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-A minha me que me deu a vida e ao meu pai que me

marcou o "destino" nascenga.

-Ao FranciscD, com amor



Nota Prvia

"A nossa vida nao tem sentito seno na

condicb de ser orientada em direccb

bd impossvel"

C. Jacq, O Cso Tutncrnon, p IB4

QuandD me propus fazer a minha tese te doutoramento no domnio
da egiptologia e, mais tarde, no campo especfico dos nomes prprios no

Imprio Novo, muitos amigos e colegas te profissao me chamaram a

atengao para a dificuldade do tema e para a "irnpossibilidade" da sua

realizapo. Eu teria de correr '"meio-mundo" procura das fontes, "tocar
os materiais, levantar e conseguir bibliograias e, sobretudo, conseguir
um onentador que patrocinasse este meu sonho impossvel. E foi

realmente. assim, que tudo se passou

Hoje, volvidos tantos anos, cabe-me a mim explicar-vos aquilo que

me propus azerao longo das pginas deste trabalho. Fundamentalmente, a
minha preocupageo ser descobrir, de novo, d homem egpcio, a sua

religiosidade, d seu pensamento, as suas preocupacoes e anseios, os seus

valores atravs das mensagens ocultas no seu nome. Para ssd, comeparei
por problematizar a questa'o dos nomes e da nomeagao, chamando a atenpao

para a sua funcionalidade e forga no interior da civilizaqo egpcia.
Depuis, retratarei a poca sobre a qual me irei debrucar. Um perodo

completamente hdvo e revolucionrio em termos polticos, econmicos,
sociais e mentais, nu contexto da histria desta civilizacao E s entab,
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entrarei, directamente, na problemtica dos nomes proprios egpcios, do

Impno Novo.

Para o fazer de uma forma clara, lgica e compreensvel,

analis-los-ei e classific-los-ei pnmeiramente, sob o pontD de vista

lingustico, chamando a atengo para os quatro grandes grupos de

formacbes: nomes completos, nomes ncumpletos. nomes abreviados e,

finalmente, nomes alterados pela 8di~:o de um epteto Pareceu-me a mim

e oas meus orientadores que so poderamos compreener jma ci v ilizagaa,

os seus homens, os seus actDS e as suas palavras, se entendessemos

claramente, toda a estruturago da sua lngua, por que ela o 'cDracaV o

qual brutaro todas as inormagobs, todos os significados

Esta foi, sem dvida, a fase mais difcil do meu trabalho.

Residiram aqui, as maiores dificuldades, mas tambem. talvez por isso, foi

sem dvida, a mais estimulante.

Ultrapassada a "prova de fogo" poderia, finalmente, debrugar-me

sobre os contedos dos nomes prprios Analis-los sob d ponto de vista

semntico

A primeira grande revela~:o foi descobrir que, estes nomes se

PDdiam dividir em dois grandes sistemas classificatrics: o dos nomes

exoforicDS, nomes que no se relacionavam directamente com d pDrtador

dD nome" e/ou os seus progenitores e nomes endoforicDS que,

contrariamente, apresentavam uma relaca'D directa CDm d seu "portador'

e/ou os seus progenitures Depois, dentro destes duis grandes grupos,

demonstrarei ainda que os nomes exuforicos padem ser formaos com o

nome de uma divindade (teofoncos) ou de um rei (basilofcricDs), enquanto

que ds nomes endofricus nao so apresentavam estas duas categorias como

ainda lhe acrescentavam uma nova classificacb, a dos nomes de "contedo

profano"

Atravs da inventanaga'o e anlise de tDdos estes nomes procurarei

descobrir as divindades mais amadas e as razoes da sua eleipa~D os reis

"divinizados" ou imortalizados pela orga do seu nDme e as causas desta

predilecgo. Depois, aD entrar nos nomes de :ontedu Drofano tDcarei,

fmalmente, outras reas da vida pcltica, social, econrrica e mental do
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homem egpcio: a problemtica da famlia e tu nascimento, das emocoes e

dDS sentimentos perante o acto te gerar a vida Tentarei decifrar a

importncia dada a determinadas qualidades morais e/ou intelectuais, a

importncia concedida ao corpo para, depois, me debruger sobre um

CDnjunto de nomes "simblicos" alusivos a profissoes, animais, plantas ou

frutos e objectos. E, finalmente, tentarei demonstrar comD atravs dos

nomes ns podemos descobrir a ongem tnica ou geogrfica dos seus

portadures.

esta a viagem que me proponhD iniciar. Mas antes, gostaria de

e?pressar publicamente os meus agradecimentos a um conjunto alargado
de pessoas e instituicdes que, de uma forma ou te outra, contriburam para

a realiza-.ao e efectivacab teste trabalho.

Em primeiro lugar, ao Servigo de Bolsas de EstudD da Fundago
Calouste Gulbenkian, e aD seu directur Prof. Doutor Carlos S Furtado, a

quem devo a minha situapo de bolseira, em Paris, sem a qual no me teha

sidu possvel realizar o meu trabalho

A Dr9 Cristina Rego, amiga e companheira de aventuras, que

comigo percorreu meio-munto, na busca de documentos e bibliografia

'A Prof. Doutora Maria Jos Ferro Tavares e ao Prof. Doutor Lus

Krus que me valeram num dos momentos mais crticos do meu trabalho.

Ao Prof. J Leclant b, posteriDrmBnte, ao Prof. J. Voyotte,
directores du "cabinet d'Egyptologie" dD Collge de France, que me

concederam o privilgio de ali poder realizar tDdas as minhas

investigacbes, privando com os grantes mestres da egiptologia do mundo

inteiro e tendo acesso, directo, a todos os materiais necessrios.

A Pruf. Mara del Carmen Prez-Die, Directora do Museu

Arqueologico de M8drd, que me fez sentir em casa, sempre que 8li me

desloquei, para trabalhar na excelente biblioteca do Museu

Ao Dr. Henry 6 Fischer, antigu conservador da colecco egpcia do

Metropolitan Museum de Nova lorque, que me concedeu copias de todos os

sbus preciusos trabalhos, premiando-me ainda com o seu exemplar pessoal

de Denctera //? tfte thirdmillennium 8 C, que se encuntrava esgotatD

A Mitb. M Thirian, uma das fontes fundamentais para a realizapa'b
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da minha tese, que me ofertou e?emplares anotados de todos ds seus

artigos "Notes d'unomastique. Contribution a une Rvision de Ranke PN

publicados na Pevue dlggptologfe

Mme. Beatrx Midant-Reynes que, no perodo da sua estadia como

culaboradora no "Cabinet d'Egyptogie" me facilitou todas as cDndigoes de

trabalho

Ao Mr. Jean-Pierre Corteggiani, director da biblioteca do I F.A.u, no

Cairo, e a sua drectora, na altura, Prof^ P Posener-Krieger, que me

permitiram ultrapassar todas as regras em termos de consulta e

fotocopias, quando da minha estadia nesta cidade

Ao Dr. Rogado Dias, director da "Rsidence Andr de Gouveia" (Casa

de Portugal), em Paris, e a todos os funcionrios, que me acolheram e

proporcionaram sempre, um ambiente afvel e familiar, quando cia minha

estadia como bolseira.

E, finalmente, uma palavra muito especial para os meus orienta-

dures, Prof Pascal Vernus (E.P.H.E-Paris IV) e Prof Doutor A. A Tavares,

que me guiaram, me ensinaram, me apontaram crtBrDsamente os erros

cometidos, alertando-me, passo a passo, para o 'bom caminho" a desbravar.

Sem eles, esta viagsm nunca teria sido iniciada. A eles, devo tambm a sua

concluso

A todos, a minha profunda gratida"u e a garantia, "maneira

egpcia", que a sua memna permanecer sobre a terra, sempre que o seu

nome for nomeado.
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Quem senb algum ssr nvisvel, pressentindo o

destino, dirigiu a nossa lngus e deu um nome

verdadeiro quela Helena to disputada, que seu

esposo reclamuu de langa em punhD
"

Esqu\]o.Agdmmnon,p 156

Entu, apesar de viveres no meio dDS cristabs,

ainda tens aquela crenga antiga do povo das fadas,

que aquele que cunhece o nosso nome verdateirD

nos pode controlar o esprtD confDrme Ihe

aprouver ? Tu sabes o meu nome
, primo

"

Marion Zimmer eradley,
"

As Brums e Avalen -

-

A Sennor Magi ", p 208

"

- Entao o nome por que chamamos cade um dos

outros homens o nome de cada um deles ?

-

Pelo menos, o teu na~o Hermgenes, replicou,

apesar de todos te chamarem assim
"

Platao, Crtilo , p 5



A problemtica da nomeago e do nome tem vindo a assumir, no

decorrer deste sculo, um papel decisivo no seio das cincias sociais e

humanas. Na dcada de vinte com a filosofia analtica e com autores como

Bertrend Russell e Ludwig Wittgenstein criou urn espagu, reforpado b

tilatado na dcada de setenta, com d estruturalismo e autores como

Claude Lvi-Strauss, Roland Barthes, Michel Foucault e Jacques Derrda

(1) Foi, nD entanto, na decada de oitenta que a problemtica da nomeaca~o

saltou da esfera prvada da antropDlogia, da lingustica, da sociologia e da

filDsofia para o
"

mundo ", transfDrmanto-se numa moda, com todas as

vantagens e incovenientes da resultantes, mas sem dvida com um pblico

muito mais geral e uma dinmica de produco quase contnua

A histora e, especificamente a egiptologia, nb escapou a este

fascmo. As obras clssicas ta problemtica da nomeaca"o e do nome, no

Antigo Egipto, remontam, com efeito, s primeiras dcadas do sculo.

Neste primeiro mDmento, a atenco dos egiptolcgos centrou-se sobretudo,

na dimenso religiosa dos nomes, surginto assim as duas primeiras obras

sobre ds nomBS teoforicos: e tese de doutoramentD de E. Levy, Uher die

Theophoren Personnenmen der alten ggpter zur zeit des Neuen Reiches

f Dgn XVItl - XX )t de 1905 e a obra de T Hoffmann, Die Theophoren

Personennamen des a/teren ggptens, de 1915 Em 1925, H. W. Dbbink

publica De Magische Beteekenis von den Naam mzonderheid in het oude

Fggpte, cuja actualidade se mentm. Era ainta a tonice religiosa, neste

caso mgica, que dominava o esprito dos primeiros estudiosos.

Na dcada de quarente (1947) A. H. Gardiner publica Ancient

Fggptian nomastica, precioso contributo para a Qnomstica do ImpriD

Novo. Em 1954, J. VsrgotB avange j n8 interpretecb dos nomes prprios,

com a obra Les Noms Propres du P Bruxel/es im> F. 76f -

Fssai

d' interpretation e, alguns anus mais tarde, em 1965, H. de Meulenaere

apresenta-nos essa obra fundemental sobre Le Surnom Fggptien ta Basse

Fpoque

P. Vernus produz, em 1986, um dos textos mais importantes e

elucidativos sobre esta temtica, centrando-se num peroto tiferente, Le



Surnom au Mogen Fmpire
-

Pepertoire, procedes d' expresswn et

structures de ta douhie identit du dut de ta Xtt dgnastie la fin

de la XWIte dgnastie Um ano depois, M.-A. Bonhme apresenta-nos Les

Noms Rogaux dans T Fggpte de ta Troisime Periode tntermediaire . Nd

entanto, os estudos relativos ao nomB e suas particularidades no tenam

avanpadu sem o contributo fundamental de H Ranke e da sua obra Die

gyptischen Personennamen (1935 e 1952). Estes trs volumes

epresentam-nos a listagem de todos os nomes proprios da civilizagb

egpcia, conhecidDS at dcada de cinquenta (2). Eles reflectem a

histora de um povo e as ideias que esse povd desenvolveu ao longo da

historia.

