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Úvod

   Kočka je považována za tajemného a magického tvora. V lidových představách je 

to zvíře, které doprovází čarodějnici. Za místo jejího původu bývá označován Egypt, 

kde měla mít úlohu posvátného zvířete bohyně Bastety.

  Nabízejí se otázky, zda domácí kočka skutečně pochází z Egypta a jak to skutečně 

bylo s její posvátností. Byla uctívána už v nejstarších obdobích Egyptské historie, 

nebo tomu bylo jinak? Pokusíme se zjistit, se kterými božstvy byla kočka spojována. 

Dále jaké aspekty božství měla zastupovat a proč byly kočce vlastně numinózní 

vlastnosti přisuzovány. A nakonec zda měla nějaké místo v magických praktikách 

starých Egypťanů.

  Výchozím bodem této práce je publikace Jaromíra Málka The Cat in Ancient Egypt, 

jedna z nejpodrobnějších soudobých monografií na toto téma.

  Nezbytnou pomůckou, ze které vychází způsob datace a přepisů cizích jmen a názvů 

byla Encyklopedie starověkého Egypta (M. Verner, L. Bareš, B. Vachala 2007).

Preface

   The cat is supposed to be a magical and mysterious creature. In common belief it is 

an animal, that is a companion to a witch. Egypt is designated to be the place of its 

origin. 

  There are some questions if domestic cat is really originated from Egypt, and the 

question  of  its  sanctity.  Was  it  worshiped  already  during  the  oldest  periods  of 

Egyptian  history,  or  wasn´t  ?  We  will  attempt  to  learn  what  gods  was  the  cat 

connected to. More, what aspects it should represent and why was cat thought to have 

any numinous feature. And the last: was it connected to any magical practice?

  The starting point was Jaromír Málek´s publication The Cat in Ancient Egypt, one 

of the most elaborated contemporary works concerning this subject. Essential tool to 
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date periods of ancient civilization and for transcription was Encyklopedie starého 

Egypta (M. Verner, L. Bareš, B. Vachala 2007).
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Výskyt a chov koček ve starém Egyptě

    Mezi endemické druhy a poddruhy malých kočkovitých šelem, které patří k rodu 

Felis a které se vyskytují na území Egypta, náleží: Felis chaus: poddruh Felis chaus 

nilotica, Felis silvestris:  místní poddruhy  Felis silvestris libyca, Felis silvestris tri-

strami, Felis margarita: poddruh Felis margarita margarita. (Osborn a Helmy 1980, 

434nn.)

    Některé z těchto druhů kočkovitých šelem patrně patří mezi předky kočky domácí 

(Felis  catus,  Felis silvestris  catus).  (Boessneck 1988, 86) Jednotlivé druhy těchto 

zvířat se od sebe liší určitými biologickými znaky.

    Felis chaus – kočka bažinná nebo též rysec bažinný, se vyskytuje na Blízkém vý-

chodě, Severní Africe a ve Střední, Jižní a Jihovýchodní Asii. Poddruh, který  žije v 

Egyptě, je označen názvem Felis chaus nilotica. Žije zejména v deltě a údolí Nilu a v 

poušti při západním pobřeží Středozemního moře. Obývá málo obdělávané nebo ba-

žinaté oblasti s hustým, obtížně prostupným porostem.

 Zvíře je žlutohnědé a šedé barvy, skvrny na hlavě jsou nezřetelné, kromě černých 

ušních štětiček a nápadného tmavohnědého očního pruhu, líce jsou bez znaků, světle 

hnědé nezřetelné skvrny se vyskytují na bocích a břichu a tygrování na předních kon-

četinách. Ocas je relativně krátký, se dvěma černými pruhy a černou špičkou. Délka 

těla je 595 – 760 mm, váha 7 – 11,2 kg. Od Felis silvestris se liší zejména kratším 

ocasem, štětičkami na uších a nevýraznými znaky na srsti,  od  Felis margarita  se 

odlišuje tmavší barvou, méně nápadnými znaky na srsti,  kratším ocasem a tím, že 

polštářky na tlapkách nejsou pokryty srstí.  Obývá málo obdělávané nebo bažinaté 

oblasti s hustým, obtížně prostupným porostem. (Osborn a Helmy 1980, 435nn.)

    Felis silvestris –  kočka divoká.  Vyskytuje se v Evropě,  na Blízkém východě, 

Střední a Jižní Asii a v Africe. Je drobná, podobná kočce domácí, šedavé a žlutohnědé 

barvy, s nejasně ohraničenými pruhy a skvrnami. Líce a temeno hlavy nesou pruhy, 

má hřbetní černý pruh, tygrování na končetinách a trupu. Uši jsou červenohnědé bez 

štětiček, vnitřní chloupky uší jsou bílé nebo smetanové, ocas s černými prstenci a 
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špičkou je relativně dlouhý. Brada, hrdlo, břicho a vnitřní strana končetin jsou bělavé, 

na břiše se vyskytují drobné tmavé skvrny. Délka těla je 373 – 483 mm, váha asi 3 

kg. Její hlavní potravou jsou hlodavci, ptáci a plazi. (Osborn a Helmy 1980, 440nn.)

   Felis  silvestris  libyca –  kočka plavá,  endemická  forma kočky divoké.  Žije  na 

okrajích údolí a delty Nilu, v oázách a poušti na západním pobřeží Středozemního 

moře. Na rozdíl od  Felis chaus se vyskytuje v sušších oblastech. (Osborn a Helmy 

1980, 443)

   Felis silvestris tristami. Vyskytuje se na Sinajském poloostrově. Ve srovnání s Felis  

silvestris  libyca  je  tmavší  a šedší,  znaky srsti  jsou výraznější,  zadní  strana uší  je 

tmavší, tlapky má světlejší. (Osborn a Helmy 1980, 443n.)

    Felis margarita – kočka pouštní se vyskytuje na jihu Turkestánu, v Íránu, na 

Arabském  poloostrově  a  v  severní  Africe.  Felis  margarita  margarita  má  žít  v 

písečných oblastech pouští. Je menší než jiné druhy koček, délka těla je přibližně 461 

mm, má světlejší barvu srsti, uši jsou výrazně široké, bez štětiček, má delší a jemnější 

srst, srst na chodidlech také pokrývá polštářky tlapek. (Osborn a Helmy 1980, 444n.

 Z menších divoce žijících kočkovitých šelem se měl v Egyptě vyskytovat také rysec 

pustinný – karakal (Felis caracal nebo Caracal caracal), s červenavou srstí, krátkým 

ocasem a dlouhými černými ušními štětičkami (Osborn a Helmy 1980,  451nn.)

   Mezi kočkovité šelmy patří také serval  (Felis serval nebo Leptairulus serval), je-

hož exempláře byly nalezeny mezi mumiemi koček, podobně jako několik kusů již 

uvedeného karakala. Jeho zobrazení bylo také nalezeno na fajánsové dlaždici z doby 

vlády královny Hatšepsut (1479 – 1457) a Thutmose III. (1479 – 1425 př. n. l.) v 

chrámu bohyně Hathor v Serábit el-Chádim na Sinaji. Není jisté, zda se jednalo o 

původní egyptský druh. Je pravděpodobné, že zvířata byla dovážena z Núbie. (Málek 

(2006, 27n.) 

  V egyptštině pro kočku existoval výraz miu nebo mii (femininum miit), v démotštině 

imi (femininum  imiit nebo  miat) a  emu nebo  amu v koptštině. Slovo  miu pravdě-

podobně vzniklo jako onomatopoion (podobně jako české  mňoukat –  tedy mňouk, 

případně mňoukal, mňoukalka). Neexistovaly zvláštní názvy, které by odlišily domácí 

a divoké kočky, nebo různé druhy divokých koček (Málek 2006, 25). 
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     Doklady o výskytu divokých koček z archeologických nálezů, zejména z maleb, 

které tvořily výzdobu hrobek a kde byla divoké zvířata zobrazována, jsou poměrně 

vzácné  a  je  obtížné  přesně  identifikovat  druh  vyobrazeného  zvířete.  Kočky  se 

objevují  na scénách z papyrových houštin na břehu Nilu i  pouštních výjevech na 

malbách a reliéfech z výzdoby hrobek v období Staré říše (asi 2700 – 2180 př. n. l.) 

jen velmi vzácně. Daleko běžněji zobrazovanými šelmami papyrových mokřadů byly 

promyky (Herpestes incheumon) a ženetky (Genetta genetta). Na obrazech lovu na 

poušti  od doby Staré říše po dobu Nové říše  se  z malých šelem spíše  než kočka 

vyskytuje ženetka a karakal. (Boessneck 1988, 36).

   Typ maleb, na kterém je zemřelý, doprovázený členy své rodiny vyobrazen při lovu 

ryb nebo divokých ptáků v bažinách porostlých papyrem (ale ve scénách pouštního 

lovu) má spíše symbolický význam, než aby šlo o věrné zachycení skutečného života. 

Lov může představovat ovládnutí sil přírody (Janssen a Janssen 1989, 16), obnovu 

životní síly k udržení nesmrtelnosti (Boessneck 1988, 50), nebo vítězství nad silami 

ne-řádu, které majiteli hrobky zaručovalo posmrtný život (Málek 2006, 32).

Divoká kočka je několikrát  vyobrazena v chrámu boha Re v Abú Ghurábu,  který 

nechal postavit král Niuserre (asi 2408 – 2377 př. n. l.). Druh ke kterému patří, není 

možné spolehlivě určit. (Málek 2006, 28) 

   Scéna z lovu ryb se nachází na malbě v hrobce Chnumhotepa III. v  Bení Hasanu, z 

doby  asi  kolem r.  1900  př.  n.  l.  V papyrové  houštině  jsou  ukryty  dvě  ženetky, 

promyka a divoká kočka s dlouhým ocasem. Toto zvíře může být  Felis silvestris  

libyca. (Boesneck 1998, 50n.) To však poněkud odporuje předpokládanému výskytu 

kočky  plavé  v  sušších  oblastech  Egypta.(Osborn  a  Helmy 1980,  443)  Typickými 

drobnými dravci  papyrových porostů měli  být  promyka,  ženetka a kočka bažinná 

(Felis chaus). (Boessneck 1988, 50) 

  Snad se v tomto případě skutečně jedná o Felis chaus. Má srst bez skvrn a pruhů a 

matoucí  znak,  dlouhý ocas,  by  měl  být  způsoben tím,  že  umělec  přizpůsobil  její 

podobu standardnímu „hieroglyfickému“ typu sedící kočky se vztyčeným dlouhým 

ocasem. (Málek 2006, 39n.)

 Na malbě z Mennaovy hrobky v Thébách, která pravděpodobně pochází z období na 
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počátku vlády Amenhotepa III. (asi 1390 př. n. l.) a která opět zobrazuje papyrové 

mokřiny, je kočka s tygrovanou srstí, nejspíše Felis silvestris libyca, která se chystá 

vyplenit ptačí hnízdo. V tomto případě už by se mohlo jít o domestikovanou kočku, 

ale nelze to tvrdit s jistotou. Součástí výjevu je majitel hrobky s celou rodinou na 

výletě. Není zcela zřejmé, zda je kočka rodinným mazlíčkem, který je doprovází, ne-

bo jedním z divokých zvířat. (Málek 2006, 41)

   Kočka domácí (Felis catus) je dnes obecně považována za domestikovanou formu 

kočky plavé, Felis silvestris libyca, která pochází z Egypta. Proces domestikace ko-

ček byl patrně velmi dlouhý a jeho průběh není zcela objasněn.

  Nejstarší známý doklad o ochočení divoké kočky překvapivě pochází z Kypru, z 

lokality  Shillourokambos,  kde  byly  nalezeny  pozůstatky  zřejmě  ochočené  divoké 

kočky, pohřbené spolu s člověkem, z doby asi před 9500 lety. Šlo asi o osmiměsíční 

zvíře, které patřilo k poddruhu Felis silvestris libyca (Vigne aj. 2004, 259).   

   Nejstarší nalezené pozůstatky koček na Blízkém Východě pocházejí z Jericha, z še-

stého nebo počátku pátého tisíciletí, či dokonce už z devátého tisíciletí př. n. l. (Má-

lek 2006, 50)

   Soudobé genetické výzkumy provedené na populaci kočky domácí skutečně na-

značují  (Driscoll  aj.  2007, 522n), že původ domácích koček leží  na Předním Vý-

chodě, v oblasti Úrodného půlměsíce. V této oblasti měla začít domestikace asi před 

9000 lety.  Místní poddruhy divoké kočky,  Felis silvestris,  se přizpůsobily novým 

podmínkám, které přineslo rozvíjející se zemědělství. Přesunuly se k novému zdroji 

potravy, který představovali hlodavci ve skladištích obilí. 

