 

os períodos chamados de Tasiano, Badariano e Nagadiano; do rei “Escorpião”, seguidos 

do período protodinástico (3200 a 2800 a.C.). 

Na primeira fase há homens estabelecidos em comunidades próximas ao rio Nilo 

e há, além de vestígios de agricultura e de armas, uma maior evidência de crenças 

religiosas que vem das tumbas nos cemitérios (1951, p. 14). Assim, criaram-se muitos 

mistérios, como por exemplo, entender a posição dos corpos e o sentido da morte que, 

possivelmente, era imaginada como um momento de descanso ou sono (1951, p. 15). A 

prática de deitar o corpo com a sua cabeça apontando para o Norte, pode ser creditada a 

tantas coisas. Por exemplo, ao fato, conhecido por certos textos religiosos antigos, de que 

as almas dos mortos, se dizia, viviam entre as estrelas no Norte, o que poderia ser uma 

memória da cultura de Merimde-Benisalame, no Baixo Egito, contemporânea do período 

Tasiano. 

 
Como você explica o surgimento dos deuses egípcios? 

 

“Poucas informações podem ser colhidas sobre ideias funerárias nos primeiros 

tempos (1951, p. 17), exceto que os deuses eram muito numerosos, mas somente Min, de 

Koptos, (1951, p. 17) pôde ser identificado, em potes de barro e em uma paleta usada para 

pintura de olhos em uma tumba em el-Amrah dos meados do período de Nagada” (1951, 

p. ix). 

Há evidências, no entanto, de culto a animais, nesses períodos anteriores, porque 

foram encontrados cemitérios de chacais, touros, carneiros e gazelas cuidadosamente 

enrolados em esteiras ou lençóis (1951, p. 17), ainda da fase da civilização Badariana, 

anterior à Nagada. 

Uma série de paletas cerimoniais e bastões de comando dos finais do período pré- 

histórico e inícios da época dinástica mostram isto em relevos representativos de fatos 

históricos ou semi-históricos (1951, p. 17). Tais relevos funcionam como claros exemplos 

de estandartes, que têm um significativo lugar na composição geral das paletas. 

Estandartes semelhantes foram usados nos tempos históricos com os nomes dos 

distritos ou nomos, como esses espaços urbanos foram chamados pelos gregos. Eles 

seriam os remanescentes das antigas e independentes cidades-estados que aglutinaram os 

dois reinos do Alto e Baixo Egito, cujo número variou de cerca de 22, para o Alto Egito  

e 20, para o Baixo. 
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No início, surge uma hoste de deuses. Gradualmente, com a escrita, as fontes 

começam a se multiplicar e eles podem se distinguir uns dos outros pelos seus nomes, 

festivais e localidades de onde eram provenientes, ou seus cultos. Além dessas 

características externas, é difícil determinar suas naturezas singulares. As fontes do Velho 

Reino são silenciosas sobre isto, então, elas devem ser buscadas em datas menos antigas, 

ainda assim tão precoces como o final da Vª Dinastia (2580-2440 a.C.), quando 

informações valiosas são supridas pelos “Textos das Pirâmides”. 

 
Como você caracteriza o papel desses primeiros deuses? 

 

Eles foram “frutos de uma intrínseca e forte união entre política e individualismo 

religioso, que apareceram de mãos dadas nos tempos pré-históricos” (1951, p. 19). Cada 

localidade tinha os seus deuses com seus nomes próprios. Nestes primeiros tempos, a 

religião era fetichista6. A divindade local era “o deus da cidade” e ele figurava nas 

inscrições como a maior autoridade reconhecida pelos seus habitantes: o senhor absoluto 

da cidade. Se o número de habitantes decrescia com o tempo, alguns deuses podiam ser 

esquecidos e, muitas vezes, absorvidos por deuses de lugares de menor importância. Em 

outros casos, duas divindades similares no caráter podiam se fundir em uma só” (1951, 

p. 19). “É impossível fazer o esboço de uma pintura ou crença com uma lógica uniforme 

e todos os detalhes válidos para o Egito como um todo, porque tal crença uniforme não 

existe” (1951, p. 39). 

A religião egípcia não é a criação de um simples pensador, mas um resultado de 

política local e divergências culturais e há, sempre, uma forte e suficiente força no Egito 

para eliminar todas as crenças locais ou para uni-las em um sistema teológico igualmente 

ligado a egípcios de todas classes e lugares. (1951, p. 39). 