Na civilizacao egpcie, e problemtica da nomeacb esteve presente

desde o mumento de criepo Esta fora concebida segundo mudelos

diferenciedos, apresentatos pelas diferentes escolas teologicas (3) .

heliopolitana, menfita, hermopolitana e tebana. , no entanto, a escola

menfita aquela que teve merecer a nossa atengo. 0 seu relato da criapao,

persanificada em Ptah, assenta no modelo da palavra criadore Assim, Ptah

concebera o mundo e tudu aquilo que nelB e?iste no seu corego, e depuis
"

dera - lhe vida
"

atravs da forga realizadora da sua palavra.

Da mesma forma que os Egpcios concebiam uma reelizecao eficez

entre o corepo (rgo do pensamento) e a boca (rga'o da palavra),

acreditavam na existncia de uma correspondncia ntima entre as

palavras, articulapries da linguegem, e a forpa vital das CDisas por eles

designades (4) Assim sendo, a crenpa no poder criador ( mgico ) (5) da

palavra ir estender-se ao nome, transmitindo-lhe uma forpa criadora.

Deste modo, a nomeag'o de uma criange, ao nascer, correspondia a um acto

criador (6) e este era muito determinado pela crenga na significago

especial do nome (7).

No Antigo Egipto o nome era uma dimensa'o essencial do ser divinu

ou humeno, que no so definia d seu ser como expressava as suas

qualidades e a sua forga (8), constituindo-se assim como expressa~o de

uma essncia e, consequentemente, de uma existncia. Com efeito, os



egpcios antigos acreditavam numa prufunda e ntima relago entre o

nome (rn) e a palavre que o designave, entre o nome e a propriedade que

ele exprmia (9). Nesta crenga residia a forpe inerente ao nome, uma

forga criadora ( 10) que produzia o ser, participando do seu destino na

sua esssncia mais ntima, enquanto uma das suas mamfestagri'es (1 1).

Tal comD Plato (12) alguns sculcs nais tarde, tambm ds

antigos egpcios acreditavam que o nome felava a natureza do seu

portadur (13) humano ou divino (14), oferecendo-se assim a uma

explorego ou decifragab (15). Deste modo, o CDnhecimento do nome

permitia, de imsdiato, o conhBcimento do homem ou do deus, seu portador.

Nele estavam contidas todas as significagoes do ser, uma famlia de

descrigoes
"

(16), pDSitivas e negativas (17)

Assim sendo, o CDnhecimento do norne podie assumir uma dupla

dimenso positiva, enquanto marca (1B) dB prestgio social e de

subrevivncia e uma dimenso negativa, atravs da
"

anulaco
"

total ou

parcial do seu portador.

0 prestgio poltico ou social que um indivduo alcangara durente a

vita era e?presso atravs da trensformeco do seu nome em (re)nome

(19) e este nao era senao o reconhecimento dos mritos do seu possudDr

Este reccnhecimento ser-lhe-ia, no entanto, extreordina^iemente

fevorvel, pois era a prova da sua vida exemplar (20) e, assim, uma

garantia de conquista da eternidade (21). Esta conquista passava tambm

pela pernnanncia do nome de um indivtuo sobre a terra (22). E esta

permanncia era, simultaneamente, garantie de sobrevivencie do nome e do

seu possudor (23). Uma sobrevivncia alcangeda custa das inscrpbes

(mgices), em monumentos funerrios (24) e templos (25), e dos rtuais

funerarios. Nestes, a formula litnica ocupava um papel fund8menta1.

Recordemos, a titulo de e?emplo, a
"

oferenda de nvDcago
"

(26),

uma litania que tinha como fim conserver o nome do morto Ela

deveria ser rectad8 pelos familiares (27) du pelos sacerdotes, pela

eternidade. Mas camo sto nem sempre era poss'vel, tornava-se enta~o

nscessrio que este escrito mgico se conservasse nu tmulo dc morto,



ligando d seu nome ao de cada um dos mais impDrtantes deuses do Egipto,

em cujos templos, dia apos dia, tinha lugar uma oferenda pessoal

Vros eram os caminhos que permitiam a permanncia do

nume sobre a terra to Egipto, garantindo deste mDdo, a identidade do

defunto e abrindu-lhe o reino do alm onde sb continuava a viver atravs

do nome. Deste motD, podemos compreender o medo de perder ou

esquecer o nome (28), mas tambm a necessidade de o menter

descunhBcido (29), a fim de escapar a possveis intengoes negativas de

seres nefastos.

Esta necessidede alerte-nos para e dimenso negBtiva do

conhBcimBnto do nome Com efeito, ao dar a conhecer o seu nome, um

intivduo tDrneva-se transparente
"

aos olhos tos outros e, purtanto,

frgil, vulnervel, presa fcil de quem quisesse anular e sua existncia

e SDbrevivncia (30) ou destruir o seu poder (31), a sua identidade,

dando-lhe
"

maus nomes
"

(m w hin. w )(__2), introduzindo o seu nome em

litanias te maldipo (33) ou atravs da mutilageo (34) ou destruigo

(35) do seu nome, conduzindo-u assim damnatio memoriae . Deste modo,

o homem egpcio so tinha dois caminhos para escapar magia de carcter

negativo exercida sobre o nome: mant-lo desconhecido du substitu-lo por

outro nome que nao o vBrdadeiro, a fim de escapar questa~o itentitria e

essim furtar-se ao enquedramento simbolico que ela impunha (36).

D nome desconhecitD sera assim, d nome secreto ( rn st3) (37)

e, para o proteger surgia, no seu lugar, um outro nome,
"

um falsamente

tito
"

(38), um nome-mscara (39),
"

que no sentiD irreal era menos

verdadeiro
'

que o nome da lei (40), pois mascareva
"

o prprio,

simulando a dissimulapo para dissimular que ele na~D era senb

simulagb
"

(41).

Este
"

falso nome
"

ie juntar-se aos outros nomes que expressavam

a identidade do homem egpcio. Estes comegaram a esbopar-se quandD

foram dados os prmeiros passos para e consolidago do estado faranico

A partir da III dinastia encontramos, com efeito, a presenga

de dois du trs nomes nume mesma personagem (42): um nome maior.



reramente usado, seguido ou precedito de (m) rn (f) c3 (no seu grane

nome) (43), geralmente formado sobre um nome divino (teofrico) ou

real (besiloforco) e designedo pele exprBsso
"

grende nome
"

(rn c3)

e dois nomes menores, o bom nome (rn nfr) e o pequeno nome (m

nds)

0 bom nome (rn nfr) e o noms familiar, afBctivo, utilizado nu

quotidiano (44). Para alguns, ele o
"

nome de juventude
"

(45), adoptada

talvez na infncia, para outros o
"

nome preferido
"

(46 ), o nome amatiD

pelD quel o indivtuo quer ser
"

comemoredo
"

(47), e h ainda quem veja

nele
"

o nome regenerado
"

pelos ritos osiracos (48) Este segundo nome

podia justapr-se directemente sobre o nome (49), potiia ser um

tiiminutivo do grende nume (50), podia ser uma forma~:o onomstica nova

(51) ou podia substituir-se por um pequeno nome (rn nds) (52) Este

terceiro nome, geralmente uma abreviature (53) du um riipocDr.stico tio

nome maior (54), ere uma expressa~o carinhDsa do ncme (55)

D costume de expressar a identidede de um ndivduo atrevs de

dois ou trs nomes (56) vei expendir-se nc Egptc Fareomco a partir de

finais do Imprio Antigo (57), embora apresentando carecterstices

diferenciedas ao longo dos tempos. Assim, pur exemplo, o nome seguidD ou

precedido de rn c3 CDmega a rarear nos fins dc Irrprio Antigo, ecabandD

por deseparecer (58) pera so voltar a surgir na XKVI dinastia e comu

simples equivalente de m nfr (59)

u bom nome (mnfr) principalmente utilizado no ImpriD Antigo

(60) e depois, mais tarde, na poca Baixa No Imprio Mdio encontramos

poucos exemplos de rn w nfrw (bons nomes) (61), Bmbora seja muito

comum, nesta poca, a utilizago de dois nomes (62): um nome vertadeiro,

dado no momento do nascimento, mas desconhecido, referdo algumas

vezes como m.f n mwt.f (o seu nome de sua mb) (63) e o nome utilizado

no quotidieno pera designar uma pessoa, introtiuzido pela fmnula ddw n f

(aquele que se chama) (64)

No Imprio Novo rn nfr desaparece por completo, embora se

mantenha a utilizacao de dois nomes (65). Neste perodo sao raros os



casos de tripla identidade (56) No Terceiro Perodo Intermdio o bom

nome (m nfr) ressuscita e ganha uma populardade qus mantm at au

perodo ptolomaico (67).

Estes diferentes nomes seo o reflexo da
"

tenso extema
"

(6B) a

que d nome esta sujeito, obrigandD-o a um desdobremento, a uma

multiplicageD (69), que visa essBncialmente legitimar realidades:

polticas, sociais, familiares ou mentais reconhecveis por detrs de

certos nomes. Estes na~b sb senab um reflexo de ideies (70) e as ideies

CDmo refere W. Benjemin no esta'o no muntu emprco, nem no conceito,

nem no cu de Platab, estb na linguegem
-

na dimenso nDmeaora ta

linguagem (71).

As diferentes categoras de numes citatios sa~o dadas em dois

momentos distintos da vida dos ndivuos A primeire numeagao acontece

apos o nascimento (72). Nesta altura, a crianga recebe um ou dois nomes.

Estes sa~o geralmente atrbudos pela me (73), embora o pei tambm

possa culaborar na nomeaga~o (74). Mais tarde, o indivduo pode voltar a ser

nomeadD. Sb, fundamentalmente, trs as razo~es que podem conduzir a

esta segunda nDmeaga~o: o sbu nome de nascimento pode ser demasiado

comprdo para ser utilizado no quotidieno e entao abreviado e/uu

modificedo (75) du substitudo mesmo por outro nume, do gnero te uma

alcunha (76), dado por aqueles que com ele prvam no dia-a-dia; o seu

nome pode j na~o ser expressb da sua identidade, pois d indivduo ao

longo da vida pode ter alcancadu um prestgiu que na~o est presente no

nume. Assim, acrescent8-se a este nome um eptetD de glora (77) ou

d-se-lhe mesmo um novo nome (78). Mas pode tambm acontecer o

inverso. 0 indivduo ter tido ao longo da vida um comportamento teb

negetivu que, como castigo, se modifice depreciativamente d seu nome ou

d-se-lhe mesmo um novo nome infame (79).