 Do Egypta mohly kočky proniknout  s  obchodem přes Levantu už jako domesti-

kovaná zvířata. (Kurushima aj. 2012, 3217)

O dovezení domestikované kočky do Egypta z ciziny však neexistují přesvědčivé dů-

kazy. Místní území navíc poskytovalo všechny podmínky pro uskutečnění procesu 

domestikace. (Málek 2006, 56)  

  Nejstarší nález kosterních pozůstatků kočky v Egyptě pochází z Mustagaddy z doby 

asi pátého tisíciletí př. n. l. Jeden z hrobů na pohřebišti obsahoval pohřeb muže, snad 
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řemeslníka, spolu s kostmi antilopy a kočky, možná jeho mazlíčka. Případ nálezu ko-

stí antilopy a kočky v hrobě muže z naleziště kultury Badárí v Mustagaddě může in-

dikovat možný počátek domestikace a chovu koček již v předdynastickém období. 

(Boessneck 1988, 86)

    Divoké kočky ve formě poddruhu Felis silvestris libyca se mohly s člověkem sblí-

žit tak, že hledaly potravu i v okolí lidských sídel, kde mohly v blízkosti sýpek a skla-

dů potravin narazit na množství hlodavců nebo na zbytky jídla, které mohly být vyho-

zeny nebo úmyslně ponechány pro přilákání koček. Kočky se vracely na místo, kde 

získaly stálý přísun potravy a tam hubily škůdce.  Kromě hlodavců šlo také o nebe-

zpečné jedovaté hady, jako jsou kobry (Naja haje, kobra egyptská a Naja nigricolis,  

kobra černokrká) a zmije (Cerastes cerastes,  zmije rohatá a  Cerastes vipera,  zmije 

písečná). Je celkem pravděpodobné, že kočky se brzy přesunuly do lidských obydlí a 

vedle své role hubitelů škůdců a jedovatých hadů, byly přijaty jako domácí mazlí-

čkové, vedle těch tradičních, mezi které patřili psi, paviáni a jiné druhy malých opic. 

(Málek 2006, 54)

   Průběh domestikace koček byl pravděpodobně velmi dlouhý děj. Populace divo-

kých a domácích koček od sebe nebyly odděleny ještě v pozdním období a není mož-

né je od sebe biologicky odlišit, protože fakticky patří ke stejnému druhu, Felis sil-

vestris libyca.  (Boessneck 1988, 86) 

   Křížení  mezi  domácími a divokými kočkami je možné.  Svědectví  beduínů po-

tvrzuje, že se domácí a divoké kočky se spolu běžně páří. (Osborn a Helmy 1980, 

443)

   Není vyloučeno, že svou roli v domestikaci kočky sehrál kult bohyně Bastety.  Kult 

šířený zejména během vlády 22. a 23. dynastie se měl podílet na značném rozmno-

žení  domácích  a  polodivokých  koček,  které  dokládají  velká  pohřebiště  koček, 

zakládaná zhruba od tohoto období. (Boessneck 1988, 86) 

  Některé mumifikované kočky z těchto lokalit jsou však znatelně větší než současné 

domácí i divoké severoafrické kočky. Německý badatel J. Ehrenberger tyto kočky v r. 

1833 klasifikoval jako samostatný druh pod názvem  Felis bubastis. V současnosti 

jsou tyto kočky považovány za zvláštní plemeno kočky domácí (Felis catus). (Osborn 
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a Helmy 1980,  441n.)

   Genetický výzkum mumií koček (Kurushima aj. 2012,  3222) ukazuje, že se jednalo 

o předky současných domácích koček v Egyptě. Egypťané tak patrně byli prvními 

chovateli koček. 

   Nálezy z Kypru a Jericha ani  genetické důkazy o domestikaci  koček v oblasti 

Úrodného půlměsíce zcela nevylučují, že k domestikaci divokých koček mohlo sou-

časně s rozvojem zemědělství nezávisle dojít i v Egyptě. Je možné, že určitý podíl na 

domestikaci a rozšíření kočky domácí měl kult bohyně Bastety.

    V umění doby Staré říše postrádáme příklady, které by kočku ztvárňovaly jako kro-

tké zvíře, které je běžně chováno člověkem a má své místo v jeho domácnosti. Kočky 

se objevují spíše vzácně a obvykle mezi jinými divokými zvířaty Zdá se tedy, že v 

tomto období ještě nebyla v Egyptě domestikována.

  Kočka se v umění starého Egypta ve větší míře objevuje až v období Střední říše, 

kde už vystupuje jako průvodce člověka.

 Jedním z možných zobrazení domácí nebo zdomácnělé kočky v typické úloze lovce 

myší je výjev z hrobky Bakta III. z Bení Hasanu z doby na počátku Střední říše, kde 

je  zachycena  kočka,  sedící  proti  velkému hlodavci,  kterým je  patrně  Arvicanthis 

niloticus, myš nilská. (Houlihan 1996, 83)

  Častěji se obrazy koček v hrobkách objevovaly ve dvou typech scén – při lovu v 

papyrových houštinách a ve formě „kočky pod křeslem“ u portrétu majitele hrobky, 

který sedí spolu s manželkou po boku na křeslech s opěradly a kočka je usazená pod 

křeslem ženy, snad proto, že kočka začala být spojována se ženou a k muži patřil 

spíše pes. Možná že se o kočku v domácnosti starala spíše hospodyně a zvíře k ní 

proto lnulo, ale není pravděpodobné, že by kočky chovaly výhradně ženy. (Málek 

2006, 59)

   Svou  roli  při  koncipování  těchto  typů  obrazů  mohla  sehrát  asociace  kočky  s 

ženskou sexualitou a plodností (Janssen a Janssen 1989, 14).

  Kočky  jako  zvířata,  která  provázejí  člověka,  stávají  častým  prvkem  výzdoby 

thébských hrobek od doby kolem r. 1450 př. n. l. (Málek 2006, 53)
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   Nejstarší známý obraz kočky, která sedí pod křeslem ženy, představuje fragment 

reliéfu z Koptu. Ten pochází z doby 12. dynastie (asi 1994 – 1797 př. n. l.).

   Na příkladu výzdoby hrobky sochaře Ipuje z období vlády Ramesse II. (1279 – 

1212 př. n. l.) z oblasti Dér el-Medíny lze vidět poněkud nezvyklé ztvárnění koček. 

Ipuj a jeho manželka sedí na křeslech s vysokými opěradly. Pod křeslem Ipujovy 

manželky  sedí  dospělá  kočka.  Místo  běžného  profilu  je  hlava  kočky  namalována 

zepředu, a jejím uchu je upevněn stříbrný kroužek.  Sám Ipuj má na klíně kotě, které 

si s nataženou tlapkou hraje s lemem jeho šatů. Obě kočky na malbě mají tygrovanou 

srst. (Janssen a Janssen 1989, 14)

   Dalším příkladem „kočky pod židlí“ je obraz z jiné hrobky v Dér el-Medíně, hro-

bky Penbuje a Kasy, kde zobrazené zvíře na obě nese náhrdelník s třemi řadami korá-

lků a náušnice s přívěsky. (Málek 2006, 58)

  Zlaté náušnice, náhrdelníky a někdy i nosní kroužky zdobí i sošky božských koček z 

Pozdní a Ptolemaiovské doby. (Yoyotte 2002, 530) Snad se mohlo jednat o zvyk zdo-

bení domácích mazlíčků.

 Kočka pod křeslem je někdy ve společnosti jiných domácích zvířat. Na vyobrazení 

královny Teje, manželky Amenhotepa III. (vládl asi 1387 – 1348 př. n. l.) z Anenovy 

hrobky v Thébách, sedí pod křeslem královny tygrovaná kočka, která tlapkou objímá 

husu. Nad nimi poskakuje opice. (Janssen a Janssen 1989, 14) 

   Kočka pod křeslem se na některých obrazech také krmí. Kočka na malbě v Mejově 

hrobce (patrně z období vlády Thutmose III., asi 1479 – 1424 př. n. l.), je k noze 

křesla  přivázána  červenou stuhou,  takže  se  nemůže dostat  k  misce  s  potravou.  V 

Nachtově hrobce (doba Thutmose IV., asi 1397 – 1387 př. n. l.) kočka pod křeslem 

požírá rybu. (Málek 2006, 62)

   Druhou skupinu obrazů představují výjevy z papyrových mokřadů, kde však kočka 

nepatří mezi divoké obyvatele tohoto prostředí, ale doprovází svého majitele na lovu 

ryb a ptáků. Tyto scény mohou navozovat představu, že kočky byly v Egyptě cvičeny 

jako pomocníci při lovu, k aportování ulovené zvěře. Obrazy z hrobek doby Staré 

říše, kde jsou ve scénách lovu v mokřinách k vidění promyky a ženetky lze inter-

pretovat  tak,  že  promyka  (nebo  ženetka)  byla  vypuštěna  pomocníkem  lovce  do 
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papyrového porostu, zvíře vylezlo k hnízdu a vyplašilo ptáčata i dospělé ptáky. Ti 

vzlétli a kroužili kolem vetřelce a tak se vystavovali lovci vybavenému házecí holí. 

Od doby Střední říše měly být ke stejnému účelu vypouštěny kočky. (Yoyotte 2005, 

519)

 Někdy je myšlenka cvičení koček pro aportování zvěře odmítá, ale připouští se, že 

kočky, a také promyky mohly být využívány k plašení vodního ptactva, které bylo 

loveno házecími holemi. (Málek 2006, 65n.) Jinde se považuje i teorie o užívání ko-

ček k plašení ptactva za velice spekulativní. (Houlihan 1996, 86)

   Sošky koček jsou doloženy od období Střední říše. Nejstarší nález patrně před-

stavuje alabastrová kosmetická nádoba ve tvaru sedící  kočky, patrně z let  1980 – 

1801 př. n. l.  Malé figurky koček byly umisťovány do hrobek pro ochranu zemřelého 

v  jeho  posmrtném  životě,  zřejmě  pro  schopnost  koček  hubit  nebezpečné  tvory. 

Příklady jsou modrá fajánsová soška kočky se skvrnitou srstí z Héliopole (lokalita 

Mataréja) a soška ležící kočky z hrobky poblíž pyramidy Senusreta I. (asi 1964 – 

1919 př. n. l.) v Lištu. (Málek 2006, 52n.). 

   Během doby Střední říše se námět kočky také objevil ve formě ozdob nebo jako 

dekorace  předmětů denní  potřeby.  Motiv se  koček zřejmě vyskytoval  na špercích 

královen, podobně jako motiv sfingy na špercích králů. Jedním z dokladů jsou dva 

zlaté dílce z náramku královny Sobekemsaf  z období 17. dynastie, osmnáct zlatých 

přívěsků  ve  tvaru  kočky  na  límcovém  náhrdelníku  královny  Ahhotep,  manželky 

panovníka  17.  dynastie  Sekenenre  Taa  II.  A také  nález  z  hrobky  tří  manželek 

Thutmose III.  (asi  1479 – 1424 př.  n.  l.)  v Thébách,  kde byly objeveny náramky 

tvořené korálky a panely s figurkami ležících koček, vykládané zlatem, karneolem a 

fajáns. (Málek 2006, 70) 

  Všechny popsané obrazy, pokud je možné zjistit barvu srsti, ukazují podobný typ 

tygrovaných koček, které byly podobné spíše kočce divoké, nebo její místní formě, 

kočce plavé.

   Možný nejranější textový doklad  domestikace koček představuje fragment nápisu z 

chrámové zdi, který byl nalezen v blízkosti pyramidy krále Ameneheta I. (asi 1994 – 
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1964 př. n. l.) v Lištu. Nápis sám však pochází z období konce Staré říše, snad vlády 

Pepiho II.,  z  6.  dynastie  (přibližně  2365 –  2180 př.  n.  l.).  Text  se  týká  božstva, 

označeného jako „Pán města Miuu“. Název Miuu je zapsán pomocí tří hieroglyfů, 

které představují tři, vlevo otočené, sedící kočky. Je možné, že název mohl doslovně 

znamenat  „Kočky“  nebo  „Kočičí  město“,  ale  je  také  možné,  že  šlo  pouze  o 

zaznamenání  výslovnosti  místního  jména.  Není  známo,  o  jaké  božstvo  se  mělo 

jednat.  Nebyl také nalezen jiný doklad o existenci  tohoto města.  (Houlihan 1995, 

81n.)