Devido ao poder temporário político, econômico e cultural de sua cidade, de seu 

sistema religioso, terminam por serem aceitos além dos limites de seus lugares de origem, 

mas isto não significa que as crenças dos lugares que eles invadiram vão abrir mão dos 

seus. Ao contrário, o novo sistema quase sempre vai se impor sobre o velho, de tal forma 

que o deus ou deuses do velho sistema serão identificados com os novos (1951, p. 39)7. 

 
 

6 Culto de objetos materiais considerados como encarnação de um espírito.  
7 Hoje, poderíamos dizer que, no entendimento de Jaroslav Cerny, ocorriam vários processos de 

transculturação como explica Fernando Ortiz, nenhum Deus perdia suas características; elas eram somadas 

pelos crentes. Ver: Rama, 1994, p. 33. 
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“Identificado” não é, possivelmente, a melhor expressão. É, talvez, mais acurado 

dizer que, paulatinamente, o velho deus começou a ser visto meramente como uma outra 

forma do novo, ou como uma parte de outro aspecto dele ou como sendo contido nele 

(1951, p.39). 

Que essas ideias possam ficar vagas e mal definidas é evidente: estão todas acima 

do entendimento humano e dos egípcios. Com a sua geral falta de definição e de 

pensamento lógico racional, pouca poderia ser a expectativa por uma sequência clara de 

eventos e definições sobre esses assuntos (1951, p. 39). 

Seria injusto para com os egípcios, diante do número enorme de divindades que 

primeiro apareceram em forma de animais e objetos, que eles consideravam como deuses. 

Essas crenças foram-lhes imputadas pelos gregos e por essas convicções eles foram, mais 

tarde, ridicularizados, desprezados e perseguidos pelos cristãos (1951, p. 40). “É obvio 

que nenhuma mente, por mais primitiva, pode considerar objetos, animais ou mesmo 

humanos como mais do que uma manifestação visível ou sede de uma abstrata força 

divina? ” (1951, p.40). 

 
Então, por que adoravam esses seres criados por eles? 

 

Ora, os egípcios, como quaisquer outros seres humanos, procuravam entrar em 

contato com a força sobrenatural, e viam que a melhor maneira era escolhendo alguma 

coisa concreta e facilmente visualizável, um ponto de encontro, dos atributos de uma 

personalidade. Vou explicar melhor, usando as palavras de Alan Gardiner8: 

É preciso, sem dúvida, admitir que os iletrados e primitivos camponeses egípcios 

podiam em qualquer época ter tomado essas divindades de uma forma mais literal do que 

eles tencionavam. A concepção das pessoas comuns sempre tende a dar forma material 

para as ideias mais abstratas do que os indivíduos letrados e pensantes que constituem a 

classe que dá uma forma mais definida para sentimentos religiosos um tanto vagos. (1951, 

p. 40). 

 
Como são representados os animais nessa época? 

 

 

 
8 Alan Gardiner (1879-1963) egiptólogo britânico que convidou Jaroslav Cerny para trabalhar na Inglaterra, 

onde Cerny conquistou o mais alto cargo na Egiptologia do país. 
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Alguns animais são representados como seres vivos, enquanto outros são 

colocados em pedestais, enfeitados com cetros, coroas ou plumas, ou estilizados de várias 

maneiras, e eram, consequentemente, considerados como ídolos feitos de pedra, madeira, 

argila ou metal. Estátuas de deuses, no entanto, devem ter existido mesmo neste período 

remoto. 

Os animais selvagens, embora avidamente caçados, eram olhados com especial 

admiração e respeito por conta de sua grande força e ferocidade; o leão e o touro selvagem 

aparecem nas paletas do último período pré-histórico e na paleta de Narmer como 

símbolos de um vitorioso rei deificado destruindo os inimigos. É a leoa que melhor 

aparece, na verdade, como uma divindade que tem vários nomes, conforme o sítio (1951, 

p. 20). 

Animais domésticos, como uma classe, são representados de diferentes maneiras 

de culto; touros, carneiros impressionavam os camponeses pelo seu poder reprodutivo e 

as vacas, pelos cuidados maternos. O culto ao touro Hapi (grego Ápis) começou na 1ª 

Dinastia. Há uma antiga identificação com a deusa Hathor de Dendera e é incerto qual 

deles, se algum, é representado com cabeça humana, com orelhas e chifres na paleta de 

Narmer e nos marfins das tumbas dos reis da 1ª Dinastia (Djer e Merpabia). 

A deusa Hathor recebia uma cabeça humana, mas ela tinha dois chifres de vaca e 

um disco solar entre eles. A deusa Mafdet9 era completamente humana, mas se camuflava 

na pele de animal semelhante ao gato. Cultos de carneiros são também conhecidos de 

vários monumentos da 1ª Dinastia. 