E a rgidez do nome (BO) que conduz inevitavelmente sua

mutanga ou alterago, pois a uma nova itentidade tem de corresponder um

nuvo nome (81), ainda mposto pelo exterior (82), pois
"

a autoridade que

legitima a posse do nome ainde a de um outro
"

(83).



A escolha do(s) nome(s) de um ndivduo tambm motivada,

fundamentalmente, por tres razries: rezoes que se prendem com a
"

conjunture
"

do nescimento (84), rezoes que se prendem com a importncia

e
"

etemidade
"

da linhagem (B5) e ainda razries que se prendem com a

personalidade dD ser a nomear (86). Assim, no Antigo Egipto, um indivduu

podia receber um nome alusivo poca conturbede to seu nescimento, a

que se juntara, por exemplD, d nome herdado co seu av e, finalmente, um

epteto de glra ou te infmia ou ainda uma alcunha.

Ds seus nomes eram, assim, formedos de muitus pedagos. TodDs

eles contribuam para construir o indivduo, para o moldar, para lhe

conferir uma histria que no ere seno a same dos sbus direrentes

testinos.
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Notas

(1) Para os filosofos e linguistas a preocupaga~o fundamental reside na

natureza do nome e no seu lugar no sistema da lngue F. Zabeth cita e

sumarza na sua Dbra What is m a Name ? An Inquirg mto the Semantics

and Pragmatics of Proper Namest os pnncipais trabelhos de filusofos e

linguistas. E. Benveniste, Prohlmes de Jinguistigue gnraie e R.

Jakobson,
"

Shifters, Verbal Categories and the Russian Verb
"

in Selected

Writmgs it tr/ords and Language, pp. 130-147 ectualizam as referncias
de F Zabeth ( 1968 )

Para ds filologos, d importante a leiture historca e etimolDgica du

nome proprio. A este respeito, para o caso francs, A. Dauzat publicuu uma

obra exemplar, Les Noms de familte en France Trait d'anthropongmie
franeaise Por sua vez, os etnologos interessam-se sobretudo pela forma

cumo se utilizam estes nomes prprios, em que situago'es aparecem e que

fungoes desempenham C. Lvi-Strauss na sue obre La Pense Sauvage ,

ilustrou bem estas preocupagcfes ao sugerir que o nume proprio servia para

identif car, classificar e significar.

(2) Posteriormente, M. Thirion acrescentou a esta lista exeustiva uutros

nomes, vd M. Thiron, RdFJt(1979), RdF JJ(9Q]),RdF 34 (19B2-19B3),
^J^(1985), X>^^7(1986), RdF J9 ( 1 988) e einda RdF 42( 1 99 1 ).

(3) Pare os diferentes relatos da craga~b vd. P Derchain,
"

Kosmogonie
"

in L ttt (1979), col. 747-756; J. Assmann,
"

Schbpfung" in LA (/ (19B0),
col 677-590; S. Sauneron, J . Voyotte, La Naissance du Monde . vol. I,
pp. 17-91, S.norenz^taPei/gionFggptienne.cw.Vill, j. Zandee,

"

Des

Schopferwort im alten Agypten
"

in i/erhum
, pp. 33-66; M. H. T Lopes,

O Homem Fg/pcio e a sua integrafao no Cosmos, pp 17-42 e ainda J.

Allen, Genesis m Fggpt The philosophg of ancient Fggptian creation

accounts
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(4) Sobre o poder criador dos sons e e etimDlogia s.3grada, vd. S Sauneron,

L es prtres de I ancienne Fggpte , pp. 133-136

(5) Como diz Kristensen, fazer magia criar ", W. B. Kristensen,

Sgmbool en Werkelijkheid t p. 407

(6) Com efeito, os pais ao darem um ou mais nomes ao recm-nascido, no

sd lhe concediam a existncia comu tambm a carecterstica que o

distinguia de todos os outros egpcios Kuhlman chama-lhe destinu ou

sorte, K. Kuhlmann,
"

Gottemamen-tildung-zusammen-SBtzung
"

in LA II
,

col 696. Este acto criador era tambm um
"

acto de instituigeo
"

como Ihe

chama P. Bourdieu e M. Foucault, pois no AntigD Egipto o nome de um

indivduo escondia as suas caractersticas e, de certo modo,

determinava o seu comportamento. Vd. P. Bourdieu, Ce que parler veut

dire, p 100 e M. Foucault, La ifotont de Savoir . p 123

(7) Vd. e excelente sntese apresentada por P. Vemus concernante

tnpla dimenso do nome (manifestago do ser, expresso de dentidate

e elemento de sobrevivncia), nomeago e suas causas, P. Vernus,
"

Name-

-Namengebung-Namensbildung" in LA tV
,
cdI 321-337.

(8) Vd. M. H.T. Lopes, 0 C.
, p. 10B.

(9) Vd. H. Bonnet,
"

Name
"

in PR6
1 p. 501

(10)" u nomear do nome tem um efeito imediatu sobre o nomeado

sd comparvel rmagia produzide pele imagem ", E. Brunner-Traut,
"

AnDnymitat ( der Gotter )
"

in L t
,
col. 281.

(1 1) A semelhanga do Ka coma refere E. Lefbvre,
"

L'importance du nom

chez les egyptiens
'

in Sphinx /(1987), pp. 106-109 J Zandee acentua

esta ligagu entre o nome (m) e o K3t vd. J. Zandee, Death as an enemy



according to ancient eggptian conceptions, p. IBO que tambm

salientatia pur H. W. ubbink, De Magische Beteekems van de naam in

zonderheid m het oude Fggpte , pp. 13-16 e A. M Blackmann,
"

The

Pharaohs Placente an the Moon-God Khons
"

in JFA J, p 242. Esta

comparago pode ser comprovada nos Textos das Pirm.des, Pgr 908 a. .

e Pyr JJ&a, nos Textos dus Sercofegos, CT ttt ,
J50 e g e ainta no Livro

dos Mortos do Antigo Fgtpto (tradugo de M. H. T. Lopes), cap. 1 7, p. 44

(12) Plato, Crtilo-Dilogo sohre a justeza dos nomes . Tambm squilo

na sua tragdia Agamemnon exprime esta opiniab.

(13) Vd. E. Brunner-Traut, o. c
, p 281 e ainda G. Brunton,

"

The Inner

Sarcophagus of Prince Ramessu from Medinet Habu
"

in ASAF 4J ( 1 943), p.

14B, onde este eutor, e proposito das diferentes grafies do nome

Pa-Ramessu, salienta a relaga~b entre o nome e a identitiade do seu

possudor.

(14) Visto que esta crenga valia para tuda a realidede, inclundo Dbjectos,

instituigoes, plantas e animais. K. Kuhlmenn corrobora esta Dpimo,

referndo que atravs do conhecimento dos numes dos deuses nos potemus

descortinar a natureze e carecterstices destes deuses A formu.a

m rn.k n que significa
"

em teu nome de ", tambm pode ser traduzita

pur
"

na tua qualidade de ", exprimindo deste modo que o deus ser dotadD

com a natureza e a qualitiade de um ser divino cujo nome ser

seguidamente nomeado, vd. K. Kuhlmann, o. c.
, p 697.

(15) Vd. R. Barthes,
"

Proust et les noms' in Nouveaux Fssais Cntiques ,

p 125.

(16) Vd. S Krpke, La Logique des Noms Propres, p. 19 e ainda J. R. Searle,
"

Proper Nemes
"

in Mind 67 (1958), pp. 166-173 e einda L. Wittgenstein,

Philosophicat Jnvestigat/ons, 79.



(17) Vt M. H T. Lopes, o. c
, p 109 e numa perspectiva soci3l, V. A

Nikonov,
"

The Personai Name as a Social Symbol ", Soviet Anthropology

andArcheology X (2), 1 9? 1 .

(1B) V a este respeito a posige^D de T. Hobbes, A Natureza Humana
, p. 75.

(19) Vd P. Vemus, o c
, p. 322. H. G. Fischer d-nos um exemplo retirado

de uma estela da XII dinestia, em que i3t ( fungo ) substitui rn( nome ),

vd. H. G. Fischer,
"

An Eleventh Dynasty Couple holding the sign of l.fe
"

in

ZS tOO (1973), p. 21, nota b.

(20) Vd. E. Edel,
"

Untersuchungen zur Phreseologie der gyptischen

Inschnften des elten Reiches
'

in MDAi/C IJ (1944), p. 37

(2 1 ) Podemos, deste modo, compreender a importncia de conseguir
"

f ezer

um nome entre os grandes
"

como o comandante das tropas do fara, Nehesi

(vti R. Anthes, Mit Rahineh
, p B6), de

"

tornar-se algum cujd nome

reconhecido
"

(vd J. W. B Bams, The Ashmolean Ostracon of Sinuhe, p 24)

de gerantir a permanncia do seu nome entre os homens (vti C E.

Sander-Hausen, Die Religiosen Texte auf dem Sarg der Anchnesneferihre
,

p 77).

(22) Pois o nome, CDmo refere J Zandee, im elemento essencial da

personalidatie, atraves do qual se continue a viver, vd. J. Zandee, Death as

an enemg according to ancient egyptian conceptions , p 1 79

(23) Vd M. H.T. Lopes, o c.
, p 116

(24) E Lefbvre apresenta-nos um exemplo cunoso de inscngab funerarie,

realizada numa estela nominativa, que era erigida especificamente para

um morto e que convideva todos aqueles que a presenciavam a recitar o

seu texto Nele estava contido o ncme tiu defuito que assim via garantida.



pela eternidade, a sua memria, vd. E. Lefbvre, o. c
, p 105. Sainte Fare

Garnot relata-nos exemplos semBlhantes de inscrigribs tumulares,

apelando aos passantes que recitessem as formulas de sacrifcio, onte

estava contido o nome, vd. J Sainte Fare Garnot,
"

L'appel aux vivants sous

l' Ancien Empire gyptien
"

in Pecherches d' archeo/ogie, de phitoiogie et

d' histoire, t. IX, pp 1-7

(25) Encuntremos vrios exemplos que testemunham e preocupego du

indivtuo ligar o seu nome ao templo ou santuno da divindade local. u

exemplo mais significativo b apresentado por R. El-Sayed. Data da XXVI

dinastia e fala-nos de Tefenakehet,
"

profeta de Hathor
"

que quer deixar

ume esttua cum d seu nome no santuro de Nsit, vt R. El-Sayet,
"

Au

Sujet de la statue Caire CG 662
"

in BiFAO 77 (1977), pp. 101-1 1 1. J.

Lclant apresenta-nos tambm d exemplo de Mentuemhat, quarto sacerdotB

dB Amon que pretendE a permanncie te seu nome no seu templo de Amon,

vd. J. Leclant, Montouemhat, quathme prophte d Amon prince de ta

i/HIe
, p. 19. H de Meulenaere fornece-nos outro exemplo, respeitante e um

chefe dos cantores de Amon, da poce Sata (reinado de Psamtico I, c.

664-610 a. C ), vd. H. de Meulenaere,
"

Le Statue d' un chef de chanteurs d'

Epoque Saite
"

in MMJ d (1973), p. 28. E ainda os exemplos citados por P.

Tresson,
"

La stle de Naples
"

in BIFAD JO (1931), p. 381 e H -J. Thissen,
"

Zu den demotischen graffiti von Medinet Hebu
"

in Fnchoria 2(\912), p.