   Hieroglyfická podoba kočky má v tomto nápisu dvě varianty: s ocasem vytyčeným, 

rovnoběžným ke křivce zad, nebo s ocasem zatočeným podél stehna zvířete. Druhý 

typ se stal běžným hieroglyfickým ztvárněním kočky. (Málek 2006, 47)

  Další důkaz domestikace koček snad lze spatřovat v osobních jménech. Pojmenovat 

dítě podle zvířete bylo celkem běžné, jméno mělo odrážet povahu nebo chování dané 

osoby.  Jeden z  faraónů 22.  dynastie  se  jmenoval  Pamiu – Kocour,  ženské jméno 

Kočka (s variantami Miut, Miit, Tamiit) je doloženo už z období Staré říše. Z doby 

kolem let  2311 – 2140 př.  n.  l.  pochází  Tefnenova náhrobní  stéla  z Gízy,  kde je 

napsáno jméno služebné Miut.  Jméno je zapsáno pomocí hieroglyfu skrčené nebo 

ležící kočky. Jméno Miit, zapsané hieroglyfem sedící kočky, bylo nalezeno na rakvi 

mumie asi pětileté dívky, pohřbené v chrámu krále Mentuhotepa II. (asi 2064 – 2013 

př. n. l.) v Dér el-Bahrí. (Málek 2006., 47)

    Kočky samotné svá osobní jména obvykle nedostávaly. V Memfisu byl nalezen 

malý vápencový sarkofág,  určený pro oblíbenou kočku prince Džehutymose, syna 

Amenhotepa III. (1387 – 1348 př. n. l.). Princova kočka se jmenovala prostě Kočka – 

Tamyt  (nebo  Tamejet). Doloženo  je  pouze  jedno  jméno  kočky  (nebo  kocoura)  z 

Piumreovy hrobky v Thébách, datované do doby vlády Thutmose III. (1479 – 1424 

př. n. l.). Zvíře se jmenovalo Nedžem (Sladký nebo milý/ Cukroušek, Miláček) nebo 

Nedžemet, v případě samice. (Málek 2006, s. 51)

   O podobě vlastního chovu koček máme jen nejasné představy. Je možné, že už ve 

starém Egyptě  existoval  zvyk kočkám podávat  mléko.  Britský archeolog Petrie  v 

Abydu odkryl hrobku z 12. dynastie. V její kapli se nacházelo sedmnáct koster koček 
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spolu s řadou malých nádob, které jak se domníval, mohly obsahovat mléko, které 

mělo představovat obětinu pro zmíněné kočky. (Janssen a Janssen 1989, 17)

   Dnes zcela zažitý obraz domácí kočky jako lovce myší zmiňují již staroegyptské 

papyry. V úloze v Rhindově matematickém papyru se počítá sedm domů, čtyřicet 

devět koček a tři sta čtyřicet tři myší. (Houlihan 1996, 83) 

 Ebersův papyrus (asi 1500 př. n. l.) zmiňuje magický „prostředek zabraňující, aby 

myši na nic nechodily – Na všechno dát kočičí sádlo.“ ( Lexa 1996, 228)

Metternichova stéla (4. stol př. n. l.) obsahuje vedle zaříkání, které mají pomoci lidem 

uštknutým hadem nebo štírem také zaříkání pro uzdravení uštknuté kočky. 

 „Re, pojď sem ke své dceři! Šove, pojď sem ke své manželce! Eseto, pojď sem ke 

své sestře a zachraň ji před tímto zlým jedem, jenž je v některém jejím údu!

 Ó vy bozi,  pojďte sem a zahubte zlý jed,  jenž je v některém údu této nemocné 

kočky.“ (Lexa1996, 189n)

  Další zaříkadlo z téhož textu ztotožňuje kočku s bohyní Bastetou:

„ Neboj se, neboj se Basteto, statečná, náčelnice nádherných polí, vládnoucí všem 

ostatním bohům! Není možné tě přemoci! Vyjdi ven po mém zaříkadle, zlý jede, ať 

jsi v kterémkoli údu kočky, jež byla uštknuta!“(Lexa 1996, 197).

 V  textu Metternichovy stély jsou uvedena celkem tři zaříkadla k uzdravení kočky. 

To může poukazovat na oblíbenost koček jako domácích zvířat a péči, která jim byla 

věnována, i na posvátný charakter kočky v tomto období.

   Možná podoba časové linie vývoje chovu kočky v Egyptě vypadá následovně :

 4000 let  př.  n.  l.  -  první  stálá  sídla,  zemědělství,  sklady a  sýpky, které přitahují 

škůdce, zejména hlodavce i jejich predátory – kočky.

 4000 – 2000 př. n. l. - mezi lidmi a dosud divokými kočkami postupně vznikl vztah 

založený  na  oboustranném  prospěchu  (u  koček  snadnější  přístup  k  potravě,  pro 

člověka kočka představovala užitečného hubitele hlodavců a hadů), který postupně 

vedl k domestikaci.
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2000 – 1000 př. n. l. Již zcela domestikovaná kočka je běžnou součástí egyptských 

domácností.

1000 př.  n.  l.  -  350 n.  l.  Kočka je považována za manifestaci  některých božstev, 

kočky jsou ve značných počtech chovány v areálech chrámů. (Málek 2006, 56)
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Symbolický význam kočky a kocoura

  Pokud pomineme případy,  ve kterých zobrazení  kocoura představuje  slunečního 

boha Rea a kočka je bohyní Bastetou, či může vyjadřovat mírný aspekt některé z bo-

hyň slunečního oka, můžeme se vrátit k obecným vlastnostem zvířete. Kočka mohla 

představovat symbol ochrany díky své schopnosti zneškodňovat hady a štíry. (Horn-

blower 1943, 85n.) Tato schopnost, která původně souvisela se skutečným zvířetem, 

byla přenesena na jeho vypodobnění a spojením kočky s některými božstvy se ještě 

umocnila.

     Nálezy které představují kočku v tomto kontextu se objevují až v období Střední 

říše. Asi od roku 2800 př. n. l. se ve výbavě hrobek vyskytují apotropaické hůlky, 

jinak označované také jako „magické nože“, ploché zahnuté předměty, vyrobené z 

hroší zuboviny a zdobené zpočátku jen obrazy zvířecích hlav na koncích. V období 

zhruba od roku 2000 př. n. l. se začaly vyskytovat hůlky pokryté rytinami různých 

bytostí a zvířat, mezi kterými figuruje i kočka. (Pinch 2010, 40) 

  Tvar apotropaických hůlek mohl být odvozen od tvaru házecí hole, používané k 

lovu ptáků. Divocí ptáci v umění Egypta symbolizovali síly chaosu, takže nástroje 

určené k jejich lovu mohly představovat vítězství řádu nad ne-řádem a moc, kterou je 

možné ovládnout škodlivé bytosti. Materiál, ze kterého byly zhotoveny, měl jejich 

uživateli propůjčit sílu hrocha (Pinch 2010, 40). 

  Podoba apotropaických hůlek může také vycházet z tvaru klapaček. Zvuk klapaček 

měl zahánět hady a zlé bytosti obecně. Jejich účelem byla ochrana zemřelého před 

nebezpečím – hady a štíry, nemocemi, nehodami, těžkými porody, zlými sny a po-

dobně.  Kočka  sem  byla  umístěna  kvůli  své  schopnosti  hubit  hady.  Kočka  mívá 

„hieroglyfickou“ podobu, někdy v pozdvižené tlapce třímá nůž. (Málek 2006, 77n.)

  Ochrannou funkci kočky podtrhuje výskyt amuletů s motivem tohoto zvířete. První 

amulety s podobou koček se  jako součást  pohřební výbavy vyskytovaly na konci 

Staré říše, byly vyráběny hlavně z fajánse a z kostí a svému majiteli měly nejspíše 

zaručit plodnost a snad už v této době byl spojen s bohyní Bastet. Za Nové říše byly 
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podobné amulety vyřezávány z polodrahokamů, např. z karneolu a složily jako gemy 

prstenů  nebo  tvořily  spodní  část  skarabů.  Složité  skupinové  kompozice  koček  s 

koťaty nebo postavičky kočky na sloupu nejsou doložené před 3. přechodnou dobou. 

Tyto předměty byly určeny ženám, kterým měly zajistit  ochranu Bastety a zajistit 

plodnost na tomto i onom světě. Zlaté šperky s motivem koček, které byly nalezeny v 

hrobce tří manželek Thutmose III. a podobné předměty měly patrně stejný účel. (An-

drews 1994, 33)

  Kočka je, jako symbol ochrany, vyobrazena na destičkovitých amuletech („cippi“) a 

v podobě magických sošek také v průběhu Pozdní, Ptolemaiovské a Římské doby. 

Svého majitele měly tyto předměty bránit před hadím uštknutím a bodnutím štíra. V 

textu na stéle z doby vlády krále Nachtareheba (360/361 – 343 př. n. l.) se vystrašená 

kočka, kterou bodl štír, obrací ke slunečnímu bohu s prosbou, aby přišel a pomohl 

„své dceři“. Ten kočce slibuje svou ochranu.  (Málek 2006, 79)

 Na  spodní  straně  amuletu  ve  tvaru  skaraba  z  Pozdní  či  Ptolemaiovské  doby  je 

zobrazen sluneční kotouč, kočka a koš. Dohromady zřejmě tvoří kryptogram jména 

boha Amona, protože zpočátečních hlásek slov aten, miu, neb lze složit amn – Amon. 

Kočka na skarabu může mít i symboličtější význam, například kočka a lotosový květ 

nebo několik květů lotosu představují znovuzrození.(Málek 2006, 92)

   Funkci figurek koček na sloupu, tj. na bronzových hlavicích, které představují květ 

papyru nebo lotosu a připomínají  zakončení sloupů staveb,  přesně neznáme. Tyto 

hlavice mohly být původně součástí holí, které ukazovaly, že jejich majitel zastává 

nějakou  úřednickou  nebo  kněžskou  funkci.  Nebo  mohly  být  součástí  nosítek,  ve 

kterých se nosil obraz bohyně během slavnostních průvodů. (Málek 2006, 110)

  Kočka usazená ve společnosti majitele hrobky a jeho rodiny, obvykle pod židlí ženy, 

byla motivem, který byl součástí výzdoby hrobek od Střední říše.  Jeho symbolice 

můžeme rozumět různými způsoby. V jiném typu scén vystupovala kočka v roli po-

mocníka při lovu na vodní ptáky v papyrových houštinách. I na těchto obrazech býval 

majitel hrobky doprovázen rodinou, on sám jako lovec. Ptáci i jiní živočichové obý-

vající mokřady reprezentují síly chaosu, nad kterými lovec vítězí a kočka je znakem 

toho, že tento chaos je kontrolován. (te Velde 1982, 131)  
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   Snad bychom tuto myšlenku mohli ještě rozvést a říci, že kočka je symbolem porá-

žky sil ne-řádu, isfetu, nebo také, že zastupuje řád.

  Tuto asociaci podpírá skutečnost, že některé bronzové sošky koček z Pozdní doby 

na mívaly na krku zavěšenou figurku Maat, bohyně kosmického řádu a pravdy, nebo 

to, že symbol Maat, pštrosí pero, bylo užíváno k napodobení vzoru chloupků uvnitř 

uší sošek koček. (Málek 2006, 90) 

  „Kočka pod židlí“ mohla mít stejný význam. Kočka tu obvykle doplňuje výjev, na 

kterém si zesnulý vychutnává blažený život v zásvětí. Lidé jsou oblečeni v bílém, 

popíjejí, naslouchají hudbě a hrají hru senet. Na patrně nejranější známé malbě tohoto 

typu asi z období 11. dynastie (asi 2137 – 1994 př. n. l.), která se zachovala pouze ve 

zlomcích, je pod obrazem kočky umístěn nápis heru nefer, dobrý (nebo krásný) den, 

který taková scéna oslavuje. (te Velde 1982, 131)

  Skutečnost, že kočka je na obrazech umístěna pod židli ženy svádí ke spekulacím, 

že se její přítomnost odkazuje na ženskou sexualitu, totiž že jde o narážku na to, že 

žena není omezována svou menstruační periodou. (te Velde 1982, 136)

    Z papyru z období Nové říše, věnovaném výkladu snů, se můžeme dozvědět, že 

vidět ve snu velkou kočku je dobré znamení, které ohlašuje velkou úrodu. Kočka se 

stala pro Egypťany snovým symbolem velké úrody patrně kvůli své proslulé dove-

dnosti chytat myši. Při malém počtu škůdců snad lze čekat velkou úrodu. (Houlihan 

1996, 83)

    Noční jekot kocoura posloužil v jednom literární přirovnání:  Způsobit, aby ten, 

kdo slouží  bohu,  prospíval,  je  jako kvílení  kocoura.  Význam tohoto přirovnání je 

však  dost  nejasný.  Snad  jde  o  to,  aby  péče  o  blaho  božích  služebníků  byla  pro 

člověka tak přirozená, jako je pro kocoura přirozené mňoukání. (Janssen a Janssen 

1989, 17)

  Nejrůznější zvířata byla ztvárněna v drobných výjevech zachycených na papyrech a 

ostrakách. Jejich autory byli řemeslníci z Dér el-Medíny, kteří pracovali na výzdobě 

hrobek v Údolí králů. Většina z nich pochází doby vlády 19. a 20. dynastie (asi 1292 

– 1078 př. n. l.). (Málek 2006, 112)

  Ostraka (eg. nedžer nebo nedž) tvořená keramickými střepy a úlomky vápence, se 

21



používala  jako levná náhražka papyru.  Používala se  pro vytváření  skic,  pro psaní 

poznámek, dopisů, dopisů, účtů a školních cvičení. (Vachala 2007, 352n.)