Desde tempos remotos, os egípcios domesticaram cães. Provavelmente por sua 

utilidade para caçadas. Muitos canídeos, em diversos lugares, de diferentes raças foram 

escolhidos para representações. Uma das mais comuns entre os divinizados foi a do 

Upuaut “O abridor de caminhos”. Era representado por Anupew, melhor conhecido pelo 

seu nome grego, Anúbis, cujo culto foi praticado em vários lugares no nomo XVII do 

Alto Egito, a capital que levou, nos tempos gregos, o nome de Kynopolis, isto é, “cidade 

dos cães”. O animal de Anúbis era sempre representado deitado, frequentemente com 

uma pena de avestruz no dorso. Desde tempos imemoriais, ele era um deus dos mortos e 

protetor dos enterramentos; o cão era um animal que perturbava as tumbas enquanto 

procurava ossos e seu culto, por isto, foi uma espécie captatio benevolentiae (1951, p. 

22). 

 
9 Mafdt, deusa-pantera, matava escorpiões (Hart, 1968, p. 117).  
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Uma deusa-gato – ou deusa-mangusto – “Mafdet”, “Senhora do Castelo da Vida”, 

presente desde a 1ª Dinastia, foi desde cedo invocada como protetora contra as picadas 

de cobras, uma vez que ambos os animais eram destemidos matadores de cobras. O centro 

de culto desta deusa é ignorado (1951, p. 22). A deusa-gato Bastet, desde a IIª Dinastia, 

era assim chamada e tinha o seu culto na cidade de Bast (para os gregos Bubastis), no 

Baixo Egito. Entretanto, seu animal original não era o gato domesticado, mas sim uma 

leoa. 

Entre as serpentes, a perigosa naja era o animal da deusa Wedjoyet, “A Verde”, 

de Buto no VI Nomo do Baixo Egito. Ela se tornou a deusa tutelar do Baixo Egito, cuja 

capital era Buto e ficou neste papel até a unificação das duas terras. 

A deusa-abutre Nekhbet, cuja origem era Enkhab, (moderno El-Kab), no Alto 

Egito parece não ter tido nenhum outro nome distinto, pois Nekhbet significa 

simplesmente “Aquela de Enkhab”. Nos tempos pré-dinásticos, tornou-se a deusa tutelar 

do Alto Egito (1951, p. 23). 

A reprodução dos sapos era um mistério para os egípcios, o que explica que a 

deusa Heket tomou a forma de um sapo, ao redor da IVª Dinastia. 

O culto de Íbis é encontrado na 1ª Dinastia, em conexão com o deus Thot. A 

origem do nome e seu primeiro local de culto são desconhecidos. 

É curioso que, em comparação com os numerosos cultos de quadrúpedes e 

pássaros, os peixes eram relativamente raros. Na 1ª Dinastia havia a adoração ao deus- 

peixe Neres ou Neser, que tinha a imagem de um golfinho (1951, p. 24). 

Entre o mundo botânico, muitas árvores foram importantes, porque consideradas 

lugares para as divindades; elas aparecem em alguns estandartes de nomos. Por exemplo, 

um sicômoro perto de Memphis, na borda do deserto, dizia-se que era ocupado por uma 

deusa muito benevolente, com o epíteto de “Senhora do sicômoro”, e se acreditava que 

era ocupada pela alma dos mortos sob a forma de pássaros, que recebiam água e comida 

pelo sacudimento da árvore pela deusa. 

Muito maior que a categoria das plantas era a dos objetos inanimados, 

considerados os lugares das divindades; em princípio, todos os lugares conectados com o 

tempo ou com o rei eram divinos. O culto de objetos é uma antiga e velha feição da 

religião egípcia; sua grande antiguidade é revelada pelo fato de que a verdadeira natureza 

de alguns deles é não somente desconhecida por nós, mas também por eles mesmos, desde 

longa data. 
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Quando surgem os deuses principais Seth, Hórus e Thot? 

 

O culto animal de Setekh, nas representações das pedras tumulares da 1ª Dinastia, 

de certa forma lembra um asno. Ele tem pernas relativamente longas, orelhas longas e 

largas e uma cauda curta, para cima. Parece, entretanto, que em tempos bem antigos, 

como no fim do Velho Reino, os egípcios o transformaram em um animal fabuloso, 

normalmente representado por um cachorro em repouso, com um longo pescoço e uma 

cauda em pé, orelhas aquadradadas (1951, p. 21), e um longo e curvo focinho. Assim, não 

surpreende que os esforços dos egiptólogos para identificar esta criatura com algum 

animal real tenham sido malsucedidos (1951, p. 21). 