40

(26) Vt J.-C. Goyon, Pituets Funraires de IAncienne Fggpte, pp. 29 1 -294.

(27) Vd. a propsito dos familiares cumpridores dos ritos funerros, E.

Otto, Die Biographischen inschriften der Aggptischen Spatzeitt p. 58 E

ainda uma temtica que se prende com esta questab, o desejo de ter um

filho para cumprir os ritos funerrius, vd. E. Feucht,
"

KinderlDsigket und

wunsch
"

in L iiit col. 440

19



(2B)
"

uue me devulvam o meu nome em per uer, que me recordem em per

neser, na noite em que se contam os anos e calculam os meses ", M. H T

Lupes, O Liero dos Mortos do Antigo Fgipto , cap. 25, p 6 . A este

respeito vd. tambm H. Bonnet,
'*

Name
"

in RPG
, p 502.

(29) Vt J. Zandee, o c
, p. 179 e tambm E. Lefbvre, o c

, p. 102. Para se

"esconder
"

o nome poia-se utilizar um nome secreto ou colocar um tabu

sobre o nome, vd. E Brunner-Traut, o c
, p 231 Vd. a questb do tabu,

relativamente a nomes de deuses, em K. Kuhlmann, o. c.
, pp. 697-698

(30) Vd. M. H. T. Lopes, a c.
, p 1 1 0

(31) Vd E. Brunner-Traut, o c
, p. 281.

(32) Vd. J. Sainte Fare Garnot,
"

Les Fonctiuns, les Pouvoirs et la Nature du

Nom Propre dans 1" Ancienne Egypte d' aprs les Textes des Pyrarrides
"

in

Journal de Psychologie Norma/e et PathoJogique , p 46B

(33) Vd H Bonnet, o. c
, p 503.

(34) H. Junker da-nos d exemplo de Djedefeher, cujd nome foi mutilado no

seu proprio tmulo, vd. H. Junker,
"

Ein neuer Nechweis des weisen Qdfhr
"

in Fs Rossellini
, p 138

(35) E DriotDn apresenta-nos o exemplo de Semedenti, cujo nome, inscrito

numa estela colocade na sue cepela, foi mertelado, vd E Drioton,
"

Description des Chapelles Funraires de la VI Dynastie rcemment

dcouvertes derrre le mastaba de MrrDuka a Sakkerah
'

n ASAF 4J

(1943), p. 511. Esta destruigo nab so visava obliterar a recordaga~o to

tiefunto como enular mesmo e sua existncia, vd 5. SaunerDn,
"

Le Monde du

Magicien Egyptien
"

in Le Monde du Sorcier, p. 49



(36) Vd. H.-P JBUdi,
"

Jbux dB noms, jeux de vilains
"

in Comunicapo e

Linguagem iO/t i (1990), p 109.

(37) A exprsssao m st3 nao aparece sen"o no Impero Novo, mas b

csrtamente mais antiga pois o uso destes nomes remonta ao Imprio

Antigo, vd. J. Sainte Fare GarnDd, o c
, p. 470 Vd. tambm a este respeito,

e curose mes controverse contribuigo de G Posener,
"

Le mot egyptien

pour dsigner le nom magique
"

in RdF i6 (1964), p. 214.

(3B) Vd V. Descombes, L tnconscientMaigr Lui , p 59.

(39) Esta problemtica du nDme-mscara supBrDrmBnte tratada por M A.

BabD, La Prohlematique du Sujet dans ie Langage Poetique , pp 176

ss.

(40) J. Bragange de Miranda,
"

Modernidade, EspagD Pblico e Conflito de

Nomeagbes
"

in Comunica^o e Linguagem 2 ( 1 985), p. 33

(41) M. A Babo, o c
, p 184

(42) Vrios procedimentos forem utilizedos para mostrar que uma pessoa
"

respondia
"

a vriDS nomes, vd. P. Vernus,
"

Name
"

in LA tV\ col. 322

(43) Sobre esta questa^o, v H. Junker
"

Die stelB des Hofarztes "Irj
"

in

ZS6J (192B), pp. 59-62 e eindaT. G. H Jemes, M. R. Apted, The Mastaha

of Khentika ca/Ied tkhekhi
, p. 12

(44) Vd os exemplos citedos por H. Junker, o. c, p. 6 1 e K. Sethe,
"

Miszellen
"

in ZS 59 (1924), p. 7 1 . Este rn nfr tem j exprssso em si

uma dimenso fevorvel, que Ihe fornecida pela sua qualificaga"o de nfr,

cf G Fecht,
"

Die Kbnigs insignien mit s-suffix
"

in SAK I (1974), p. 191.
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(45) Vd T G. H James, M. R Apted, o c.
, p. 12, n 1 e ainda S I. Hodjash, 0.

Berlev,
"

Le Pre du funtateur de le dynastie des prnces de "jhhj en

Nubie
"

in Aggpten und Kusch
, p. 185 G. Posener d-nos um exemplo de

um m nfr dedo, na~o ne infncia, mas lugo bd nescer, cf G. Posener,
"

Sur

V attribution d' un nom a un enfant
"

in RdF 22 (1970), p 205.

(46) Cf. H. de Meulenaere, Le Surnom Fggptien a ia ffasse Fpoque , \_ 26.

(47) Vd. E. Jelinkova-Regmond, Les /nscnptions de /a statue guhsseuse

de Djed-her-Ie-sauveur , p. 124. Acerca da conemoraga~o tD nome, vt o

exemplo apresentedo por P. Laceu,
"

La stle J. E 59636 du Musee du

Caire
"

in Mlanges Mariette
, pp. 223-224

(4B) Cf. H. Stock, Ntr Nfr = der Gute Gott
, p. 10 e ainta G. Jquier,

Considrations sur les religions eggptiennes , pp 51 ss Esta

classificagao inccrrecte pois tBmos muitos rnw nfr.w de indivduos

vvds.

(49) As denominagries compostas de dois narnes proprios justapustos

aparecem no Imprio MdiD, sDbretudo a partir da segunda metace da XII

dinastia, vd. P. Vernus,
"

Noms Propres Juxtaposs au Moyen Empire
"

in

RdF 2J (1971), pp. 193-198

(50) Vt o exemplo citao por H. Junker, rcj.I 72.

(51) Este nove fDrmulaga~D onomstica nb podia ser do tipo besilofDrco.

S no reinado de Psemtico 11 surgem os primeiros m.w nfrw

basiloforicos, cf. S. Sauneron, J. Yoyotte, o c, p. 197, nota 5.

(52) Segundo P. Vernus este substituigeu foi facilitada pela

dBmocretizagaD da toutrina funerria real, vd. P. Vernus,
"

Neme
"

in L IV,

cd! 324. Vd. alguns exemplos de substituiga~c) no intenor do sistema



citados por H. Junker,
"

er Ostebschmtt des Westfriedhofs
"

in GIZA l/tii,

p 1 1 1, A. M. Blackmann, M. R. Apted, The Rock Tomhs of Meirt part IV, pl.

15; S. B. Hassen, Fxcavations at Giza (i9JO-t9Jt) , p. 1 76 e ainda N. de G.

Davies, The Mastaha of Ptahhetep and Akhethetep at Saqqareh , pl 24

(53) Vt o exemplo apresentado pur K. Sethe,
"

Kurzamen auf j
"

n ZAS 57

(1922), p. 77.

(54) Vd o exemplo citado pur S. B. Hassan, Fxcat/atwns at Giza

(9JJ-9J4), p. 2B1, fig. 141 e ainda H. de Meulenaere,
"

Anthroponymes

egyptiens de Besse Epoque
'

in CdF J& (1963), pp 213-216.

(55) Vd o exemplu citado por G. T. Martin, The Tomh of Hetepka and other

retiefs and inschptwns from the sacred anima/ necropotis nohh Saqqra

(1964-1973), p. 18.

(56) Na maior parte dos casos de trpla identidade do Impero Antigo

encontramos uma Dposigo entre um nome maior basiloforicD e dois nomes

menores, um segundo nome teoforico du nem teoforico nem besiloforco e

um terceiro nome que a abreviature du u hipocorstico do precedente,

vd. H. Junker, o c
, pp. 60-61; G. Dersssy,

"

Le Necropole des Grants

Prtres d' Heliopolis sous I' Ancien Empire
"

in ASAF tG (1916), p. 212 e

H. G. Fischer,
"

Five Inscriptions of the Old KingdDm
"

in ZAS 105 (1978),

p. 59.

(57) Sobre es diferentes categDras de nomes em uso no Imprio Antigo,

vd. H. Junker, o. c, pp. 59-63

(5B) Desde enteo, e tripla ou dupla identidade expressa numa oposige~D

entre um nome na~b especificado e um nume ou dois numes que, se sb~d

especificados, so-no por rn f nfr t
vt H. G. Fischer, tnschptions from the

Coptite Nome Dgnasties, p 6; J Quaegebeur,
"

ContrbutiDn la



Prosopographie des prtres memphites 1' poque Ptulmaique n

Ancient Societg J, p. 105.

(59) Vd. H. de Meuleneere, Le Surnom Fggptien a ta Basse Fpoque, p. 31 e

einda J J. Clre,
"

Une statue neophore hathorique d' Epoque Saite
"

n PdF

24 (1972), pp. 52-54.

(60) Na VI dinestia o sistema sabn. o qual fundada a ooosigo dos nomes

comega a desagreger-se e rn nfr perde o seu sentidu original, passando a

qualificar quer os nomes de uma mesma pessoa (vt. H. G. Fischer, Dendera

in the third milienium B C down to the Thehan domination of Upper

Fggpt , p 105 e ainda os exemplos de bons nomes basilufncos

apresentados por S. Bey Hassan,
"

Excavations at Saqqara (1937-193B)
"

n ASAF Jd (1938), p. 509) quer o mesmo nome que rn 3 (vti d

e?emplo ocorndo em Dendera que H G Fischer nos apresenta, Ihidem
, p.

117).

(61) Vd. P Vernus,
"

Les Noms Propres Juxtaposs au Moyen Empire
"

in

RdF 2J ( 1 97 1 ), p. 1 97 e ainda P. Vernus, Le Surnom au Mogen Fmpire , pp.

78-81.

(62) Por exemplD, os documentos administractivos tD Imprio Mdio usam

uma coluna especial para o segundo nome e quando este nb aparece

assineledo pela formula rnfpw ( o seu nome).

(63) Vd. H de Meuleneere, Le Sumom Fgyptien ta Basse Fpoque, p. 25.

Ranke apresenta-nos vrios exemplDs expressos em diferentes textos que

nDS patenteiem a realidade do nome dato pelas ma~es no mornento d

nascimento, vd. H. Ranke,
"

Les Noms Propres Egyptiens
"

in CdF XI (1936),

pp 301, 303-304,306-308.

(64) Vt G. Posener, o c, p. 204 e tambm H Guksch, Das Grah des Benja,



gen-Paheqament pp 17-18. P. Vernus epresenta-nos as mltiples vanantes

de ddw n.f
,
vd. P. Vernus,

"

Name
"

in L ii/
,
col 326 n 63.

(65) D segundo nome tal como acontecia no Imprio Mdio tambm

introduzido pur ddwn.f ( aquele que se chama ).