  Ostraka  zdobí  i  obrázky  koček.  Zobrazení  tygrované  kočky,  které  visí  z  tlamy 

hlodavec bylo nalezeno na vápencovém úlomku v Dér el-Medíně a pochází z éry 20. 

dynastie (asi 1188 – 1078 př. n. l.) (Houlihan 1996, 83)

  Jedna skupina ostrak vyniká tím, že představuje různá zvířata v lidských rolích. 

Zvířata hrají na hudební nástroje, popíjejí pivo ve stínu besídky, pracují jako pastýři a 

chůvy  nebo  je  jejich  chování  jinak  nezvyklé.  Kresby  na  ostrakách  svou  náplní 

obracejí přirozené vlastnosti zvířat v jejich opak, jako když hroch trhá fíky vysoko ve 

větvích stromu, zatímco pták podobný krkavci musí na strom lézt po žebříku. (Scott 

1962, 153)

  Kočky tu vystupují v rolích služek, které musí plnit příkazy své vznešené paní myši, 

nebo jsou chůvami malých myšek. Kočky husopasky se starají o velká hejna hus ne-

bo kachen. (Houlihan 1996, s. 215)

  Motiv kočky, která žene hejno hus, zdobil na fajánsové kompozici korunu boha Be-

sa, doprovázeného ženami.(Málek 2006, 121n.)

  Turínský papyrus, zachovaný poze ve zlomcích, který pravděpodobně také pochází 

z Dér el-Medíny, je známý zejména pro erotické motivy, ale obsahuje také scény se 

zvířaty,  stejného  druhu,  jako  ty  na  ostrakách.  Začínají  výjevem,  na  kterém myši 

obléhají pevnost, bráněnou kočkami. Podivuhodný je obrázek myši, která střílí z luku 

na válečném voze taženém psy. Silně připomíná triumfální portréty krále Ramesse II. 

a celá scéna, pokud si odmyslíme její zvířecí aktéry, by mohla být obrazem králova 

vítězného tažení do Sýrie a Palestiny. Boj končí tím, že se velitel koček vzdá myším.

(Málek 2006, 119)

  Přesný  význam  těchto  kreseb  není  znám.  Některé  představují  karikatury 

každodenního života, jiné jsou patrně ilustracemi k neznámým bajkám, které snad 

můžeme považovat  za  předchůdce  Ezopových bajek  nebo populárních  moderních 

zvířecích postaviček. (Scott 1962, 153)

    Byla nalezena i ostraka, která mohou představovat ilustraci mýtu o slunečním oku. 

Na jednom z nich jsou velká kočka, pavián a hnízdící supice se snůškou vajec. Když 
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bůh Thovt našel uprchlé sluneční oko v podobě zuřivé lvice, musel vynaložit značné 

úsilí, aby si zachránil život. Bohyni bavil vyprávěním, mimo jiné i příběhem o matce 

kočce a matce supici. (Málek 2006, 118)
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Felinní božstva

 Texty pyramid, nejstarší dochované náboženské texty Egypta (24. - 22. stol. př. n. l.) 

neuvádějí žádné zmínky o kočce nebo felinním božstvu. Mluví se zde ale o bohyni 

Mafdet. Podle vyobrazení na kamenné váze nalezené v Abydu (asi 2950 – 2800 př. n. 

l.) mohlo jít o leopardí nebo gepardí božstvo. Bohyně je zde popsána jako hubitelka 

hadů (Málek 2006, 77n.).

  Texty pyramid zmiňují také bohyni Tefnut vedle jejího bratra a manžela Šua, jako 

potomky stvořitele Atuma. (Allen 2005, 55)  

  Nápis v pohřební komoře pyramidy krále 6. dynastie Pepiho I. cituje jméno Bastety. 

(Scott 1958, 4n.) Felinním aspektům těchto bohyň se však budeme věnovat později. 

   Bohyně Mafdet získala své jméno po blíže neurčené kočkovité šelmě. Jejím em-

blémem je zvláštní nástroj, který se skládá ze zahnuté tyče, částečně ovinuté prova-

zem, ze kterého vyčnívá nůž, který mohl sloužit k mučení a popravám, k vykonávání 

spravedlnosti na tomto světě i v podsvětí. Mafdet byla ochránkyní před hady a podo-

bnými bytostmi a snad právě její obraz zdobí apotropaické hůlky z období Střední 

říše. (Bonnet 2000, 434n.)

   Žena s hlavou kočky vystupovala také na vinětách v Knize mrtvých, jako „uva-

děčka“ ve scénách soudu zemřelého. Obvykle nenese žádné jméno, ale může jít o 

Mafdet. V mytologickém papyru Dirpu, pěvkyně boha Amon-Rea, z doby asi kolem 

r. 1000 př. n. l., je takováto bohyně vyobrazena. Přivádí zesnulou do blízkosti Usira. 

Bohyně má ženské tělo a kočičí hlavu, pokud je jí možné odlišit od hlavy lvice, leo-

parda nebo geparda. Z kontextu vyplývá, že se nejedná o Bastet. Bohyně Mafdet tak 

mohla být s kočkou spojována dříve bež Bastet. (Málek 2006, 96)

  V Textech pyramid bůh Re bere od Mafdety nůž a s ním zabíjí hada. Později mohla 

Mafdet s Reem splynout. (Hornblower 1943, 86)

     Re je egyptské slovo pro slunce a bůh Re představoval personifikaci slunce. Úcta 

k němu byla založena na všeobjímající moci slunce. Představy spojené s Reem vy-
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světlovaly vznik slunce a jeho denní pouť po obloze. (Bonnet 2000, 626)  

 „Velký kocour“ je jedno ze jmen slunečního boha. Představa slunečního boha jako 

kocoura mohla vést k tomu, že sluneční oko a s ním spjaté bohyně získaly kočičí 

podobu. To se týkalo Hathory, Tefnuty, Sachmety a Bastety. Hathor byla často nazý-

vána kočkou a stejně jako Re měla zabít Apopa. Tefnut byla svými rysy blízká Baste-

tě a podle mýtu o svém návratu z ciziny měla přízvisko „etiopská kočka“. Kočka byla 

uctívána také v chrámu bohyně Neit. Spjatost kočky se sluncem může také nazna-

čovat  to,  že  řada  sošek  tohoto  zvířete  měla  na  hrudi  nebo  na  hlavě  načrtnutého 

skaraba. (Bonnet 2000, 371nn.)

   Označení „Velký kocour“ úzce souvisí s texty, ve kterých se toto pojmenování 

vyskytovalo. 

  V době Nové říše  vznikaly Knihy mrtvých psané na papyrech nebo na stěnách 

hrobek. Tyto texty měly, podobně jako starší Texty pyramid, Texty rakví a Podsvětní 

knihy  (Amduat,  Kniha  bran,  Kniha  podsvětních  jeskyní)  zemřelému  pomoci 

dosáhnout zásvětní blaženosti. Kniha mrtvých se skládá z říkání (jinak též kapitol), 

ilustrací (viněty) a různých dodatků. Její uspořádání se měnilo v závislosti na době a 

místě a ustálilo se až v Pozdní a řecko-římské době. Podsvětní knihy naproti ní měly 

ustálený a ucelený obsah, který popisoval noční pouť slunečního boha podsvětím až k 

rannímu východu, které zemřelý napodobuje při své pouti pro dosažení zásvětního ži-

vota. (Janák 2012, 193nn.) 

 V Textech rakví (asi 2100 př. n. l.) v říkání 335 zemřelý prohlašuje: „Já jsem Velký 

kocour,  který  rozpoltil  strom išed  na  své  straně  Onu,  za  noci  válčení  a  zahánění 

vzbouřenců a za dne ničení nepřátel Pána všehomíra.  Kdo je ten Velký kocour? Je to 

sám bůh Re. Byl nazván kocourem, když o něm mluvil Sia, protože během toho, co 

dělal,  mňoukal,  a  tak jeho jméno kocour, vstoupilo do bytí.  “ Strom išed byl po-

svátným stromem boha slunce v Heliopoli. Co je míněno rozpolcením stromu, není 

jasné. Velký kocour je Re, bůh slunce. Sia je personifikace myšlení, je to jeden z bo-

hů, kteří doprovázejí Rea. Zdá se, že tento text potvrzuje etymologii slova kocour. 

(Málek 2006, 78n.) 

  V královských hrobkách doby Nové říše (asi po r. 1540 př. n. l.) se vyskytují nápisy 
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a  obrazy,  které  vykreslují  podsvětní  krajinu,  kterou  Re  každou  noc  překonává. 

Sluneční bůh se na své pouti setkává s různými pomocníky, mezi kterými jsou kočky 

a bytosti s kočičími hlavami. V knize Amduat měl démon „kruté tváře“ kočičí hlavu, 

nebo alespoň kočičí  uši  a  srážel  hlavy spoutaných nepřátel.  V Knize podsvětních 

jeskyní  vystupuje  démon Miuty  (miu  –  kočka)  s  kočičí  hlavou,  který  dohlíží  na 

spoutané nepřátele slunečního boha. (Málek 2006, 79)

 V Knize bran je démon Miuty s kočičí hlavou strážcem jedenácté brány, kterou musí 

sluneční bůh projít (Bonnet 2000, 372).

  Text Litanie na Rea, z doby Nové říše a Třetí přechodné doby zaznamenává Rea v 

podobě kocoura vždy v souvislosti s přemožením hada Apopa. (Janák 2005, 144)

  Kocour se objevuje na vinětě, která doprovází říkání č.  17 Knihy mrtvých,  kde 

zabíjí nepřítele slunečního boha v podobě hada tak, že se mu chystá uříznout hlavu 

nožem, který třímá v jedné z předních pracek. Tento motiv se v Knize mrtvých udržel 

až  do  Ptolemaiovské  doby.  Ve většině  případů  viněta  zobrazuje  kocoura,  je  však 

doložen i příklad kočky, která zabíjí hada Apopa, představitele sil ne-řádu isfet, na 

obrazovém papyru z hrobky Taudžatre, pěvkyně boha Amon-Rea, z doby asi kolem r. 

1000 př. n. l. Kočka zde je ztotožněna s majitelkou hrobky, a proto byla ztvárněna 

jako samice.  (Málek 2006, 83n.) 

  V  ilustraci  k  říkání  č.  17  můžeme  také  spatřovat  asociaci  na  již  opakovaně 

zmiňovanou schopnost koček usmrcovat hady, ale také na židovskou apokalyptiku 

helénistické  doby,  např.  na  knihu Daniel  10:13-21,  kterou spojuje  s  křesťanským 

Zjevením  12:7   postava  archanděla  Michaela,  známého  svým  bojem  s  drakem. 

(Yoyotte 2005, 522) Jak dalece souvisí křesťanské apokalyptické představy s egypt-

skými náboženskými výklady nelze blíže upřesnit.

  Podle Hórapollona, egyptského autora díla o hieroglyfech ze 4. stol. n. l., existoval v 

Heliopoli (eg. Iunu), městě slunečního kultu, obraz boha s kočičí hlavou. Pojila se k 

němu víra, že se jedná o manifestaci boha Rea. (Bonnet 2000, 372)

 Na stéle z Dér el-Medíny, datované zhruba do doby 19. dynastie, jsou zobrazeny dvě 

kočky. Nápis na stéle ve formě hymnu se obrací k Reovi jako „Velkému kocourovi“. 

Dvě kočky zde zřejmě mohou představovat oči slunečního boha. (te Velde 1982, 133)
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 Podobně jako slovo označující kočku- miit, znělo i jméno Maat, bohyně kosmického 

řádu a pravdy. Tato asociace může objasňovat důvod, proč měly některé bronzové 

sošky koček z Pozdní doby na krku zavěšenou sošku bohyně Maat, nebo to, že sym-

bol Maat, pštrosí pero, bylo užíváno k napodobení vzoru chloupků uvnitř uší sošek 

koček. (Málek 2006, 90) 

  Výskyt Maat v blízkosti Rea implikuje Reovo postupné splývání se stvořitelským 

bohem Atumem. Jako Atum-Re se stal stvořitelem, který se na počátku zjevil v pra-

oceánu, personifikovaném jako bůh Nun a zároveň byl synem bohyně nebes Nuty, 

která jej každé rádo znovu rodí. Podle legend města Hermonthis měl Re překonat 

moc chaosu a temnoty na Ostrově plamenů a v Maat vytvořit řád světa. Maat byla 

bohyní, která Rea provázela na cestách na přídi slunečního bárky. Představovala jeho 

dceru, ale hlavně řád, zákony běhu světa, které Re jako král bohů na své každodenní 

pouti neměnně udržuje. (Bonnet 2000, 627n.)

  V zaříkání z Metternichovy stély, které již bylo zmíněno a které bylo určeno pro 

uzdravení uštknuté kočky, je zdůrazněno její příbuzenství se slunečním bohem. Ko-

čka je zde nazývána Reovou dcerou. ( Lexa 1996, 189n.)