O berço de Seth foi Enboyet (Ombos, em grego), uma cidade no V nomo do Alto 

Egito, entre as modernas vilas de Nagada e Ballas. Tem sido suposto que o tempo da 

grande prosperidade de Enboyet foi um pouco antes do período dinástico, o que é 

comprovado pelos grandes cemitérios da época (1951, p. 21). Com a fundação da 1ª 

Dinastia, o culto de Seth se espalhou além dos limites do seu nomo: Setekh se tornou 

“Senhor do Alto Egito” e um deus representativo de toda a parte do país. Nesta questão, 

ele ficou o grande rival de Hórus e essa rivalidade moldou a concepção da natureza do 

deus e o seu destino (1951, p. 21). 

Hórus, também vem do período pré-dinástico e é o culto ao deus-falcão (em 

egípcio Horew “o alto ou elevado”), um nome ótimo para um pássaro de rapina que voa 

alto. Era cultuado em muitas localidades, sendo Hierakonpolis (em egípcio Nekhen) a 

principal. A capital do seu centro de culto era no Reino do Alto Egito, onde se tornou 

Hórus. Era o deus do céu e na 1ª Dinastia, era representado em um barco cruzando o céu, 

como um deus-sol. 

 
Como você explica a antropomorfização dos deuses? 

 

A transição da concepção e representação do deus como animal e objetos para a 

forma humana, isto é, a antropomorfização, ocorreu no Egito, como entre outros povos 

quando chegaram a um certo nível de civilização. Isto aconteceu, por um lado, pela 

progressiva dominação do animal pelo mundo material, e, por outro, pela diminuição do 

apreço pela pura qualidade física, como a força das bestas selvagens e o poder de voar 

alto dos pássaros de rapina, além dos cuidados maternos dos animais ou pelos 

conhecimentos adquiridos na misteriosa vida de alguns animais. 
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Deuses, para quem alto poder e inteligência são atribuídos, eram, por conseguinte, 

levados a assumir forma humana. 

É claro que a antropomorfização dos deuses determina o último estágio no 

desenvolvimento, embora isto não necessariamente afetou todas as divindades ou 

apareceu em todas as classes da população ao mesmo tempo, porque os grupos menos 

intelectualizados, os camponeses, por exemplo, permaneceram mais tempo ligados às 

ideias zoomórficas e fetichistas (1951, p. 28). 

A antropomorfização dos deuses deve ter ocorrido no início dos períodos pré- 

históricos. No princípio da história encontramos uma cabeça humana com chifres de vaca, 

presumivelmente da deusa Hathor, na paleta de ardósia de Narmer. 

A antropomorfização dos deuses foi sem dúvida influenciada pela identificação 

do rei com o deus Hórus, que era considerado o deus por excelência (1951, p. 29). 

Um completo abandono da velha concepção zoomórfica de deus deve ter parecido 

muito difícil para os egípcios. Eles dificilmente poderiam descartar uma velha ideia em 

favor de uma nova. Eles deixariam ambas existir lado a lado, descartando a contradição 

lógica implicada na sua mera coexistência. Ou, quando possível, combinariam as duas 

ideias na composição de um todo. Assim, os deuses antropomorfizados recebiam um 

corpo humano, mas apenas raramente uma cabeça humana; esta, mais vezes, era 

substituída por a daquele animal em cuja forma o deus era originalmente acostumado a 

aparecer. O corpo humano de Hórus aparecia com cabeça de falcão. O de Anúbis, com 

cabeça de cachorro, e Khnum aparecia com cabeça de um carneiro. A adição de uma 

cabeça de animal para o corpo era inteligentemente executada, a verdadeira junção sendo 

conciliada pelas dobras do toucado e do lóbulo da orelha (1951, p. 29). 

Certos deuses sempre aparecem na forma humana, com cabeça humana: Min de 

Koptos, Ptah de Memphis, Atum de Heliópolis, Amon de Tebas. Nós temos que assumir 

que esses deuses eram representados como inteiramente humanos desde o início. Face ao 

curso de desenvolvimento, com o qual as ideias referentes aos deuses seguiram no Egito, 

é difícil escapar da conclusão de que esses deuses pertenciam a um período relativamente 

tardio na evolução da religião egípcia. 