(66) Um dos rerus cesos de triple identidede citado por W. Spiegelberg,

P. E Newberry, Repoh on some excavatwns in the thehan necropoiis

during the winter of IB9B-/B99, p. 1 1 e ainda um Dutro exemplo de um

estrangeiro que entrou no Egipto no reinado de Ramses II, citedo por A.

Rowe,
"

Newly-itentified monuments in the Egyptian Museum shuwing the

deification of the dead tugether with brief details of similar objects

elsewhere
"

in ASAF 40 (1940), pl VIII

(67) Ne poca Baixe, os m. w nfrw diminutivos desaparecem quese

completamente e surgem os bons nomes basilDfoncos que nao tm

qualquer diferenga dos nomes oficiais ( m.w c3.w). Esporadicamente

sa~b usedas outras formulas para especificar o nome de um indivduo, vd. P.

Vernus,
"

Name
"

in L 11/, col. 324

(6B) M. H. T. Lopes, La Tension Externe du Nom
"

in (/ Congresso

intemacional de Fgiptologia .

(69) Segundo uma logica mais poltica do que metalingustica, vd. J.

Braganga de Miranda, o c
, p. 25.

(70) Vd R. Barthes,
"

Proust et Ibs Noms" in Nouveaux Fssais Chtiques,

p 134.

(71) W. BenjBmin, Ohgem do Drama Barroco A lemo, p 15.

(72) Vd. H. Ranke,
"

Grundsatzliches zum verstandnis ter Agyptischen



Personennamen n Satzform
"

in SHAW I9J6-I9J7, pp. 9-12. Sobre o nome

dado nascenga vd. E. Lefbvre,
"

L' impcrtance clu nom chez les egyptiens
"

in Sphinx i, pp. 94-97. Vd. ainda G Posener,
"

Sur 1' attrbution d' un Nom a

un enfant
"

in RdF 22 (1970), pp. 204-205

(73) Da a expressa~o rn.f n mwt.f (d seu nome de sua ma~e) e a

proeminncia, nos textos mgicos, da filiago materna, vd. G. Posener,

"

Les Empreintes Magiques de Gizeh et les morts dangereux
"

in MDAtK i

(1958), p 264 e J Cerny, A Communitg of Workmen at Thehes in the

Ramesside Period
, p 336 e aintia J Zandee, De Hgmmen aan Amon van P.

Leiden t J50
, p 74 Vt tambm Pgr 820 h e CT l/t 29i m n

(74) Vt G Posener, o c
, p. 205, J Seinte Fare Garnot,

"

Les Fonctions, les

Pouvoirs et la Nature tu Num Propre dans 1 Ancienne Egypte d' aprs les

Textes des Pyremides in Joumat de Psychologie Nom?ate et
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I
-

0 Impro Novo

A problemtica tu nome est presente no universo egpcio, desde o

Imprio Antigo at poca Baixa Assim sendD, ao abordar este tema houve

e necessidade e preocupaga~o de o situar numa poca especfica.

A Dpgo pelo Impro Novo ficou a dever-se, fundamentalmente, a

duas razo'es de ortem tiversa : inexistncie de trebalhos sobre esta

temtica neste perodo da histona egpcia e variedede e quantidade de

documentago que ele furneceu. Com efeito, este o perodo da htstoria do

Egipto em que a documentagao relativa aus nomes aumenta significative-

mente. Eles esta~o presentes nes diversas nscrgoes em monumBntos mes

einda, e de uma forma significativa, em toda a documentago administra-

tiva que este novo imprio vai produzir. Vejamos como tudo se passou

D ImperD Ndvo (-1539 -1069 ) foi, sem dvida, o perodo mais

glorioso da histra do Egipto (1) . Com ele, o Egipto renasce des cinzes

em que tombara sob o jugo dos Hcsds (2), durante mais de um sculo, e

inicia uma nova fase da sua histria caracterizada pela abBrur8 para o

mundo e pela poltica imperialista . Este perodo comportDU tres dinastias

bem distintas, a XVIII dinastia (- 1539- 1293), que comesponde ao apogeu

dD Imprio, a XIX dinastia (-1293- 1 190), que tenta ainta manter o bnlho e

o fulgor do passadD recente, mas que profundemente determinada por

uma conjuntura internacional que lhe adversa e a XX dinastia ( <- 1 190

1069) com a quai se inicia a decompDSigeD do imprio feranico. Mes

etentemos mais profundamente nos acontecimentos e nas personagens que

nos permitem caracterizar cBde um destes perodos .

A XVIII dinastie, fundeda por Amosis (~ 1539- 1514) (3),

responsvel pela expulsu dos Hicsos do territorio egpcio, correspunde

sem dvida, e fase mais brilhante do novo Estado faranico (4) . Uma fase

de profundas alteragoes pulticas, economicas, culturais e mentais Elas



comegam b desenhar-se com Amenofis I (-1514-1493), que inicia a poltica

de agressb no Corredor e a prtica dos sepultamentos na necropole

tebana, afirmam-se com Tutmosis I (- 1493-14B1), quer nu tacante

poltice exterior quer no que diz respeito poltica de construgo,

mantm-se sob o fugaz reinado de Tutmsis II M4B1-1 47B), mas esto,

SDbretudo, bem matenalizadas em figuras cDmo Hatchepsut, Tutmosis III e

Amenis IV, smbolus de uma nova poce que se desenhe

Tutmosis III (- 1478- 1426), quinto farao da XVIII dinastia, foi

indubitavelmente o mais importante de todos os feras egpcios (5),

verdadeiramente responsavel pela construgao de um Impno e pela

hBgemonia egpcia na Asia e criador de uma nove forme de fazer poltica

onde e diplumacia ocupava um papel preponterante. Mas o seu reinado de

cinquenta e trs anos so se inicia verdadeiramente morte de Hetchepsut,

no vigsimo-sBgundo anu do sbu reinado . VejamDS como tudo se passou

Tutmosis III era filho natural de Tutmosis II e de uma concubina

chamata Isis, mas d orculo divino de Amun (6) escolhera-o como sucessor

de seu pai . No entento morte deste e deda a juventude do futuro rei,

cabe a Hatchepsut (- 1 47 1 ~ 1 455), esposa de Tutmsis 1 1, a regncia sobre

o trono do Egipto, uma regncia que a hbil rainlia rapidamente tnansforma

numa co-regncia institucionalizada (7), fazE.ndo-se coroar e tomando

mesmo a titulatura, os atributos e os eptetos caractersticos do fara .

Esta atitude prontamente apuiada pelo clero de Amon que a legitima

atravs dos seus orculos e de reletus mitolgicos (8), ume hebilidade

diplomtica que caracterza a poltica da CEs:a tebana no Imprio Novo

visando, nesta conjuntura, no permitir que a anarcuia se instalasse sobre

a terre do Egipto .

u
"

reinado
"

de Hatchepsut mercado por um perodo de tranquilidade

poltica, que se reflecte na sua profcue ectividate de construgb (9) e de

recuperago (10), assim como nD desenvoivimento da ectividade

comercial Mas sua morte, Tutmosis III assume finalmente o puder,

tiandD ncio a um dos perodos mais bnlhantes da histona do Egipto . A



sua poltica te agresso na Asia, de dommo e controlo de Nbia e a Lbie,

trensforme o EgiptD num verdedeiro Estado imperalista (11), cuja

hegemonia SDbre as zonas dominadas era mantida atravs de ume sre de

meditas bem articuledas (12) onde a diplomacia jogava um papel

fundamental (13). Esta hegemonia permanecer, com algumas oscilagoes,

at ao reinado de Amenofis III (-1391-1353)

As consequncias teste poltica rapidamente se fara~o sentir A

"

abertura ao mundu
"

trouxera muitos estrengeiros pera o Egipto, danto

origem, mais tarte, ao surgimento de verdadeiras CDlomas asiticas (14),

adulteregb prugressive dos costumes, ao sincretismo religioso e

elteragao da prprie lngua
"

enriquecida
"

com termos asiticos, semitas

e hurritas . Simultaneamente, e como consequncia imetiata as operagries

militares, transfurmar o Egipto num pas de muitas e renovadas riquezas,

resultantes dos saques e tus trbutos pagos pelas forges controladas No

entanto, a maior parte destas riquezas ser consegrada ao domnio de

Amon (15), reforgendo essim a operatividade poltica que a casta tebana

vinha alicergendo desde o incio de dinastia (16) . Esta operatividade era

CDnsequncie de alianga firmada entre o poder poltico (du fara) e o poder

religioso de Amon (materializado no seu clero tebano) .

A proprie divintade, Amon, ir reflectir a nova ideulogia do Imprio .

0 velho deus locel de Tebas v-se, de repente, projectadu pare o primeiru

pleno nume nove fecete, a de Amun-R (17), assumindo cdit. e solarzaga~b

dos seus aspectos uma dimensb de deus universal, cnador de totos os

povos, deus transcendente, responsvel pela estabilidede poltica e pelo

xitu de expanso imperiel Esta projecgao prova que o clero de Amon

soubera organizar-se, desenvolver-se e povoar toda uma cid8de religiosa,

fezendo esquecer antigas divindades nacionais (1B). D ttulo de
"

Chefe dos

Profetas do Sul e do Norte ", conquistadD pelos sacerdotes de Amun nD

reinado de Tutmsis III, vem consagrar o papel preponderante do seu deus

no EstadD e to sbu clero ne vide poltica do pas Em contrapartita, os reis

egpcios, b Tutmsis III ( 1 9) bem um exemplo disso, reconhecem a sua

eficcia providencial com doagoes, novas cunstrugoes em Karnak e



celebragoes das suas festas anueis, estabelecendo assim uma relagab

entre a graga divina e d culto real (20)

No entanto, e cunosamente, ainda no reinado de Tutmsis III que

se iniciE uma reecgeb teologica tendente a reactiver d velho culto solar

heliopolitano (21), muito neglicenceado durante um cero tempu, devido,

sobretudo, ao sucesso de Amon Esta tendncia para reanimar cultos

entigos, suplantados pela nova divindade imperial, r acentuar-se nos

reinados seguintes: Amenofis II e Tutmsis IV, por exemplo, procurarem

reanimaros cultos da regio menfita

PotemDS vislumbrar nestas tendncia.i, o encoorimento de uma

atitude poltica, por parte dos reis tebanos, tendente a "abater" o poderio

crescente do clero de Amon. No por acaso que rio reinadD de Amenfis

III, o ttulo e a fungo de
"

Chefe dos Profetas do Sul e do Norte" ir

escapar ao clero de Amon, que so o recupera, da idvu, cum Ramss II (22).