  „Kočka, dcera Reova“ byl  mimo jiné titul bohyně Hathor. (Yoyotte 2005, 523)

 Na stéle asi z r. 1250 př. n. l., patrně z Dér el-Medíny, jsou vyobrazeny dvě kočky 

naproti sobě. Jedna nese označení „výtečná (nebo mladá) kočka boha Parea“ (tj. Rea) 

a druhá je „velká (nebo starší) kočka, pokojná, v jeho dokonalém jménu Atum, v 

míru“. Tento zvláštní nápis vede k domněnce, že může jít o narážku na oko slune-

čního boha,  které zosobňuje několik bohyň, například Hathor nebo Mut.  Ty měly 

obvykle podobu lvice a tento obraz snad napovídá, že u těchto bohyň probíhal po-

dobný vývoj, jako byla přeměna bohyně Bastety. Bastet byla v období staré říše spo-

jována se lvicí, později, od Střední říše začala být spojována s kočkou. Nápis na stéle 

se obrací k „velké kočce“ a k bohu Reovi. (Málek 2006, 90n.)

  S tímto typem bohyň souvisí Příběh o zkáze lidstva. Lidé se bouří proti zestárlému 

vládci Reovi. Na radu boha Nuna proti nim Re vyšle své oko, svou dceru Hathoru, 

aby vzpupné lidstvo potrestala a Re nad nimi zase mohl panovat.  Hathor se však 
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změnila v krvežíznivou Sachmetu, která s pobíjením lidí stále pokračovala. Aby její 

řádění  zastavil,  nechal  Re navařit  7000 džbánů rudého piva,  které  vypadalo jako 

lidská krev a dal je rozlít na místa, kde se Sachmet chystala udeřit. Bohyně se ná-

pojem opila a zabíjení skončilo. ( Lexa 1997, s. 127nn.)

  Lví bohyně Sachmet v tomto příběhu zosobňuje odvrácenou tvář Hathory a nabízí 

se tu dvojice protikladů „přítulná kočka“ a „zuřivá lvice“.

  Hathor byla jednou z nejuctívanějších bohyň Egypta. Řeky byla ztotožňována s 

Afroditou, její charakteristika je však velice složitá. Jméno bohyně je překládáno jako 

Dům Hora. Dům tu může znamenat mateřské lůno i nebeskou klenbu. Hathor ztě-

lesňovala nebesa a v této podobě je ztožňována s Nutou a byla také uctívána jako 

matka (v této roli ji však překryla Eseta) i manželka slunečního boha Hora. Od nej-

starších dob byla uctívána v podobě krávy. I na jinak zcela lidských zobrazeních má 

bohyně kravské rohy, obrazy na kterých má Hathor tělo ženy a hlavu krávy, se vy-

skytují je zřídka. (Janák 2005, 65nn.)

  Jak už bylo naznačeno, s Hathorou jsou úzce propojeny bohyně Sachmet, Bastet a 

Tefnut, vyobrazované se lvími atributy nebo ve formě lvic. Lví vzhled se v pozdější 

době střídá s  podobou kočky.  Lvice a  kočka mohou vyjadřovat  dvojakou povahu 

bohyně, která je zároveň dravá a ničivá i laskavá a přívětivá. Lvice často představuje 

jen určitou formu Hathory. Tento vztah vyniká v jiném příběhu o slunečním oku, kte-

rý patrně pochází z období Nové říše. Re vyšle sluneční oko, Tefnutu, aby bojovala 

proti jeho nepřátelům, ta však uprchne do Núbijské pouště, kde se z ní stane divá 

lvice, případně je střídavě lvicí a kočkou. Re za ní vyšle bohy Šua (bratra a manžela 

Tefnuty) a Thovta. Těm se podaří bohyni utišit hudbou a tancem a slibem , že bude 

denně dostávat úlitbu vína a oběť masa. Tefnut svolí vrátit se do Egypta a stane se z 

ní krásná a mírná Hathor. (Pinch 1982, s. 143)

 Návrat  bohyně  je  radostnou  událostí,  která  se  opakuje  v  každoročním  svátku 

doprovázeném hudbou a konzumací opojných nápojů. (Yoyotte 2005, s. 164)

Hathor byla uctívána na mnoha místech Egypta, takže otázka jejího původu je sporná. 

Významným místem jejího kultu byla už od Staré říše Dendera. Hathor z Dendery a 

Hor z Edfú tvořili pár a první den měsíce ipip se bohyně s procesím ubírala do Edfú, 
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aby tam byl oslaven její sňatek s Horem. Kultický symbol Hathory v Dendeře před-

stavoval oblý sloup, ukončený dvěma ženskými obličeji s kravskýma ušima ztvár-

něnými  en  face.  Takové  obličeje  zdobily  i  chřestítka  sistra,  která  také  patřila  ke 

kultickým předmětům (nejen) této bohyně. (Bonnet 2000, s. 278)

    V době Nové říše se obraz kočky nebo více koček objevuje na sistru. Sistrum bylo 

spojováno zejména s bohyněmi Hathor a Nebethethepet. Nebethetepetou mohla být 

míněna Hathor (i jiné bohyně, např. Eset), které představovaly družku boha stvořitele 

Atuma. Bohyně nesly přídomek „ruka Atumova“ v narážce na příběh, kdy stvořitel 

světa Atum, který neměl žádný ženský protějšek, zplodil bohy Šua a Tefnutu aktem 

ma-sturbace. (Janák 2005, 121)

 Kočka  byla  s  bohyní  Nebethetepet  spojena  pravděpodobně  díky  své  asociaci  se 

sexualitou a  plodností.  Na zpodobnění  koček byl  někdy k vidění  také menit,  ná-

hrdelník z fajánsových korálků s mnoha šňůrami, který patřil k atributům  Hathory a 

Nebethetepety. (Málek 2006, 92n.)

  Hathor byla ctěna jako dárkyně plodnosti, ke které se obracely ženy po pomoc při 

porodu, páry toužící po dítěti a snad i pro zajištění plodnosti v posmrtném životě. Její 

kult doprovázely votivní dary ve formě falů a figurek nahých žen. (Pinch 1982, 146)

  Od doby Nové říše se vyskytuje „sedm Hathor“, sudiček, které přicházely k porodu 

a oznamovaly osud dítěte. Původně snad patřily k postavám lidové zbožnosti a až 

později byly připojeny k Hathoře. (Bareš 2007, 199)

  Donátory Dér el-Medínské stély zasvěcené Hathor a Nebethetepet byli Kasa a jeho 

manželka, někdy v době vlády Ramesse II. (asi 1279 -1212 př. n. l.). Dvě kočky tu 

obklopují Hathořin znak, sloup s hlavou bohyně. Od devátého století př. n. l. bývá 

takový symbol spojován s Bastet. (Málek 2006, 93)

   Mezi jinými významnějšími místy kultu Hathory jsou Kes (řec. Kusai), Gabalén 

(řec. Afrodítopolis) a Aftíh. (Bonnet 2000, 278)

  Hathor byla i ochránkyní zemřelých v zásvětí, kde jim jako stromová bohyně „Paní 

jižní sykomory“ poskytovala nápoje a stín. Jako bohyně zemřelých byla uctívána v 

Thébách,  v období Střední říše byla považována za choť Ptaha a byla uctívána v 

karnackém chrámu. Hathor může být matkou, manželkou i dcerou slunečního boha 
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Rea. V těchto rolích splývala s jinými ženskými božstvy , například s Nut, bohyní 

oblohy a ochránkyní zemřelých, výrazněji však byla spjata s lvími bohyněmi slune-

čního oka. Může však také představovat měsíční oko. (Bonnet,  280n.)

  Hathor vládla nad cizími zeměmi, obchodem, cestami a těžbou nerostů. Na Sinaji 

byla uctívána jako Paní tyrkysu a její kult je doložen mimo území Egypta, např. v 

Byblu. (Janák 2005, 67n.)

    Mut měla titul „paní z Išeru“, Išer bylo jezero jižně od Karnaku. Byla hlavní bo-

hyní města Théb (eg. Vaset). Její jméno bylo zapisováno znakem supice, ale ona sama 

byla v této podobě zobrazována jen zřídka. Častěji měla podobu ženy s pokrývkou 

hlavy ve tvaru supa, na které ještě bývala egyptská dvojitá koruna, tj. spojené koruny 

Horního a Dolního Egypta. Její obrazy a texty, ve kterých je zmiňována jsou dolo-

ženy až od Střední říše. Často splývala s jinými božstvy, zejména se lvími bohyněmi 

Sachmet  a  Bastet,  se  kterými  vytvářela  synkretické  formy např.  Mut-Bastet  nebo 

Mut-Sachmet-Bastet. S Hathorou tvořila synkrezi Mut-Hathor. Mut byla, stejně jako 

ony, znázorňována se lví hlavou, takže podoba i titulatura těchto bohyň splývaly. Na 

reliéfu Senusreta I. (asi 1994 – 1964) je vypodobněna bohyně Bastet se lví hlavou, 

která je však označena Mutiným titulem „paní z Išeru“. (Bonnet 2000, 491n.)

   Podobně jako Sachmet, byla Mut spojována s Ptahem. V období Nové říše byla 

považována za manželku Amona, který byl hlavním bohem Théb. Jejich synem byl 

měsíční bůh Chonsu. Amon, Mut a Chonsu tvořili trojici uctívanou za Nové říše v 

Thébách a v Karnaku. (Janák 2005, 120)

  V areálu chrámu v Karnaku, byla v r. 1979 nalezena malá, nepříliš zachovalá soška 

kočky a podle nápisu, který figurka nesla, byla předložena jako oběť pro Mut někte-

rým z králů. (te Velde 1982, 127)

 Také v luxorském chrámu trojice Amon, Mut, Chonsu byly ve svatyni Muty nale-

zeny předměty s motivem koček. Byly to zdobené nádoby, které sloužily v kultu bo-

hyně. Na dolní části dvou z nich byly dvě sedící kočky, na další nádobě byli na stej-

ném místě a ve stejné póze dva lvi. Horní část nádob krášlila Hathořina kráva a papy-

rus. Vázy pravděpodobně sloužily k uchovávání opojného nápoje. Snad i svátky této 
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bohyně byly podobně bujaré jako svátky Hathory a Bastety.  (te Velde 1982, s 134n.) 

  Amon někdy vytvářel synkretickou formu se slunečním bohem Reem a z Mut se 

stala  dcera  a  zároveň  choť  Amon-Rea  a  Mut  získala  tituly  „paní  nebes“  a  „oko 

Reovo“. Jako Hathor se i Mut stala manželkou stvořitelského boha. Protože ten pů-

vodně neměl žádný protějšek (stvoření se odehrálo jako akt masturbace), nesla také 

Mut  jako  jeho  choť  označení  „božská  ruka“.  Mut  také  převzala  titul  „paní  z 

Hermontidy“, který se vázal k bohyni Rat či Rattauej. Rat představovala ženský as-

pekt  slunce,  který doplňoval Rea.  Rat  byla jeho manželka i  matka (podobně jako 

bohyně nebes Nut) a je možné že s titulem Mut převzala i tuto funkci a mohla být 

považována za matku svého zploditele, nebo pramatku. Její jméno Mut je překládáno 

jako Matka. (Bonnet 2000, 493)

   Na stéle, kde je jako donátor určen předák Pašed, asi kolem r. 1290 př. n. l., se 

nachází obraz kočky a husy, popsaných jako „kočka, paní nebes“ a „dobrá husa Amo-

nova“.  Další  text  naznačuje,  že  kočka je  spojena  s  bohyní  Mut,  manželkou boha 

Amona. (Málek 2006, 89n.)

   Egypťané na základě zvukové podobnosti spojovali jméno bohyně Mut, se slovem 

označujícím samici kočky –  miit.  Jsou doloženy nápisy, kde je zmíněna Mut (za-

psáno hieroglyfem supa), paní Išeru a jiný, kde se hovoří o Miit, paní Išeru. Slovo 

Miit je zde zapsáno pomocí hieroglyfu sedící kočky). V Pozdní době bylo jméno Mut 

běžně zapisováno hiroglyfem sedící kočky a osobní jméno Mutirdis lze vykládat jako 

„Mut ji darovala“ i jako „Kočka ji darovala“. (te Velde 2000, 132n.)

   Podobně jako další bohyně slunečního oka, je Mut zuřivou lvicí, která se, když její 

hněv pomine, promění v neškodnou a klidnou kočku. Kočka je teriomorfní podobou 

usmířeného slunečního oka. Erotický aspekt spojovaný s kočkou může souviset s tím, 

že smířená bohyně se vrací  v doprovodu mužského boha jako nevěsta.  (te  Velde,

135n.) 