É, entretanto, somente no caso de Min e Ptah que as atuais evidências pictóricas 

de maior antiguidade são disponíveis. Encontramos estátuas e pinturas de Min na forma 

humana desde a 1ª Dinastia ou antes: a mais antiga de Ptah encontra-se em um vaso de 

alabastro de Tarkhan, datando do período do Reino de Udymu, o quinto rei da 1ª Dinastia. 
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A diferença de datas entre Min e Ptah, de um lado, e Atum e Amon, de outro, é 

confirmada pela maneira pela qual o problema de sua representação na forma humana foi 

solucionado. Isto porque, enquanto Atum, Amon e os deuses que, embora 

antropomorfizados, ainda retinham as cabeças dos seus animais, representados 

caminhando com suas pernas e mãos bem-articulados (em síntese, como seres vivos), Min 

e Ptah sempre aparecem como estátuas em pedestais com pernas juntas, e mãos mal e mal 

saindo do corpo. Esta representação de Min e de Ptah, por isso, tem origem em um período 

primitivo, quando as técnicas do escultor não eram suficientemente avançadas para 

permitir que os membros pudessem ser separados do corpo da estátua. Entre outros 

deuses, somente Osíris, e até ele não consistentemente, divide esta peculiaridade com Min 

e Ptah, e este fato parece a melhor prova da antiguidade de sua origem. Ele comparece 

em documentos escritos somente na segunda metade da VIª Dinastia. 

O destino dos deuses individuais nos tempos históricos, desde o quase completo 

desaparecimento de alguns, à ascensão e proeminência de outros e, para alguns deles, 

também, uma gradual mudança na natureza, eram muito causadas ou influenciadas pelo 

desenvolvimento político e mudanças no país. Primeiro, a unificação de localidades 

separadas em nomos, os quais, subsequentemente, juntam-se em duas partes, nomeadas 

de Alto e Baixo Egito, que, finalmente, uniram-se em um reino único nos inícios do 

período histórico. Essas mudanças políticas trouxeram os deuses locais a um convívio 

mais próximo. Os deuses das capitais dos nomos tornaram-se os cabeças de todos os 

outros deuses nos nomos, e o deus da capital do país unido tornou-se o chefe dos deuses. 

Enquanto no curso desse desenvolvimento alguns deuses – como tinha sido apontado – 

foram ofuscados por outros menos importantes ou absorvidos por eles e caíram em 

esquecimento, sacerdotes e devotos de outros deuses lutaram para preservar suas 

divindades locais de um destino semelhante. Eles declararam seu deus como outra forma 

ou aspecto de uma divindade importante, diferindo dele em um aspecto não essencial, 

atitude adotada especialmente nos casos quando os dois deuses rivais exibiam algumas 

características em comum. Vários graus de identificação, assimilação e fusão resultaram 

nesse caminho. Então, um número de deusas-leoas tornou-se identificado com a deusa- 

vaca Hathor. O nome do deus assimilado ou absorvido, ainda desaparecido inteiramente, 

tornou-se um mero epíteto do deus no qual ele foi assimilado; desta forma, Ptah, o deus 

de Memphis, absorveu Sokar, o deus das necrópoles da vizinhança, em seguida 

aparecendo como Ptah-Sokar (1951, p. 31). 
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Outra maneira favorita de preservar um velho deus ou deusa era trazê-lo para 

dentro de uma família de um deus poderoso, e então criar duplas ou tríades nas quais o 

deus e a deusa tivessem os papéis de marido e mulher, enquanto a terceira divindade era 

muitas vezes incluída como seu filho; por exemplo, em Antinoupolis a deusa-sapo Heket 

tornou-se a mulher do deus-carneiro Khnum e em Memphis, Ptah obteve a deusa Sakhmet 

como mulher e o deus Nefertum tornou-se seu filho. 

 
Qual é a relação entre a criação dos deuses e a união do Alto e Baixo Egito? 

 

A união dos dois Egitos foi concluída por iniciativa de um rei de Hierakonpolis, 

cujo deus-falcão, Hórus, era tido por um deus “do céu”. Hórus manifestou-se na pessoa 

do rei do Alto Egito que, apesar do seu nome pessoal, havia sido parido com o nome de 

Hórus no seu papel de “deus da conquista”, e se tornou o deus do país unido. A união, 

entretanto, deve ter sido completada com a ajuda de cidades e nomos de Ombos e Khmun 

(Hermópolis), porque seus deuses, Seth e Thot respectivamente, eram autorizados a 

clamar sua importância até no reino unido. Tal importância nunca foi negada para Thot, 

que sempre foi considerado uma das altas divindades. Seth, por outro lado, clamou pelo 

título de “Senhor do Alto Egito” e se tornou rival de Hórus em tal grau que o rei também  

se associou a essa manifestação (1951, p. 32) e era, desde o tempo da 1ª Dinastia, a 

personificação de Hórus-Setekh. 