D Egipto ere agora, sem dvida, o grende mprio da Antiguidaue

Mas a sua manutengao apresentava-se difcil, pois pera alm dc poderio

mitnio concentrado no Retenu, surgia na Anatolia uma nove forge,

inD-europeia, com pretensoes imperieis, os hititas (23) . Durante algum

tempo, a hbil poltica te eliangas levada e cebo pelos reis egipcios visou

crier um espago-tampa~o que no permitisse a incurso dos Hititas em

territrio egpcio Mas a sua expanso pare a rea de influncia egpcia
tambm porie em causa o equilbno economico do Imprio

Este era a realidade conjuntural quendo Amenofis IV (-1353-1336)

essume o poder. 0 seu reinado apresentar umi~ nova fecete, totalmente

original (24), a um ImprD que se mostrava j permevel a todes es

influncias

Nd ano IV do seu reinedo, Amenofis IV substitui d seu nome, quB

significa Amon est satisfeito por uma nova formego onomstica,

Akhenaton,
"

o favorvBl ao Disco ", defimndo deste modo o seu programa

poltico-religiDso A partir deste momento, e rompendD com a tradigb

faranica, Akhenaton ir comportar-se mais como um prcfeta do que como

um rei Abandona Tebas e manda construir urna nova capital Amarna



( - 1349) (25), no Mdio Egipto, numa zona CDmpletamente virgem de

credos e de deuses, chameda Akhet-Aton ("0 Horizonte do Disco") E, no ano

VI do seu reinado, acompanhado da sua corte, que se abre a muitos

estrangeiros, b da famlia partB para Amerna, iniciando a uma das

heresies mais clebres da Antiguidade, o atonismo (26) .

0 atonismo consiste numa nova formulagao religiosa que faz

substituir o vasto panteeb egpcio por um nico deus, criBdor, pai e mee da

humanidede, mutor do mundo f sico e provitncie tB todos os seres vivos,

Aton, d disco soler Um deus ecumnico, capaz de reunir
"

todos os povos
"

sub uma mesma crenga Este dadD a conhecer corte amamiana atravs

dos seus nicos profetas, Akhenaton e Nefertiti, o cesal solar . Mas a

nfluncia desta heresia ir ter as suas repercursries na vide de corte

(27), ne erte (28) e ne literatura (29) . Uma influncia restrita e zone de

Amarna e que cessa imediatamente apos a morte do seu fundador . A

cidade b abandonada e, no decorrsr dos sculos seguintes, praticamente

destruta Ds templos de Aton sbd desmantelados e as suas pedres

serviro para glorificer novus deuses. No entanto, a ideologiB de Amerna

(30) ir pruvocar alterBges profundas nos compDramentos e nos

sentimBntos do homBm egpcio, como veremos adiante. A partir de entao

nada mais ser igual. E este foi, sem dvida, d grande contrbuto de

Amenofis IV pare o desenher te uma nova histria no velho palco da

civilizago faraonica.

Aps o perodo atoniste, o Egipto parece entrar numa sbita apatia

que so verdadeiramente sacudida com Horemheb (-1323-1293), ltimo rei

da XVIII dinastia. Este fora um antigo comandente de tropBS egpcias no

Delta e no CDrredor, durante d s reinados de Akhenaton e Tutankhamon e

agora encontrava-se no trono do Egipto As velhas estruturas faraonicas

comegavam a romper-se A abertura au mundo apresentava as suas

consequncias. E assim, de uma form8 peculier, pouco de acorto com a

tradigo, terminava um dos perudos mais brilhantes da histria egpcia.

A XIX dinastia M 293-1 190) iniciada com Ramss I, um companheiru

de armas de Horemheb, trar ainda um sculo de ouro ao Egipto,



permitindo-lhe retomar o velho orgulho faranico e recompor os quadros

mentais.

Este perodo compreende ds reinados de Seti I (-1291-1279) a

Merenptah (- 1 213-1204), mas a figura mais notvel deste sculo , sem

dvida, Ramss II (-1279-1213) (31), cujo ideal poltico parece recuar

fase mais brlhante da XVIII dinastia. No entanto, a conjuntura

nternacional era agora outra e bem edversa e estes aspiragoes A forga

hitita que destB o reinadD de Amenfis IV ameagava o equilbno

egpcio-mitnio, conduzindo ruina dos mitnios perante a passividede

egpcia, Duscava agora um domnio absoluto sobre esferas te influncia

egpcia . us primeiros conflitos datam do reinado de Seti I, mas os

confrontos decisivos que conduzireo e uma elterago em termos de

pultica exterior egpcia, tm a sua expresseo com Ramss II, em Kadesh

A ltima esperanga de f azer renascer o
"

impro te Tutmosis III

sucumbire sub as armes hitites e o orgulho egpcio de novo se submete

aceitago de um tratado de paz com o novu rei hitita Hattusili III, a fim de

preservar a paz . Nd entanto, e apeser ta incapacidade egpcia de dobrar o

poderio hitita, d reinado de Ramss II , ainda, um marco decisivo na

histra do Impno Novo Pele sue capecidade administractiva, pela sua

viso estratgice, meterializada na construgo de Pi-Ramses (du Per-

-Ramses) (32), pele sue CDmpreenseo de vertadeire importncia de

'

reiner pela etermdede ". Com Remss II d Egipto cobre-se de templos,

santuros, obeliscos, cdIdssds (33) e textos, muitos textos gravedos na

pedra, escritos sobre pepiro b sobrB ostraca Estes falam-nos de um

tempo em que o Imprio era ainda uma nugb presente no quotidiano, um

tempo em que a populagao estrangeira rBSidino em Tebas era numerosa,

um tempo em que Amon reafirmera o seu poder transcendente sobre todos

os outros deuses, triunfando uma segunda vbz, face aos cultos rivais que a

monarquie Ihe tentera opr Com efeito, os reis desta nova dinastia,

oriundos de uma famlia militar do Delta oriental eram devotados a 5et,

que embora pouco estimado pelo povo, devido ao papel que tesempenhara

na morte de Osrs, conservava a os seus lugeires de culto (34). No



entantD, a expenncia de Amarna provara a estes reis que um corte

tefinitivo com o poter religioso institudo no seria eficaz. E assim Seti I

e Ramss II neo rompem com Tebes, mas cDncedem tambem os seus

fevores a Set e e outros deuses. Seti I, por exemplD, consagrou uma boa

parte da sua ectividade manutengo e reconstrugb dos templos

osiracos de Abidus (35) e Ramss II protege, tambm, os cultos menfitas

e heliopolitanos, no hesitendo em tar a dois dos seus filhos, o ttulo de

grandss sacBrdotes de R e de Ptah (36).

Com a morte de Ramss II esgoteva-se um dos meis longos

reinados do Egipto e chegava ao fim um perodo de paz que durara cerca de

meio sculD (37). Este quebra-se exactemente no ano quinto du reinatD de

Merneptah. Grupos armados oriundos da rea do Egeu, vulgarmente

designados como os "povos do mar' forgam a fronteira lbia tentando

penetrar no Egipto. Memsptah vence este primeiro confrunto de forgas mas

pressente que, de novo, a conjuntura nternacional se modifica,

desfavorevelmente para o EgiptD. D velho ali8do hitita sucumbe ao ataque

destes guerreiros e o isolamento egpciu acentua-se.

Esta conjunture externa desfavorvel, alieda crise dinstica que

se insteura, vem enfraquecer a XIX dinastia, conduzindo-a ao seu termo.

Mas d novo perodo que se avizinha tBmbm nu permitir ao Egipto

renovar glorias passedas . Cum efeito, a XX dinastia (~ 1 190-1069), para

alm do breve perodo de fulgor com Ramss III (- 1 187- 1 156), o ltimo

grante farao to Egipto, que consegue conter a penetrago em terntono

egpcio, da coligago de lbios b povds dD mBr, marca j o princpio do

fim Nd entantu, o deus Amon einda evocado na sua qualidede de protector

das tropes do ferao E as doecgoes ao clBro tsbano rBafirmam
-

se, de novo

suportadas pelas riquezas provenientes da guerra . 0 domnio de Amon

mais uma vez enriquBcido com escravos, aumentando neste reinado, de

form8 significetiva, o nmero de estrangeiros residentes em Tebes (3B) .

Apos Remss III, sob os Remessssidas (39), o Egipto ir viver

ume profunda crise ecDnomice, consequncia do fim do circuito comernal

egpcio-hitite e tia complexidate institucional que se crara. Esta



contuzir decomposigao social, a corrupgao generalizaa, s greves, s

revoltas no Delta e aos asseltos massivos aos tmulos (40).

A mesma mo que CDnduzira o Egipto ao cume, com Tutmosis III,

parecia precipitar agora a sua quede

A poltica impenalista do Imprio Ncivo permitira ao Egipto, o

contecto com outros espagos, outros povds, outras culturas e at outras

religibes. Mas tudo isto contnbura para alterar profundamente e face e o

corago do Imprio, reduzindo a tredicional ideologia faraonice, apoiada nD

conceito de Meat (41), a um modelo ultrapassedo e sem qualquer tipo de

operetividade poltica du mental.

Enquanto no passedo, e ordem e as relagoes suciais eram regidas

por Maat, conduzindo assim a uma correlagb entre tica e eficcia, que

legitimave plenamente e ostentagu e a nqueze, nc
"

novo mundo ", que se

desenhe a partir de Amenofis III (-1391-1353), os escndalos (42) e a

corrupgo (43) preenchem o quotidiano, conduzindo inevitavelmente, d

homem egpcio a uma atitude cptica (44) e crtica (45) das instituigribs.

Esta leva-o a abandonar a crenga na BxcBlsncia intrnseca de Drdem

estabelecida e na sua capacitade imanente de SLito-regulego

Descrente das regras e Jas instituiges, vivendo uma profunda

crise de valores, o homem egpcio ir substituir a velha concepgb

matica por uma nova tica que se caractenza, fundamentalmente, pela

rejeigo da Drdem estabelBcida enquento valor positivo, em proveito de

uma relago pessoal com uma divindade de eleigao, dandD assim orgem

"religio pessoal" ou "pietiade pessoal" (46). Ela essenta, bBsicemente, na

concepgab de um deus pessoal, escolhido pe'lo homem, com o qual o

ntiivtiuo pode estabelecer uma relagao de pessoe a pessua, qus contiuz

tiirectamerte o seu destino e est presente, de uma forme imediata, no seu

horzontB individual. a passagem do tieus imanente -<_o deus

trenscendente Ele conduz ao eparecimento de novas nogoes: a da possvel

cDntemplago imediata da divindede (47), e dialctica to pecedor e do

perda~b (48) e a uma nuva fDrmulaga~D unerna (49), em que a divindade

surge como responsvel fundamental pela eternidade, substituindo assim o



antigo "aparelho funerro" Este facto vem pr em cause a eficcia dos

eparelhos funerrios e das tcnices mgicas que garantiam, at este

momento, a sobrevivncia post-mortem

No Bntanto, o surgimento de um "culto pessoal" nb implica o

ebandono absuluto do culto oficial (50). Eles coexistem e nunca entrerao

em conflito, sendo d primeiro praticado nos templos, garantidD por um

ritual elaborado e complexo b por uma teologia sbie, mes reservedo

exclusivamente e uma elite de especialistas (51) D povd, exclutD tus

templos, no participava deste sistema orgamzado. Para eles estava

reservada uma outra mediagab do divino (52), que embora no sendo de tipo

nstitucionel, respondia a codigos e prticas especficas (53)

CorrespDndBno expensb da piedade pessual e nuve CDncepga~b
da relago homem/divindade va"b desenvolver-se nuvos "canais de

comumcago" (54). Assim, ao lado do sunhu e ta inspirago surge o orculu

(55), na segunda metade da XVIII dinastia. Ele persunalize a forma mais

comente da divindade se expresser no quotidiano.