    Lví bohyní byla také  Pachet. Její jméno je odvozeno ze slovesa slovesa  pach,  

drápat, drásat. Kult této bohyně vzkvétal v oblasti Istabl Antar (řec. Speos Artemidos) 

ve  Středním Egyptě.  V Túně  el-Gabalu,  nekropoli  blízkého  náboženského  centra 
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Chemenu (Ešmúném, řec. Hermopolis Magna), byl pohřben muž jménem Pedekem, 

označený jako „prorok živé kočky z chrámu Pachet.“ ( Málek 2006, 96)

    Ve velkém množství byly kočky pohřbívány i ve skalním chrámu Speos Artemidos, 

který založili královna Hatšepsut a Thutmose III. v době Nové říše. To dokazuje zli-

dovění Pachetina kultu pod vlivem zbožnosti soustředěné kolem Bastety, ke které se 

ranější kulty lvích bohyň připojily. (Bonnet 2000, 578)

  Jméno bohyně Sachmet znamená Silná. Hlavním místem jejího kultu byl Memfis 

(eg.  Mennefer),  kde od  doby Nové říše  zastávala  úlohu manželky  hlavního boha 

města Ptaha (ve které nahradila Hathoru) a matky boha Nefertema, se kterými vy-

tvářela božskou triádu. Sachmet byla zuřivou a strašlivou bohyní války ve lví podobě. 

Obvykle byla zobrazována jako žena s hlavou lvice. Byla spojována s úřadem krále, 

doprovázela vládce do bitev, ve kterých srážela a hubila panovníkovy nepřátele svý-

mi šípy a ohnivým žárem, který z ní vycházel. Tato představa snad vznikla na základě 

pozorování proudění žhavého větru z pouště. Bohyně platila za ochránkyni i matku 

krále, kterého živila ze svého prsu. (Bonnet 2000, 643n.)    

   Zaříkávání,  která  měla  odvrátit  mor,  který opakovaně přicházel  na konci  roku, 

zmiňují jako jeho příčinu dech Sachmetiných poslů a snaží se hněv bohyně odvrátit. 

(Pinch 2010, 143)

  Sachmet  byla  bohyní  epidemií,  smrtících  morových nákaz  a  zároveň patronkou 

lékařů, kterými často byli její kněží. Bloudící poslové Silné jsou nazýváni i posly 

Bastety. (Yoyotte 2005, 524)

   Jméno Bastet se objevuje na novoročních blahopřáních, která bývala napsána na 

různých předmětech, jako byly modře glazované lahvičky. Bohyně se lví podobou 

byla spojována s pěti epagomenálními dny na konci egyptského kalendáře. Tyto dny 

k žádnému z dvanácti měsíců nepatřily a bývaly považovány za nešťastné. (Málek 

2006, 95)  

    Bastet, její vzhled i její vlastnosti byly dlouhou dobu téměř identické se Sachmetou 

a dalšími lvími bohyněmi. 
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  Zpočátku byla Bastet známá pouze v Búbastidě, odtud jméno města, doslovně „Dům 

Basty“.  Povaha  bohyně byla  zpočátku  poněkud  složitá.  Byla,  stejně  jako  Hathor, 

ochránkyní žen a dárkyní radosti i rozkoše. Byla i válečnicí, která bojuje proti vzbou-

řencům a odráží útoky cizinců. I Bastet šířila nemoci a dávala uzdravení. (Yoyotte 

2005,  523n)

   Bastet  byla  od  pradávna  hlavním božstvem území  města  Búbastidy.  Existuje 

domněnka, že bohyně mohla být cizího původu. Dávno před počátkem historického 

období Egypta ji do oblasti Bastu mohli přinést osadníci z Libye (libyjského původu 

byla pozdější búbastidská královská dynastie), snad ve formě lvice. (Scott 1958, 2)

  Ostatně její nejstarší ztvárnění představovaly ženu s hlavou lvice a s ureem na čele, 

se žezlem v jedné a symbolem anch v druhé ruce. Tato podoba Bastet je známa z ka-

menných  nádob  ze  Sakkáry,  na  kterých  se  objevuje  také  jméno  krále  Hetepse-

chemueje (panovník II. dynastie, vládl asi kolem r. 2930 př. n. l.). (Málek 2006, 94n.)

  Nález nádob z časů 2. dynastie dal vzniknout teorii o tom, že Bastet bývala bohyní 

vonných mastí. Na nádobách se totiž objevuje jméno bohyně, zapsané hieroglyfem 

džbánu na mast – bas. (Scott 1958, 3)

 Když vezmeme v úvahu nálezy kamenných bloků se jmény králů 4. dynastie Chufua 

a Rachefa v Búbastidě, můžeme se domnívat, že již tito faraóni mohli budovat ve 

městě bohyně svatyně kultu Bastety. Nejstarší chrám Búbastidy, který známe, nechal 

vybudovat Pepi I., vládce 6. dynastie (asi 2365 – 2180 př. n. l.). Doložena je stavební 

činnost panovníka 12. dynastie Amenemheta I., který nechal k chrámu Pepiho I. při-

stavět kryté sloupořadí „pro svou matku Bastet“. Na dalších stavbách ve městě  je 

možné nalézt jména dalších králů 12. a 13. dynastie, hyksóských vládců Chaiana a 

Apopiho i panovníků Nové říše. (Scott , 4n.)  

  Není přesně známo, kdy začala být kočka domácí považována za manifestaci Bastet, 

ale je možné, že tu existuje jistá souvislost se vzestupem města Búbastis za 22. dyna-

stie. (Bonnet 2000, 81) 

   P ro egyptské myšlení bylo charakteristické, že určitá představa byla chápána jako 

něco, co se skládá ze dvou protikladů, jako rub a líc. Tato protikladnost a zároveň 

jednota dvou aspektů jediného konceptu byla silně zdůrazňována. Bohyně Sachmet a 
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Bastet utvořily takovou dvojici doplňujících se protikladů asi kolem roku 1850 př. n. 

l. V mýtu o slunečním oku, jak je znám z chrámu ve Fílé (asi 1150 př. n. l.), se o 

bohyni Hathor-Tefnut říká, že „běsní jako Sachmet a je přívětivá jako Bastet“. Bastet 

a Sachmet byly dvěma aspekty jediné bohyně. Jedna byla ochranitelská, mateřská a 

mírná, druhá byla bojovná, děsivá a nebezpečná. (Málek 2006, 95)

    Démotické mudrosloví Naučení Anchšešonka je tato dvojakost vyjadřuje humo-

rným i když poněkud misogynním příslovím: „Když muž voní myrrhou, je k němu 

žena jako kočka. Když na muže přijde strast, je mu žena lvicí.“(Yoyotte 2005,  526n.)

   V  pozdním  období  také  velice  vzrostla  oblíbenost  svátku  bohyně  Bastet  v 

Búbastidě, který se postupně stal jedním z největších v zemi. Součástí slavnosti bylo 

procesí, v jehož průběhu byla socha bohyně vynesena v přenosné svatyni z chrámu, 

takže ji mohli vidět i prostí lidé. Během svátku Bastety platil zákaz lovu lvů, který 

zavedl  již  Ramesse  IV.  (přibližně  1153  –  1146  př.  n.  l.).  Oslavy  bohyně  nebyly 

omezeny výhradně na Búbastis, ale pravidelně se odehrávaly i v Esně (eg. Tasenet), v 

Thébách a v Memfidě. (Málek 2006, 98)

  Vojenský velitel města Herakleopole v době vlády Psammetika I. Hor, asi kolem r. 

650 př. n. l. zapsal, že o svátku Bastety ve čvrtém měsíci druhého ročního období nesl 

bohyni v průvodu k jejímu člunu. (Scott 1958, s. 6).

   Podle  antického  autora  Hérodota  v  čase  svátku  do  města  připlouvalo  velké 

množství říčních člunů. Búbastis byla plná lidí, kterých mělo být snad až 700 000. 

Lidé hráli na hudební nástroje a zpívali, ženy dělaly vyzývavá erotická gesta. Během 

svátku bylo zkonzumováno značné množství vína. (Hérodotos II, 60)

   Za  Ptolemaiovského  období  se  jméno  bohyně  Bastet  stalo  běžným  prvkem 

osobních  jmen.  Byly  to  například  jména  Anch-bastet   -  „Ať  žije  Bastet!“, 

Nachtebasterau  -  „Bastet  je  proti  nim  mocná“.  Jiná  jako  Padibast  a  Tadibast  (v 

pořečtělé  formě  Petobastis  a  Tetobastis)  tj.  „Darovaný/Darovaná  Bastetou“, 

Bastetirdis  – „Bastet  je  ta,  která  jej/ji  přinesla“,  nebo Pašenubaste/Tašenubaste  (v 

pořečtělém  tvaru  Psenobastis/Senobastis)  tj.  Syn/Dcera  Bastety,  naznačují,  že 

existovala víra v působení bohyně při početí nebo porodu dítěte. (Málek 2006, s. 99)

   S kultem Bastety se pojí řada nalezených soch s podobou bohyně. V Búbastidě a 
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jiných městech kultu kočičí bohyně se nacházelo nespočetné množství bronzů koček, 

které  představovaly  chrámové dary.  Větší  exempláře  sloužily  k  uschování  mumie 

kočky a byly pohřbívány ve zvířecích nekropolích. (Boessneck 1988, 87)

     Materiálem pro podobné předměty,  které  se  hromadily  v chrámech nebo na 

pohřebištích  koček  nebyl  pouze  bronz,  ale  také  fajáns,  kámen  nebo  dřevo.  Oči 

luxusnějších kusů mohly být vykládány zlatem a byly doplněny zlatými náušnicemi, 

náhrdelníky nebo jinými šperky, například skaraby, které představují spojení bohyně 

se  sluncem.  Srst  byla  někdy ozdobena zlatými tečkami.  Velká  figura  kočky bývá 

obklopena  menšími  postavami  stejného  typu.  Vzácněji  se  vyskytovaly  živější 

kompozice, které se z tohoto vzoru vymanily. Jsou to sošky koček nahrbených ke 

skoku  nebo  kočky,  zachycené,  jak  leží  na  boku  doprovázené  třemi  nebo  čtyřmi 

koťaty, které sají mléko, a jedno z nich olizuje matčin nos. (Yoyotte 2005, 530)

  Jiné  obvyklé  zobrazení  Bastety  představovaly  bronzové  sošky  bohyně  s  kočičí 

hlavou a lidským tělem v přiléhavých šatech. V Pozdní době bývaly takové figurky 

bohyně velmi rozšířené. Pruhy na jejích šatech snad měly připomínat tygrování srsti 

kočky. Bohyně v této podobě nosívá v rukách předměty odkazující k jejímu kultu.

(Scott 1958, 3) Mohou to být sistrum a aegis Sachmet, busta se širokým náhrdelní-

kem,  jako  připomenutí  Bastetina  alter  ega,  někdy  třímá  figurku  Nefertema,  nebo 

košík. (Málek 2006, 106) 

    Bastet, Sachmet, Mut i Hathor představovaly typ lví matky, bohyně, která živí a 

chrání krále a bývá zobrazena, jak podává svůj prs panovníkovi, nebo jak kojí Hora 

Dítě.  Nicméně,  spojení  Bastety  s  kočkou dodalo této  bohyni  určitou lidovost.  Na 

místo lvice, která kojí a chrání vznešeného a mocného krále, tu byla kočka, která žije 

v  každé domácnosti  a  dává ochranu i  výživu dětem prostých lidí.  Lidovost  kultu 

Bastety byla i důvodem její oblíbenosti a rozšíření, které se odrážely v množství a 

rozloze pohřebišť koček. (Yoyotte 2005, 231)
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Kočka jako posvátné zvíře

  Důvod, proč Egypťané uctívali určitá zvířata spjatá s určitými bohy není přesvě-

dčivě  objasněn.  Nelze  dokázat  tvrzení,  že  v  Předdynastické  době  byla  uctívána 

zvířata nebo zvířecí bozi, kteří později, na počátku historické doby, získali lidštější 

formy a úcta ke zvířatům by tak představovala pozůstatek starého typu zbožnosti. (te 

Velde 1980, 79) Pravděpodobnější je snad možnost, že Egypťané viděli rozdíl mezi 

člověkem a zvířetem jako relativní, protože lidé, stejně jako zvířata představují živé 

bytosti.  Bozi  mohli  být  proto ztvárňováni jako lidé,  zvířata nebo jako kombinace 

obojího. (te Velde 1980, 79)

  Egypťané nechápali náboženství jako osobní vztah mezi člověkem a bohem, ale 

jako soustavu, která vysvětluje svět a soustavu spojení, schopnou pojmout vše existu-

jící a žijící. (te Velde 1980, 78n.) 