Com rei Khasekhemi da IIª Dinastia, o usual nome de Hórus tornou-se Hórus- 

Setekh e o rei usava-o na inscrição em granito da porta grande no templo de Hórus em 

Hierakonpolis. Em um momento, Setekh até ganhou a predominância sobre Hórus; isto 

se refletiu no fato de que o rei Peribsen, da IIª Dinastia, substituiu o nome de Hórus pelo 

de Setekh. Um retorno para o nome de Hórus pelos reis mostra que a predominância de 

Setekh foi apenas temporária; mas a rivalidade de Hórus e Seth deve ter sido a causa da 

introdução tardia de Seth no mito de Osíris como rival inimigo de Hórus. 

É impossível decidir em que momento a concepção solar penetrou na ideia de 

realeza. A mais antiga evidência para essa tendência parece ter sido o Horus-neme para o 

segundo rei da IIª Dinastia, Ra-neb (talvez Rá é senhor), Djoser, da IIIª Dinastia, leva o 

título “Rá dourado”. Ambos, Ra-neb e Djoser, entretanto, parecem ter identidade, eles 

mesmos, com Rá preferivelmente, do que terem se considerado descendentes do deus- 

sol. A identificação, entretanto, não era de longa duração, porque foi completamente 

abandonada pelos reis subsequentes. O primeiro rei oficialmente chamado de “filho de  
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Rá” foi Quefrem (1951, p. 34), da IVª Dinastia. Da sexta Dinastia em frente, o título de 

“filho de Rá” é usado para todos os reis e se tornou, finalmente, uma parte integrante da 

titulação real. Ele introduziu o nome de nascimento do rei e claramente mostra que este 

nasceu como filho de Rá. De acordo com um conto de reis da Vª Dinastia, eram filhos do 

deus Rá e de sua mulher, a sacerdotisa de Rá. O conto reflete a vitória do culto de Rá sob 

esta dinastia; muitos reis construíram santuários para o deus pelo modelo de Heliópolis. 

Este culto foi enfraquecendo para o final da dinastia, mas permeou toda a religião egípcia 

e levou à identificação de muitos deuses locais com Rá. 

Enquanto a antiga representação de “Behdetite” é ainda um distinto deus-falcão 

pairando sobre a cabeça do rei, em cenas posteriores, este atributo é aplicado ao deus solar 

alado, cujas duas asas simbolizavam proteger o Alto e Baixo Egito. O deus solar alado 

claramente representa a pessoa do rei como imanente no sol visível; ele leva o epíteto de 

“grande deus”, como o rei, e é intimamente conectado com o nome do rei. Tudo indica 

uma completa fusão de Rá, Hórus e rei. 

Ao mesmo tempo em que houve meios de reconciliação com a concepção de rei 

como deus Hórus, a religião solar de Heliópolis sucedeu em encontrar um acordo com o 

novo culto; de fato, uma nova religião foi irresistivelmente espalhando-se do centro do 

Delta para o Sul (1951, p. 34): a religião de Osíris. Osíris veio de Djedu, a capital do IX 

nomo do Baixo Egito; “Senhor de Djedu” é seu velho título e a cidade foi mais tarde 

chamada de Per-Usire (a forma grega de Busíris), “Casa de Osíris”. No entanto, Djedu 

foi, provavelmente, não a sua casa original. O deus inicial de Djedu, foi Andjeti, que é 

representado na forma humana com insígnias, um longo cajado-cetro em uma mão e um 

chicote na outra, com duas plumas na cabeça. Andjeti foi, entretanto, muito cedo 

absorvido por Osíris e seu nome virou um mero epíteto daquele deus. 

A circunstância que favoreceu a absorção foi que Osíris também era inteiramente 

humano na forma. Ele é mostrado com a coroa do Alto Egito, na qual duas plumas foram 

anexadas em ambos os lados, sobre um par de chifres de carneiro. Mas há uma importante 

diferença entre Andjeti e Osíris: enquanto o primeiro representa um governante, Osíris é 

sempre mostrado como uma pessoa, parada, enrolada em um longo manto branco real, os 

dois braços segurando um cetro. Seu nome Usire, do qual Osíris é a forma grega, parece 

significar “Lugar do Olho”; ele tem a aparência de um de um ser humano e é provável 

que Osíris foi, originalmente, um rei humano, sendo deificado após sua morte. Um mito 

foi tecido sobre sua pessoa, menos preocupado com sua vida prévia e governo como rei 

do Egito, do que com sua morte e subsequente ressurreição, após a qual ele se tornou um 
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governante no reino dos mortos (1951, p. 35). Nenhuma sistemática exposição deste mito 

é conhecida das fontes egípcias. Nossa principal autoridade neste respeito é Plutarco, no 

seu “Isis e Osíris”; frequentes alusões, entretanto, ocorrem nos textos egípcios de todos 

os períodos que mostram que a ideia de Plutarco concorda essencialmente com a crença 

dos egípcios. 