A poltica imperialista do ImpriD Novo mudara a face e o corageb
to Egipto, conduzindo-o a um contacto-dilDgo com outros espagos, Dutros

povos, outras culturas e at outras religioes. As provas e as consequncias
tesses contactos so visveis na Onomstica egpcia to Imprio Ndvo,
como veremos oportunamente





Notas

(1) Vd. C. Lalouette, Thhes ou /a Naissance d' un Fmpire ,
E. Droton, J.

Vandier, /
'

Fggpte. Des ohgines a /a cnquete d' Alexandre. caps l-X e F.

Daumas, La Civilizacwn del Fgipto Faranico, cap. 1 1 1

(2) Ds Hcsds, populago esitica maiortaramente CDnstitudB por

semites, Bmbore contendo tambm elementos hurritas, dominaram o Egipto

durante mais de um seculo A sua presenga em solo sgpcio determinou

profundamente a faceta do novo imprio, vd. M H. T. Lopes, E. C C. Rego,
"

As Dperagoes Militares de Tutmosis III
"

n Hathor J ( 1991 ), pp 73-92

e ainda T. Sve-SddBrbergh,
"

The Hyksus rule in Egypt
"

n JFA J7

( 1951 ),pp. 53-71

(3) Amosis era irma~o de Kams, o ltimo sobereno da XVII dinastia, e foi d

responsvel pele expulso dos Hcsds do territorio egpcio, tendo-os

PBrseguido at entrar na Palestina e destruir o sbu baluarte em Charuhen.

Vd C. Vandersleyen, Les Guerres d' Amosis, Fondateur de ia XXttie

Dgnast/e

(4) Vt D B. Redford, H/story and Chronoiogg of the XWttth Dynastg of

tgypt

(5) A sua importncia est bem expressa no culto que lhe prestado pela

piedade pessoal et ao perodo ptolomaico, vt P. Vernus, J. Yoyotte, Les

Pharaons, p 163. A proposito desta figura BmblemBtica vd M. H. T Lopes,

o c
, pp. 76-77.

(6) E. Druton, J. Vandier, o. c
, p 339. Sobre e importncia os orculos no

Antigo Egipto, vd. J Cerny,
"

Egyptian uracles
"

in R. A. Parker, A Saite

Oracie Papgrus , pp. 35-48 e J. Leclant,
"

ElsmBnts pour une tude de la



divination dans 1 Egypte Pharaonique n La Divination Ftudes

recueiliies par A Caquot et M Leihovici
, p 1 ss.

(7) P. Vernus, o c:
, p 60.

(8) Vd. o mito
"

Como ume rainha nasceu de um deus
"

in M. H. T. Lopes, O

Homem Fgfpcw e a sua integrapao no Cosmos ,pp 177-180.

(9) D tBmplD funerno de Deir el-Bahan, o templo de Montu, d santurio da

Barca de Karnak, e avenida processional que lica Lucsor e karnak e 8inda

tois obeliscos.

(10) Com efeito, Hatchepsut reconstruir e restaurar diversos senturios

ebandonados, por todo o Egipto

(11) A sua poltica de agresso na Asia, levada a cabo ao longo de

dezessete operagobs militares, conduz a fronteira norte do Egipto at ao

Eufrates. Au sul, na Nbia, o Egipto exercia a sua nfluncia at quarta

catarata. Vd. M H. T Lopes,
"

As uperagD~es Militares de Tutmosis III :

expressD de uma poce
"

in Hathor J (1991), pp. 73-92 Entre as diversas

forgas enfrentadas por Tutmosis III encontrevam-SB os Mitnios,

conquistatDres arianos, cujo poder e influncia se vinha afirmando na zona

do Retenu. Estes j antenormente tinham sidD enfrentados vitoriosamente

porTutmosis I, mas so deixam de constituir uma ameaga para o imperiD

egipcio depois dD tratado de paz, seledo entre Tutmsis IV e d rei mitnio,

Artetama.

(12) 0 protectorado egpcio nD Corredor era gerantido por guarnigoes

egipcias em locais estratgicDS. A presenga militar egipcia era ainda

reconhecvel etravs dos santurios, dedicados e divindades egpcias,

espalhadas pelo imprio



(13) Com Bfeito, o Egipto desenvolveu uma hbil poltica de casamentos e

te
"

adDpgoes ". Assim, os filhos dos diversos prncipes submetidos eram

trezidos pera a corte du farao, para ali serem educados maneira egpcia

e, deste modo, ao regresserem s sues terres, agirem em conformidede

com o seu pes de adopga~o.

(14) Ao lungo do Imprio Novo e em consequncia da poltica expansionista

o EgiptD r "cobrir-se" de estrangeiros, cuja presenga atestBda nos

ateliers, nos campos e, sobretudo, nas actividades ligadas eo templo

Tutmosis I, por exemplo, oferece prisioneiros nbios eo clero de Amon.

Hatchepsut d captivus de guerra aos diferentes templos. Tutmsis III

oferece contingentes nbios e asiticos ao templo de Amon. Por sua vez, o

templo funerrio de Tutmsis IV, a oeste de Tebes, recebe sros e nbiDS

e o templo mendedo construir por Amenofis III, em cujo atelier trabalham

numerosos escravos, est rodeado de "vilas srias". Tambm o templo de

Montu, em Karnak, provido com "filhus te prncipes te todDS os pases

estrangeiros".

Em Mnfis, neste perodo, existe uma "praga dos Hititas". Mais

terde, ne XIX dinestia, Seti I oferece prisioneiros, ne sua meior parte

hititas, ao templo dB Amon, enquanto que o templo de usrs, em Abidos,

recebe estrangeiros da ZDne do Retenu Ramss II oferece, tambm,

prisioneiros asiticos ao templo de Amon, em Kamak E, finalmsnte,

Ramss III faz a distribuigo dus vrios captivos de guema pelos templos

te Tebas, Heliopolis e Mnfis, vd. G. Posener, "Une liste de Noms Propres

trangsrs sur deux ostraca hiratiques du Nouvel Empire" in Sgria t8, p.

184.

(15) Como nus provam os anais de Tutmosis III. Consequentemente, com o

tempo "A Casa de Amon" tomar-se- um poder econmiCD comparvel

"Casa do Rei" Vd. J. J. Janssen,"The Rule of the Temple in the Egyptien

Economy during the New Kingdom' in E. Lipinski (ed.), State and Temple

Fconomy m the Ancient Near Fast



(16) Esta est bem consagrada na figura do 'Pnmeiro Profeta ce Amon"

cujo poder na XVI 1 1 dinastia se v rsforgado pelo costume do ttulo passar,

geralmente, de pai para filho. A proposito desta importncia, vd. S

Sauneron, Les prtres de T ancienne Fgypte, pp 1B8 ss., A. Rosalie David,

The Ancient Fggptians, pp 123-124 e ainde E. Hornung, Les Dieux de T

Fggpte, p. 176.

(17) Vd. J. Assmann, Pe und Amun : Die Knse des polgthe/stischen

Welthiids im gypten der 18-20 Dgnastie e tambm A Rosalie David, o

c
, pp. 121-122 b ainda Erik Hornung, o c

, p. 34.

(1B) S. Sauneron, o. c, p. 18B.

(19) "On sert Dieu parce quil a donn et afin qu'il donne", Urk li/'. 18 1 ss.

Esta afirmago, proferida por Tutmosis III, surge numa inscriga"o de

Karnak.

(20) Vd S Morenz, La ReJigion Fggptienne, p 135

(21) Tutmosis III manda reconstruir, neste perodo, um certo nmero de

templos scleres que se encontravam em runas, vd S. Sauneron, o ct p.

190.

(22) Ihidem

(23) Estes tornaram-se uma des grandes potncias do ProximD Orsnte, nos

sculos XIV e XIII Vd D. R. Gurney, The Hittites
, pp. 26-41

(24) Vd C Aldred, Akhenaton andNefertiti
t
e ainda Idem,

"

The Eeginning

of the el-Amarna Period
"

in JFA 45 ( 1959 ), pp. 19-33

(25) Vd H Kees, Ancient Fgyptian-A cultural topographg



(26) Sobre esta questo, vd. J. Assmenn, "Die Haresie
'

des Echnatons von

Amarna. Aspekte der Amarna-Religion
"

in Saeculum 22
, pp. 109-126 e

einda D B. Redford,
"

The Sun-disc in Akhenaten's Program its worship

and antecedents
"

in JAPCF IJ (1976), pp. 47-52.

(27) Vd B. J. Kemp,
" '

The Winduw of Appearance at el-Amarna, and the

Basc Structure of this city
'

in JFA 62 (1976), pp. B1-99

(2B) A arte de Amarna com os seus volumes e formas alongadas rompe com

todos os cannes da arte egpcia

(29) 0 Hino e Aton reflecte bem o espnto do etDnismo, Vd M. H T Lopes,

O Homem Fgpcio e sua integrapao no Cosmos
, pp. 166-169 e ainda A.

Piankoff,
"

Les Grandes Compositions religieuses du Nouvel Ernpire et la

rfDrme d Amama
"

in BIFAO 62 (1964), pp. 207-218.

(30) Vd. a propsito da ideologia de Amama, J. Assmann, 'State and

Religion in The New Kingdom" in Peligion and Phiiosophg in Ancient Fggpt,

pp. 66 ss. A maior parte dos Butores considera que o "episodio de Amarna"

responsvel por uma altBrago profunda na relago homem/tivindatB,

vindo a dar origBm eo fenomeno da "piedade pessoal', vd F. Dunand, F.

Zivie-Coche, o c, pp. 1 16-1 17 e 126.

(31) Vt K A. Kitchen, Ramss II, te Pharaon Thomphant Sa vie, son

poque ; J. D. Smith, Ramsesses tt A chronologicat structure forhis reign

e ainda AAVV, Thhes /250 av J. C -Ramss II et ie rve du pouvoir

ahsolu .

(32) Ramss II construir no Delta e cidade de Per-Ramss,
"

a Case de

Ramss ", a fim de puder vigiar e conter, se necessru, a entrada dos

bedunos do Istmo e dos Hititas da Palestina, vd. H Kees, o c
, pp.

200-218 Esta cidae, que desempenhDu um importante papel



administractivo, recorda-nos o episodio biblico do Exodo, que nos relata a

sada dos hebreus ta 'terra da escravido', vd. Fx. I
-

14. Aqui, Remss II

podia adorar vontade os deusss do seu coragb, reanimando assim d cuUd

que 5et tinha gozatu, na Avaris, dos Hicsos, 5. Sauneron, o c, p. 194

(33) V H. Kees, o c
, pp 273-274.

(34) Vd S Sauneron, o c, p 192.

(35) ihidem, p 194

(36) lhidemt pp 192-193.

(37) As lutas com ds hititas tinham cessado, a Nbia estava pacificada e a

fronteire com a Lbie encontrava-se perfeitamente controlada

(3B) Vd C Lelouette, / Fmpire des Ramss . p. 362

(39) Este termo costuma designar d perodo de cerca de 134 anos

M293-1089 ), que cobre os fareos de XIX e XX clinastia. Aqui utilizamo-lo

num sentido mais restrito, designendo somente os fareos que vb de

Ramss IV a Ramss XI, Vd. P. Vernus, o c.
, pp 123-124.