   Každý, nebo téměř každý kraj, město a vesnice měly své vlastní posvátné zvíře, 

např. v Edfú byl uctíván sokol boha Hora, v bažinatém Fajjúmu to byl krokodýl boha 

Sobeka. S některými božstvy bylo spojeno více druhů zvířat (pavián a ibis patřili k 

Thovtovi, husa a beran byli zasvěceni Amonovi) a naopak jedno zvíře mohlo patřit k 

různým bohům. Proto někdy nemůžeme s jistotou tvrdit, ke kterému božstvu se zpo-

dobnění zvířete vztahuje,  pokud není doprovázeno nápisem nebo jiným rozpozná-

vacím znakem. (Houlihan 1996, 2)

  V egyptském náboženství se nevyskytovala zoolatrie, uctívání zvířat jako takových. 

Existovala tu víra, že určité druhy zvířat nebo pouze někteří jedinci určitého druhu 

jsou ve zvláštním spojení s konkrétním bohem a tak mohou sloužit jako jeho symbol 

nebo pozemská manifestace. Některá zvířata přinášela věštby od boha, se kterým byla 

spjata. Podstatné však nebylo zvíře samo o sobě, ale božská síla, která na něm spočí-

vala, označovaná jako ba. (Houlihan 1996, 2)

   Kočka  bývá  dodnes  vnímána  jako  jedno  z  nejtypičtějších  posvátných  zvířat 

spjatých  se  zbožností  starověkého  Egypta.  Avšak  nebylo  tomu  tak  vždy,  od  nej-

starších dob, a zdá se, že k většímu vzestupu zbožnosti spojené s kočkou došlo až za 
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Střední  a  Nové  říše,  nicméně  od  té  doby  její  popularita  jako  posvátného  zvířete 

stoupala. 

  Divoké kočky z mokřadů a z pouště se za Staré říše netěšily žádné zvláštní po-

zornosti a je celkem pravděpodobné, že kočka začala získávat určitou váhu i v nábo-

ženské rovině tak, jak postupovala její domestikace. (Yoyotte 2005, 526)

  Je nesporné, že v antické době byl kult kočky rozšířený po celém Egyptě, ale dříve 

byl kult kočky vzácný a omezoval se na východní oblast Nilské delty, byl spjat s 

Bastetou, místní bohyní města Búbastis (eg. Per Bastet tj. Dům Bastety, dnešní Tell 

el-Basta). Šíření jejího kultu a stoupající úctě k bohyni napomáhalo to, že Bastet za-

čala být úzce spojována s významnějšími lvími divinitami, jakou byla např. Sachmet. 

(Bonnet 2000, 371)

  Ke spojení kočky s bohyní Bastet, kterou do této doby symbolizovala lvice, došlo v 

prvním tisíciletí  př.  n.  l.,  kdy se  vlády nad Egyptem ujali  panovníci,  kteří  byli  s 

městem Búbastis spojeni. Za Ptolemaiovské doby (305 př. n. l. - 30 n. l.) dosáhly 

projevy zbožnosti spojené s kočkou svého vrcholu. (Málek 2006, 73) 

  Dalším z důvodů stoupající obliby kočky byl její hospodářský užitek, který vyplýval 

z  hubení  hlodavců  a  který  měl  ve  společnosti  závislé  na  zemědělství  jistě  velký 

význam,  i  to,  že  uctívání  kočky  patřilo  ke  zbožnosti  prostých  lidí.  (Oproti  lvu 

spjatému s králem.) (Janssen a Janssen 1989, 17n.)

  Kočka pak tedy představovala manifestaci bohyně, která je v této podobě přítomna 

mezi lidmi, v jejich městech, vesnicích i domech.

  Jiným motivem, který mohl hrát roli v rostoucí vážnosti kočky, byla už její zmíněná 

schopnost lovit nebezpečné jedovaté hady. Zde hledali původ posvátnosti zvířete již 

starověcí autoři jako Diodóros Sicilský a Cicero. (Bonnet 2000, 371)

  Jiní autoři (např. Hornblower, 1943, 85n.) zmiňují schopnost koček podobně úspěš-

ně usmrcovat štíry. Tato schopnost nezůstala bez povšimnutí a kočka mohla figurovat 

jako magický prostředek k odvracení tohoto druhu nebezpečí. (Yoyotte, 2005, 523)

  V Pozdní době se náboženská praxe spjatá s různými druhy posvátných zvířat zna-

čně rozšířila, svého vrcholu však dosáhla v Ptolemaiovské době. V pozadí tohoto jevu 

můžeme hledat ekonomické a politické příčiny.
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  Svůj podíl na tom měla záměrná politika panovníků 26. a 30. dynastie  ( 665 – 525 a 

380 – 343 př. n. l.) a prvních Ptolemaiovců, kteří podporovali „průmysl“ spojený s 

chrámy a pohřebišti. Stát měl zisk z prodeje kněžských úřadů a ze zdanění institucí 

spojených s kulty.  Za dalších Ptolemaiovských vládců oblíbenost zvířecích kultů dá-

le narůstala. Stále trvaly ekonomické důvody pro jejich podporu, ale přidaly se i dů-

vody nové, které vyplývaly ze změn v náboženství a politické situaci. Rozšíření těch-

to kultů mohlo být dáno snahou sjednotit Egypťany jako národ pod zastřešením tra-

dičních náboženských institucí v době, kdy byly domácí kultura a religiozita ohro-

ženy pronikáním cizích prvků,  nebo snahou nové vládnoucí  vrstvy uklidnit  nábo-

ženské cítění domácích obyvatel. (Málek 2006, 98)

  Zbožnost  spjatá  se  zvířaty  se  stala  běžným  jevem  a  lze  ji  srovnávat  s 

milosrdenstvím,  které  je  prokazováno  potřebným lidem,  běžným i  u  jiných  typů 

náboženství. Příkladem je nápis na stéle z Pozdní doby: „Dal jsem chléb hladově-

jícímu, podal jsem vodu žíznivému, daroval jsem oděv nahému. Dal jsem potravu 

ibisu, sokolovi, kočce a šakalovi. (Houlihan 1996, s. 7)

 Ačkoli  se  náboženství  starověkého  Egypta  obvykle  vyznačovalo  vysokou  mírou 

tolerance a neexistují doklady o násilném šíření úcty k nějakému božstvu nebo o po-

gromech proti vyznavačům jiného boha. (Málek 2006, s. 99) Situace se v popiso-

vaném období poněkud změnila. Úcta prokazovaná posvátným zvířatům v této době 

dosahovala až fanatických rozměrů a chování Egypťanů těmto poměrům odpovídalo. 

Diodóros Sicilský, řecký historik a cestovatel, zachytil událost, při níž rozlícený dav 

zlynčoval cizince, který neúmyslně zahubil kočku. Jeden ze členů hostující římské 

delegace nešťastnou náhodou zabil kočku. Před domem, kde bydlel, se shromáždilo 

velké množství lidí a ani úředníci vyslaní králem, kteří se snažili dav uklidnit, ne-

uspěli a muž byl kvůli svému činu usmrcen. (Diodóros I, 83) 

  Případ se odehrál zřejmě kolem r. 59 př. n. l. za vlády Ptolemaia XII. Nea Dionýsa 

(nebo Auléta).

  Úcta ke kočce se nemusela projevovat tak drastickým způsobem, nicméně byla ná-

padná pro cizince a cestovatele. 

 Jiný řecký historik, Hérodotos, který navštívil Egypt asi někdy kolem let 450 – 440 
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př. n. l. zaznamenal, že když nějaká kočka uhynula, její majitelé si na znamení smu-

tku oholili obočí a tělo zvířete převezli k pohřbu do Búbastidy. (Hérodotos II, 66-67) 

Významná pohřebiště koček byla i na dalších místech Egypta.

   Všeobecně uznávaná posvátnost kočky však nevycházela pouze z ní samé tj. z je-

jích ochranných vlastností, ale ve větší míře díky jejímu spojení s božstvy, především 

s Bastetou. 

    Zdá se, že kočky byly chovány v chrámech proto, aby mohly být na zakázku 

obětovány a tak mohly posloužit ke komunikaci s božstvem a doručit mu prosbu ná-

vštěvníka chrámu. (Pinch 2010, 163)

  Průzkum provedený na pohřebišti koček Búbasteion v Sakkáře ukázal, že většina 

tamějších koček byly mladé kusy a příčinou jejich smrti byly převážně buď fraktury 

lebky, nebo přerušení krčních obratlů. (Zivie a Lichtenberg 2005, s. 117).

  Řecký text magického papyru z Římské doby dává návod jak z kočky udělat kou-

zelníkova služebníka. Kočku bylo mimo jiné třeba utopit, zabalit jako mumii a uložit 

na pohřebišti hlavou k východu. Její duch pak měl sloužit zájmům mága. Tento návod 

zřejmě napodobuje praktiky kultu. (Pinch 2010, 163)

  Z toho vyplývá, že není možné jednoznačně tvrdit, že by úcta ke kočkám, jejich 

„posvátnost“  znamenala  jejich  naprostou  nedotknutelnost.  V  některých  případech 

mohlo usmrcení kočky vést k trestu smrti pro pachatele, v jiných šlo zřejmě o součást 

kultu nebo magických praktik.

   Snad také můžeme zmínit, že kočka měla své místo také v egyptském lékařství. 

Složky různých receptů tvoří tuk, srst a exkrementy kocoura a srst a placenta kočky. 

Takové přípravky obvykle sloužily k vnějšímu užití, nebo byly součástí fumigačních 

směsí. (Málek 2006, 70)

  V Berlínském papyru  je  popsáno  takové  kuřidlo  pro  zapuzení  choroby:  „Med, 

čerstvé  olivy,  severní  sůl,  moč  menstruující  ženy,  výkaly  osla,  výkaly  kocoura, 

výkaly  vepře,  rostlinu  evnek,  …  …  rozetřít  v  jedinou  hmotu  a  zakuřovat  tím 

člověka.“ (Lexa 1996, 223)

  Srst kočky smíšená s mateřským mlékem ženy, která porodila syna a pryskyřicí byla 

prostředkem na léčbu popálenin. (Pinch 2010, 140n.)  
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Pohřbívání a mumifikace koček

  Malby zvířat, která sloužila svým majitelům jako domácí mazlíčci, se vyskytují v 

hrobkách od doby Staré říše. Tyto obrazy zřejmě měly zaručovat posmrtný život ne-

jen zesnulým lidem, ale i jejich zvířatům. (Ikram 2005 a, 1n.)

  Oblíbení mazlíčci byli pohřbíváni spolu se svými pány už od pradávna (můžeme 

připomenout společný pohřeb muže a kočky z Mustaggady asi z pátého tisíciletí př.n. 

l.). (Boessneck 1988, 86)

  Zvířata zesnulých majitelů dožila svou přirozenou délku života.  Když uhynula, byla 

mumifikována a uložena do svých vlastních rakví nebo sarkofágů. Některá byla ulo-

žena do rakve svého majitele, snad proto, že byli zvyklí spolu spát a tak to mělo zů-

stat i v posmrtném životě. (Ikram 2005 a, 4)

  V Memfidě (eg. Mennefer) byl nalezen malý vápencový sarkofág pro pohřeb kočky 

prince Džehutymose, syna krále Amenhotepa III. (asi 1387 – 1348). Výzdoba sar-

kofágu je velmi podobná výzdobě schránek na lidské pozůstatky.  Rohy sarkofágu 

nesou jména božtev, která chránila tělo, čtyř „synů Horových“: Hapi, Kebehsenuf, 

Duamutef a Imset. Kočka měla být, stejně jako zesnulí lidé, ztotožněna s Usirem, 

vystoupit na nebesa a stát se „nehynoucí hvězdou“. (Málek 206, 124) 

Takový  způsob  pohřbu  nasvědčuje,  že  tato  kočka,  byla  princovým  mazlíčkem.

(Janssen a Janssen 1989, 17)

  Jiná teorie se však přiklání k tomu, že v tomto konkrétním případě šlo o projev 

renesance některých zvířecích kultů (jakým byl zejména kult býka Apise) v době 18. 

dynastie, zatímco další z nich vstoupily do povědomí až od doby vlády 26. dynastie. 

(Ikram 2005 a, 7)

  Zcela  jinou kategorii  tvořila  těla  zvířat,  která  byla  mumifikována  a  uložena do 

hrobek jako zásoba jídla, které měl zemřelý konzumovat v zásvětí. Takové zásoby 

byly uschovány ve schránkách ve tvaru kýty masa, drůbeží pečínky, v obdélníkových 

boxech, v košících a podobně. Jednalo se drůbež, hovězí a některé druhy antilopy. 
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Vepřové a ryby nebyly součástí takovýchto obětních darů, i když patřily mezi běžné 

potraviny. (Ikram 2005 a, 4n.)

  Pohřbívána  byla  samozřejmě  posvátná  zvířata,  která  byla  spjata  s  některým 

božstvem. Do této skupiny patřila zvířata, která byla díky zvláštním znamením po-

važována  za  manifestaci  divinity,  zvířata  která  sloužila  jako  chrámová  orákula  a 

zvířata, která posloužila jako oběť příslušnému božstvu a byla mumifikována, aby 

bůh vyslyšel prosebníkovy modlitby. Jejich těla kněží uchovávali a jednou ročně byla 

v procesí přenesena do rozsáhlých podzemních krypt, které pak byly znovu na celý 

rok zapečetěny.  (Ikram 2005 a, 9n.).