A mulher de Osíris era sua irmã Ísis, cujo nome significa “lugar”. Ela parece, por 

isso, ser meramente uma personificação de “Osíris”, o trono real. Sua outra irmã Neftis 

(“Senhora do Castelo”) foi provavelmente só uma criação artificial e uma contraparte do 

seu marido Setekh, irmão de Osíris, que com seus parceiros matou Osíris, mas foi vencido 

pelo filho de Osíris, Hórus, depois de uma longa luta; Hórus então vingou seu pai e o 

sucedeu no trono do Egito. 

Há duas versões sobre a morte de Osíris: de acordo com uma, ele foi morto em 

Nedit, a situação é desconhecida. Seu corpo foi cortado em pedaços e jogado no rio. Em 

ambos os casos a ressurreição é um efeito mágico! A conexão com o Nilo é resultado de 

uma antiga interpretação de Osíris como um deus do Nilo e as inundações, bem como da 

vegetação, a qual regularmente segue suas enchentes. Este caráter de Osíris como um 

deus da natureza, vem de sua antiga aparência nos textos egípcios no final da Vª Dinastia. 

Entretanto, o seu caráter real é o aspecto mais constante e marcante; todo o rei, após a sua 

morte era identificado com Osíris e, assim como Osíris, imaginava-se que surgisse 

novamente na próxima vida (1951, p. 36). Com a revolução “social”, após o final do 

Velho Reino, esta concepção de identidade do rei morto com Osíris foi estendida 

primeiramente para outros membros da família real e à aristocracia; mais tarde, foi 

estendida à população comum até que, no final do Reino Médio, todo o egípcio, fosse 

homem ou mulher, tornava-se Osíris após a morte e era chamado “Osíris Fulano de Tal” 

(1951, p. 36). 

Quando os monarcas de Em-Mont (atualmente Armant), no sul de Tebas, mais 

uma vez unificaram o Egito após longo período de anarquia e fundaram a XIª Dinastia, o 

deus de sua cidade nativa, Mont, ficou em proeminência e seu culto espalhou-se de Em- 

Mont para três cidades vizinhas: Tebas, Medamud e Tod. Esta reunificação foi 

conseguida pelo uso das armas e desde aquele tempo, Mont veio a ser visto como um 

deus da guerra. A XIª Dinastia foi, entretanto, deposta do poder por um oficial tebano, 

Amenmhet e ele e seus sucessores favoreceram outro, até agora obscuro, deus de Tebas, 

chamado Amon (1951, p. 37). Atum foi encontrado no Velho Reino, mas Amon só 

aparece no Reino Médio. 
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A história de Amon, em Tebas, pode ser traçada a partir do reino de Intef I da XIª 

Dinastia, quando o seu nome é pela primeira vez encontrado em uma estela do rei. Ele 

tinha, entretanto, sido introduzido em Tebas de Hermópolis, onde ele e sua companheira, 

Amaunet, eram membros de uma ogdoade compreendendo quatro divindades homens e 

quatro divindades mulheres que personificavam o oceano primordial e suas qualidades 

(escuridão, infinitude e invisibilidade misteriosa). A razão para este transplante, de Amon 

para uma nova localidade, foi para dar à nação novamente unida um deus supremo 

repartido por todos os habitantes em comum. Amon foi feito “chefe dos deuses” e ao seu 

aspecto hermopolitano foram acrescentadas características de outros importantes deuses 

do país; o próprio deus menfita Ptah, identificado com o deus primordial Tatjenen, o 

heliopolitano Rá e o Min de Koptos (1951, p. 37). 

A real ascendência de Amon começou com a vitória de Tebas, na XVIIIª Dinastia 

sobre os hicsos e a conquista egípcia na Ásia. A rivalidade de Rá foi eliminada pela 

associação de Amon com Rá como Amon-ra. 

Foi em seu nome e com a ajuda dele que os reis da dinastia fundaram o império 

do qual Amon-ra tornou-se o supremo deus e o “rei dos deuses”. Um grande templo foi 

construído para ele em Karnak e Luxor, magnificamente dotado de tributos da Ásia. Sua 

posição foi, então, assegurada até o final do Egito como uma nação independente! 

 
Como entender a relação entre esses deuses e a arte? 

 

A relação é intrínseca, porque a arte era muito importante para os egípcios antigos. 

Então, alguma personificação das divindades era indispensável, e se os corpos humanos 

dos deuses tinham as cabeças de vários animais, isto era, certamente em grande parte, um 

meio conveniente de se distinguir as várias personalidades. Assim, as cabeças dos animais 

poderiam de alguma maneira evocar as qualidades atribuídas ao deus de maneira natural 

(1951, p.40). 

 
Todos os deuses egípcios foram criações deles? 

 

Os deuses egípcios tiveram sua origem no país; embora tem sido sugerido, 

algumas vezes, que eles vieram de fora, e é possível demonstrar que alguns deles possam 

ter vindo de fora, seus nomes podem ser explicados pela linguagem egípcia. Eles são, 

então, puramente nacionais e como tal permanecem até que a política egípcia imponha 
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seu culto nas vizinhanças, como Núbia e Sudão, Palestina e Síria. Mas, em seu isolamento 

original, eles eram apenas do Egito (1951, p. 41). 

Os egípcios eram tolerantes com outros deuses dentro do Egito e igualmente com 

os deuses dos conquistados (1951, p. 41). Eles simplesmente os consideram como formas 

de suas próprias divindades. Está claro que, nessas circunstâncias, nenhuma heresia pode 

aparecer e, com exceção do curto período de Akhenaton, nada é conhecido sobre 

perseguição religiosa. Está pouco definido se a religião de Akhenaton fosse intencionada 

como universal, para todas as pessoas do império, muito embora alguns aspectos o 

sugiram. É curioso que medidas de força tivessem sido tomadas, tanto na sua 

disseminação como na sua posterior supressão (1951, p. 41). 

Cercados pela natureza de que dependiam, os egípcios viam a natureza divina em 

todo o cósmico, acima da terra, céu e ar, as enchentes do Nilo presentes em todo o lugar 

e sem necessidade de um tempo ou forma organizada de culto (1951, p. 41). 

Na fantasia poética de um povo oriental, eles agiam como seres humanos e como 

tais, eles falavam. Mitos surgem por suas personalidades e atos (1951, p. 41), e os egípcios 

nem mesmo os escolheram por colocar neles defeitos ou fraquezas às quais eles estavam 

sujeitos. Apenas poucos mitos tardios vieram para nós, por inumeráveis alusões e eventos 

míticos em textos, que estavam florescendo no final da Vª Dinastia. 

Para finalizar, algumas informações pessoais. No prefácio do seu livro, Jaroslav 

Cerny conta que ao ser convidado a escrever sobre a antiga religião egípcia, relutou, e 

somente aceitou a missão quando entendeu que ninguém, com um conhecimento maior 

do que o seu sobre este tema, aceitaria a tarefa. Ele informa aos egiptologistas que o livro 

se dirige para leigos curiosos porque o espaço é tão pequeno que precisou ser muito breve 

e incluir apenas o essencial. Por tais razões, com a modéstia que o caracterizava, ele 

considerou o seu texto pouco original, apenas um resumo de pesquisas já publicadas, 

disse, em obras raras e em linguagens de vários países com restrito acesso. Ele lia as 

línguas mortas egípcias: a hieroglífica, demótica, cóptica, além da grega e o latim, bem 

como as vivas: inglês, francês, italiano, alemão como em sua própria língua, o tcheco. 

Ao mesmo tempo, Jaroslav Cerny situou o seu livro para além dos catálogos 

ilustrados sobre estranhos deuses egípcios e da visão de uma religião egípcia como um 

mero aspecto da história política do Egito. Entendemos que é esta visão exatamente a que 

dá o tom de sua obra, porque é a sua proposta de tornar a religião egípcia, de forma 

inusitada, compreensível. 
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O sábio provoca o leitor, dizendo que o volume teria atingido os inteligentes 

capazes de encontrar no livro respostas às suas questões e, assim, capacitar-se o suficiente 

para levar à frente suas leituras, com a consulta à bibliografia do volume. 

O autor conseguiu o seu objetivo, ao longo de todos esses anos, entre 1951 e a 

atualidade! Estou desdobrando o seu estímulo, no esforço de trazer seu livro ao leitor 

brasileiro de uma forma dialógica como acredito que gostaria. Sem essa leitura, por mim 

feita em 1988, o meu caminho pela egiptologia teria sido bem menos intenso, proveitoso 

ou interessante! 

Muito obrigada! 
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