  Počty takto pohřbených zvířat byly obrovské a není možné je přesněji odhadnout. 

Byly to stovky tisíc až miliony kusů zvířecích těl, značná část z nich byla v během let 

zničena. Určitou představu o jejich množství může poskytnout údaj, že na konci 19. 

století do Anglie připlula loď s nákladem asi devatenácti tun mumifikovaných těl ko-

ček. To přestavovalo asi 180 000 kusů mumií, které byly použity k výrobě hnojiva. 

(Málek 2006, 128n.)

  Mezi nejvýznamnější nekropole koček patřil komplex katakomb na severu Sakkáry, 

Bubasteion  spojený  s  chrámem Bastety,   Speos  Artemidos  ve  středním Egyptě  a 

pohřebiště v Búbastidě. 

 Speos  Artemidos  byla  lokalita  zasvěcená  bohyni  Pachet,  ztožňovanou  s  řeckou 

Artemidou. Její chrám byl vyhlouben ve skále pouštního údolí, odtud název Speos 

Artemidos – Artemidina jeskyně. Pohřebiště se nachází v blízkosti chrámu, není však 

dosud dostatečně prozkoumáno. (Yoyotte 2005, 531)

  Pohřebiště v Búbastidě, na severním okraji dnešní Tell el-Basty v deltě Nilu, tvořené 

šachtami vyhloubenými ve vrstvách naplavenin utrpělo v důsledku vzlínání spodní 

vody i (jako ostatní nekropole) drancováním a pokoutními vykopávkami. (Yoyotte 

2005, 531)

   Búbasteion poblíž Sakkáry sloužil  k pohřbívání již  v době Nové říše, nicméně 

kočky tu byly hromadně pochovávány až ve druhé polovině prvního tisíciletí př. n . l., 

v Pozdní době byl Búbasteion velkým komplexem staveb zasvěcených bohyni Bastet. 
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Východně od něj byl položen Anubeion, zasvěcený Anupovi, kde se rozkládala ne-

kropole psovitých šelem. (Zivie a Lichtenberg 2005, 110)

  Většina koček pochovaných na velkých pohřebištích jako byly Búbasteion, Speos 

Artemidos a Búbastis,  patřila ke zvířatům, která byla chována v nedalekých chrá-

mech. (Málek 2006, 127)

  Búbasteion je výjimečný tím, že zde k pohřbívání koček byly znovu použity hrobky, 

původně určené lidem. Příkladem je  hrobka Maji,  kojné krále  Tutanchamona (asi 

1339 – 1342 nebo 1328 – 1318 př. n. l.). (Zivie a Lichtenberg 2005, 110)

  Na pohřebišti se vyskytují dva typy mumií. První druh je kuželovitého tvaru. Hrudní 

končetiny zvířete přiléhají podélně k trupu a zadní nohy jsou složené pod břichem 

zvířete,  ocas je protažený mezi nohama a přiléhá k břichu. Tělo a končetiny jsou 

ovinuté  pásy  plátna  a  tvoří  tvar  válce,  zakončeného  hlavou  kočky,  která  je  také 

zabalená do pruhů plátna, má však stále tvar kočičí hlavy. Tyto mumie byly často 

potřené pryskyřicí a někdy byly opatřeny dekorativními textilními aplikacemi.

  Druhý typ zachovává tvar těla zvířete, končetiny, ocas i hlava jsou bandážovány 

odděleně, na hlavě bývají našity uši a oči z plátna. (Zivie a Lichtenberg 2005, 116)

  Proces mumifikace obvykle spočíval ve vysušení těla solí nebo natronem. Natron se 

v  Egyptě vyskytuje  v  přirozených ložiscích.  Natron také zbavoval  těla  zápachu a 

působil antibakteriálně. (Ikram 2005 b, 17)

 Těla  byla  také  zbavována  vnitřních  orgánů.  Od  doby  Střední  říše  docházelo  k 

odstranění mozku nozdrami a vnitřností pomocí řezu na levé straně těla nebo v břišní 

oblasti.  Před vysoušením natronem bylo tělo očištěno vodou a někdy i palmovým 

vínem. Když tělo dostatečně vyschlo,  bylo uvnitř  i  vně napuštěno různými druhy 

posvěcených  olejů,  v  některých  případech  také  pryskyřicí  a  ovinuto  lněnými 

obinadly. (Ikram 2005 b, 18)

   Způsob mumifikace většiny nalezených kusů mumií z Búbasteionu byl patrně velmi 

prostý.  Těla  nejeví  žádné  stopy  po  odstranění  vnitřních  orgánů  a  byla  zřejmě 

jednoduše vysušena. Stav mumií byl různý, mnohé byly poničeny lidskými zásahy, 

způsobenými  už  starověkými  lupiči,  jiné  narušila  spodní  voda  tak,  že  se  z  nich 

zachovaly pouze kosti.  Jen málo z nich bylo opatřeno zdobným skládáním pruhů 
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plátna  nebo  dekorativními  textilními  aplikacemi.  Některá  těla  byla  uložena  v 

kamenných  nebo  dřevěných  sarkofázích.  Snad  se  jednalo  o  pozůstatky  zvířat 

považovaných  za  zvláštní  manifestaci  bohyně  Bastety  a  proto  tu  byla  i  zvláštní 

pohřební výbava. (Zivie a Lichtenberg 2005, 117)

  Mezi  těly  koček byly  nalezeny i  „falešné mumie“.  Obaly  z  plátěných obinadel 

obsahovaly bláto,  jíl  a několik oblázků,  v jiných bylo zabaleno jen několik kostí. 

Falešné  mumie  tvořily  až  31% nálezů  z  Búbasteionu,  které  byly  učiněny  během 

průzkumu mezi lety 1991 a 1999. (Zivie a Lichtenberg 2005, 114n.).

  To vede k domněnce, že při zvýšené poptávce návštěvníků chrámů a nedostatku 

koček,  které  by  bylo  možné  mumifikovat  a  poutníkům  prodat,  se  část  kněží 

uchylovala  k  podvodu.  Mumie  koček  tedy  pravděpodobně  představovaly  votivní 

předměty, které návštěvníci chrámu zakoupili, aby je mohli obětovat bohyni Bastet. 

Tento  názor  potvrzuje  výskyt  jiných  druhů  zvířat,  která  byla  pohřbívána  na 

pohřebištích v blízkosti  chrámu v ohromných počtech. (Zivie a Lichtenberg 2005, 

118)

  Falešné mumie zvířat, které sloužily k votivním účelům, se nacházejí  také mezi 

sbírkami Egyptského muzea v Káhiře. Většina z nich má představovat dravé ptáky, 

které bylo obtížné chytat a chovat. (Ikram 2005 c, 220)

  V muzeu se nachází i několik falešných mumií koček. Jednu z nich představuje 

dřevěná rakev ze dřeva sykomory s bílým nátěrem. Předpokládalo se, že obsahuje 

kotě. Zrentgenování odhalilo, že soška nemá dutinu, pouze trhlinu ve dřevě, která 

byla  opravena  výplní.  Jiná  mumie  kočky  v  malé  obdélníkové  rakvi  se  skládá  z 

několika kostí  zabalených tak,  aby vytvářely  zdání  úplné mumie.  (Ikram 2005 c, 

222n.)

  Další otázkou je, jaké druhy koček byly ve zvířecích nekropolích pohřbívány. Určit 

druh mumifikovaných zvířat lze jen velmi obtížně. Je možné spekulovat, že jedinci, 

kteří měřili kolem 60 cm, mohli patřit mezi druhy divokých koček. Fakt, že množství 

koček bylo chováno v areálu chrámu, vede k závěru, že většina z nich byla domácí 

zvířata a divoké kočky mezi nimi byly jen výjimečně. (Zivie a Lichtenberg  2005, 

118)
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  Exponátem Egyptského  muzea  je  votivní  mumie  velké  divoké  kočky,  která  by 

mohla patřit ke druhu Felis silvestris tristrami. Mumie je umístěna v rakvi ve tvaru 

sedící kočky z akáciového dřeva, pokryté sádrou a černým nátěrem. Pochází snad z 

doby vlády 18. dynastie. (Ikram 2005 c, 223)

  Kromě  mumií  byly  votivními  dary  pro  chrámy  Bastety  také  bronzové  sošky  a 

figurky  koček  různých  rozměrů  i  kvality.  Můžeme  hádat,  že  tyto  obětiny  se 

dovolávaly přízně bohyně jako patronky potěšení a hudby, plodnosti a ochránkyně 

žen při porodu. (Houlihan 1996, 89)

  

44



Závěr

   Podle dokladů, které máme k dispozici zbožnost spojená s kočkou, nebyla ve sta-

rém Egyptě fenoménem, který by v jeho kultuře byl přítomen už od Předdynastické 

doby.

   Úcta náboženského charakteru ke kočce se zřejmě postupně vyvíjela v závislosti na 

její postupné domestikaci a soužití s člověkem. (Yoyotte 2005, 526)

   Předpokládalo se, že k domestikaci kočky došlo právě v Egyptě, kde se místní pod-

druh kočky divoké  Felis silvestris libyca, kočka plavá, měl v důsledku rozvoje ze-

mědělství a zvýšenému výskytu hlodavců v blízkosti lidských sídel, zejména v okolí 

sýpek a skladišť potravin, dostat do kontaktu s člověkem. (např. Houlihan 1996, 80) 

Výsledky bádání, které využívá analýzu DNA, však ukazují, že předkové dnešní  po-

pulace domácí kočky pocházejí  z  oblasti  Úrodného půlměsíce.  (Driscoll  aj.  2007, 

522n.)

 Tato fakta však zcela nevylučují možnost, že k domestikaci kočky mohlo na území 

Egypta docházet. (Boessneck 1988, 86)

  Kočka získala určité numinózní kvality pravděpodobně kvůli své přirozené scho-

pnosti hubit hady a štíry. (Hornblower 1943, 85n) Díky těmto vlastnostem začala být 

kočka přibližně od období Střední říše spojována s božstvy, která propůjčovala ochra-

nu proti hadům, jakým byla bohyně Mafdet (Bonnet 2000, 434n.) a bůh Re, který v 

podobě  kocoura  na  své  cestě  podsvětím  přemohl  hada  Apopa,  symbol  ne-řádu. 

(Málek 2006, 83n.) Lví bohyně jako např. Sachmet, Mut, Tefnut a Bastet, které nesly 

titul „dcera Reova“ nebo „oko Reovo“ získaly formu kočky snad díky identifikaci 

Rea s kocourem. (Bonnet 2000. 372)

  Kočka vyjadřovala přívětivý a radostný aspekt bohyně, která se jindy projevovala 

jako zuřivá a nebezpečná lvice. (Málek 2006, 95) Představa spojení protikladů, které 

představuje celistvost, byla pro egyptské náboženské myšlení typická, příkladem je 

synkretické božstvo Hor-Sutech. (Janák 2005, s. 87)

  Představu o kočce jako zcela nedoktnutelném posvátném zvířeti Egypťanů, které se 
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tradují od antiky (Diodóros I, 83), narušují nálezy mumií koček, které byly násilně 

usmrcovány a představovaly votivní dary mj. pro bohyni Bastetu. (Zivie a Lichten-

berg 2005, s. 117)

  Doklady pro využívání koček v magii je málo, tyto praktiky navíc zřejmě vycházely 

ze zvyklostí spojených s chrámovými kulty koček. (Pinch 2010, 163) Ochranná úloha 

kočky je bohatě zastoupena na různých typech amuletů. (Andrews 1994, 33)
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Summary

Kočka a kocour v náboženství starého Egypta

The Cat and the Tomcat in Religion of Ancient Egypt

   Religiosity connected with the cat probably was not an element of Egyptian culture 

in  the  Predynastic  Period.  This  subject  was  probably  result  of  the  long-term 

development associated with the cat´s domestication, but the problem of cat´s origin 

remains unsolved. 

   The cat became connected with gods due to its capability to kill dangerous snakes 

and scorpions. The cat was associated with gods, who protected against such vermin, 

namely goddess Mafdet and  god Ra, who was called „The great tomcat“.

   The group of lion goddesses as Sekhmet, Mut, Tefnut and Bastet, gained form of a 

cat,  probably due their  connection with Ra.  But  this  development  did not  occure 

before the age of the Middle Kingdom. The cat became the symbol of peaceful aspect 

of the lion goddess.

  During the Late Period and the age of the Greco-Roman Egypt the cult of the Cat of 

Bastet flourished. Cats were grown in temples and killed for votive purposes. The 

mummy of a cat was the offering for goddess. So, the idea that the sacred cat was 

absolutely untouchable is wrong. 

  Evidences  of  cat´s  connection  with  magic  are  rare  and  preserved  magical 

instructions probably somehow imitated temple rituals.
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