(40) H vros testemunhos relativos pilhagern dos tmulos no Vale dos

Reis, vd E. Thomas, The Rogai Necropoleis of Thehest pp 265-265.

(41) Maat , sem dvida, a chave para a cDmpreense'D da antiga civilizageb

egpcia.
"

Ela a norma f undamental de tuda a acgao, instituda por deus no

momentu da criageo e depois constentemente restaurada ou de novo

garantida pelo rei, encarnago de Maat. [...] a encarnago da justiga, da

verdade, da ordem universel,[..J desempenhendo assim d papel de equilibriD

morel e csmico do mundo, um atributo divino do universo e de estrutura



ta societade, e significageb cosmica, social e moral", vd M. H. T. Lupes, o

c, pp. 9 1 -92. Deste modo, Maat nao so ajudava os teuses a manter a ordem

do mundo como visava gerantir relagoes harmoniosas entre os diferentes

grupos que constituam a humanidade

A submisseo s regras estabelecidas por Maat conduzia assim ao

sucesso, riqueza e felicidade. equi que tica e eficcia se confundem,

levando legitimago e exeltego de ordem sociel. Sobre o conceito de

Meat, vd. J Assmann, Mat, T Fggpte pharaomque et i' ide de justice

sociale

(42) No final do Imprio Novo multiplicam-se os escndalDS. A corrupgao e

o roubo alastram nos santuriDS e a pilhagem tos tmulos torna-se uma

realitade do quotidiano

(43) As proclemages de integridade que se multiplicam nas

autobiografias do Imprio Ndvo vm demunstrar d impacto que os

escndelos e b corrupgao tiveram nas instituigoes. A instituigb judicial

, sem dvida, uma das mais "sacutitas" pbId fenomenu te currupgo, vd. P

Vernus, Affaires et Scandales sous les Ramss, pp 174 ss. e 179 ss.

(44) Este cepticismo vai pr em causa a instituigu monrquice, abrindo

essim caminho a um novo modelo social, a teocracia. Cum efeito, a pertir

da XXI dinastia, ds "deuses" governam em Tebas, com a ajuta dos orculos

Sobre este perodo da histora dD Egipto, vt Tanis L
'

Or des pharaons

(45) D sistema judicial, por Bxemplo, fortemente criticado. Ds

magistrados s"o acusedos de corrupge~D. Vd. e ttulo de exemplo o texto

epresentado por G. Posener,
"

Amon, juge du pauvre
"

m BBA i2(_91_),

pp. 59-63. Este texto ume crtica s instituigo~es e ao Bparelho judicial.

Como ds magistrados so corruptos, so Amon pode julger

(45) Antes do Impero Novo quase no encontramos testemunhos de uma



religib pessoal
"

ou ntividual. Surgem-nDS alguns nomes, indicadores de

uma relagao pessoal com a divindade. Mas todos eles su expresso de um

pedido de protecgo pera uma crianga recm-nascida. Nb devemos

esquecer que a esperanga de vita era, ento, de 29 anDS. Sobre d fenomeno

da
"

religiao pessoal ", vd J. Assmann,
"

State and ReligiDn in the New

Kingdom
"

in W. Simpson ( ed. ), Peligion and Philosophg in Ancient Fggpt ,

pp. 6B-78, P. Vernus,
"

Le dieu personel tans 1 Egypte pharaonique
"

in

Colioque de ia Societe Fmst Renan . pp. 143-157 e ainde J. Baines,

"Society, Morality and Religious Practice" in Re/igwn in Ancient Fggpt, pp

137-200

(47) Esta nogo vem expressar uma nova atitude religiDse, e "devogb

ndiviual ". D aparecimento deste fenmeno pos-amarniano devido

insatisfago dos homens perante o culto oficial, do qual sb excludDS, e

necessidade de comunicar directamente com a divindade. A este respsito

vd. F. Dunand, C. Zivie-Coche, Dieux et Hommes en Fgypte , pp. 1 14-1 16 e

147-150 Esta nova formulageb religiosa vem gerar um novo ideal de

sbio : o
"

vertadeiro silenciuso
'

( gr m3 ) Encontramos, neste perotu,

vrias expressoes te piedade pessoal: oratonos privados, acumulago de

objectos votivus de todo o tipo, oferendas dos fiis, etc Cunosamente, a

maior parte das ofertas tem a ver com a fertilidade feminina, vd. J

Baines, o c, pp. 181 ss

(4B) No Imprio Novo introtuz-se uma nova nogo na relega~o pessoal,

homBm-deus. A nogo de que o homem-pecadcr sofre uma pumgb, um

castigo pelo seu "pecado", mas este susceptvel de perdo. Este castigo

e expresso da colera (hau) dus deuses Vd. B. Gunn,
"

Religion of tne Poor
"

in JFA J (1916), pp. B1 ss us textos apresentados pelo autor

correspondem aus reinados de Tutankhamon e Renss II e sbd provenientes

de Tebas D mais clebre de totos eles , sem dvida, Berlim 20J77 (a

estela de Nhr^ ).



(49) A partir de agora a divindade que vai garantir o bom funcionamento

du
"

aparelho funerrio ". Ela dar tudas as indicagries ao homem,

proteg-lo- da angstie e da confusao, provando assim que a Drdem

terrestre j no o pode fezer. u homem, por sua vez, procura
"

comprar
"

a

sua etemidade, doendo os seus bens es divindades ou mandanto

construir-lhe monumentos Tutmsis III e Ramss II so bem a exprBSsao

destes dois tipos de atitude P. Vernus epresente-nos um textu bem

elucidativo, de uma personagem chamada S3Mwt
, que lega todos os seus

bens a Mut, b nao aos sbus filhos, a fim de garantir a sue eternidade, Vd. P.

Vernus, Littreture et auto-biographie, les inscriptions de S3Mwt

sumomm Kyky
"

in RdF JO (1978), pp 1 15-146.

(50) Vd S Morenz, o ct p. 150

(51) Vd. F. Dunand, C. Zivie- Coche, o. c, pp. 1 13-1 14

(52) thidem, p. 134

(53) No podemDS dar uma imagem fiel das prticas individuais, pois o

CDnhBCimsnto que ns temos dessa realidade est subordinado a escassa

documentago que nos chegou (estelas, ostraca, amuletos e ex-voto

tiversos) Ela rsvela somente uma pequena fracgo das condutas religiuses

individuais, vt ihidem, pp 1 15-1 16. A propsito das prticas exteriores e

interiores, vd P. Vernus, Affaires et Scandales sous tes Ramss, pp.

192-193

(54) Vd ihidem

(55) A partir do fim da XVIII dinastia, o Drculo toma-se uma coisa vulgar

e frequentemBnte utilizada, vd. P Vernus, "Littrature et auto-biographie,
les inscriptions de S3.Mwt surnomm Kyky" in RdF JOt pp 127-129. A

partir da poca ramessssida h uma multiplicidade de orculos que os



particulares vm consultar regularmente, segundo modalidates

codificadas, vd P. Vernus, Affaires et Sacandales, p 193. Sobre quem

pedia e porque pedia um orculo, vd J. Baines, o c, pp. 170-171. Ainda

sobre esta problemtica, vd. J. Assmann, 'State and Religion in the New

Kingdom" in Religwn and Phiiosophy in Ancient Fgypt, pp 79 ss, J.

Lclant, "lBments pour une tude de la divination dans lEgypte

Pharaonique" in La Divwation. pp. 1-23, A. M. Blackmann, "Dracles n

AnciBnt Egypt' in JFA II, pp. 249-255 e JFA 12, pp. 176-185, G. Posener,

De la divinit du pharaon, pp. B2-85, A Barucq, 'Dracle et Divination en

Egypte" in Supplment au Dictionnaire de ia Bihle, VI, col 76 1 -766 e 787,

A. Thoorides, 'Du prestige de la procdure oraculaire parmi le personnel

de la necropule thbaine, sous le Nouvel Empire" in Acta Ohentatia

Belgica, pp. 1-16 e L. Kakosy, 'Prophecies of ram gDds" in Acta Onentalia

Hungahca, XIX, pp 341 -35B. D mais importan^e destes orculos , sem

dvida, aquele que foi dado por Amon a usorkon II, cujo texto um

verdadeiro programa poltico. Vd J. erny, "Egyptian Dracles" in o. ct pp.

35-4B.



II- Anlise Linguistica dos Nomes Proprios

/"AAAAA

m.f nfr

"0 seu nome belo'

(PN tt 223, 15)

Ds nomes proprios egpcios podBm ser abordados e classificados

segundo diversos princpios: o princpio da forma, d princpio ta

significagu ou sBmasiologia e o principio ta interpretagb. Tudos eles sao

importantes, determinando uma visao da problemtica do nome proprD no

Antigo Egipto, que vai desde o pendor lingustico interpretaga~b

histrico-antropologica. No entanto, para termDS uma compreenso global
testa problemtice, nume teterminada poca, teremos que,

necessariemente, aborder o nume proprio nesta trpla dimensao,
decifrando assim, aquilo que, de perturbador ou inovador, trouxe o Imprio
Novo questa~b ta Onomastica Egpcia

Neste captulo iremDs debrugar-nos, exclusivamente, sobre a

classificaga~o dos numes proprios egpcios segundo o princpio da furma

(anlise lingustica)

Ds numes proprios do Antigo Egipto expressam identidades.



existncias, vitonas ou fracassos Historias tios vnos tempos que

constituem uma vida.

A compreensao desta realitade permite-nos entener a necessidae

da nomeagao se formular atravs de proposigribs ou expressoes Estas

dividBm-se, fundamentalmente, em duas categoras, a dos nomes

complBtos e a dus nomes ncompletos Ds prmeiros podem expressar-se

8travs tie uma frase verbal ou nominal us segundos exprimem-se atravs

de Bxclemeges ou frases, cujo precicado no exprimido

linguisticamente Uns e outrus podem ainda ser abreviados e/ou alterados

pela adigo de um epteto, dando assim orgem a uma multiplicidade de

pussibilidades no tocante formulago dos nomes prprios egpcios

A classificego destes nomes torna-se assim bastante difcil, dada

a ausncia de contextos que permitam esclarecera embiguidade de certos

nomes. Esta situagao ainda mais complexa no Impno Ndvu dado que os

nomes prprDS deste perodo, que se relacionam directamente com o sbu

portador, so proporcionelmente raros (1). Por outro ladD, a dificuldade de

classificago e anlise dos nomes propros egipcios vai acentuar-se, nu

Imprio Novo, devido sequncie de transfon7.'3goes que a lngua egpcia

SDfre neste perudo, evoluindo do egpcio clssico ou mdiD egipcio (2),

que persiste at eD reinado de Amenofis III, para d neo-egpcio (3), a

lngua popular e oficial do Impro Novo, a partir do reinado de Amenfis

IV (4). Esta dificuldede ainda acrescida peo fecto de muitas palavras

estrange^ras entrarem, neste periodo, no vocabulro egpcio, como

consBquncie natural tiD expensionismo e das trocas cultureis

Neste capitulu iremos analisar todas as possibilidades,

lustrando-as com exemplos suficientes, diferenciados e elucidativos para

cada uma das classes apresentadas. No o faremos, contutD, de urna furma

exaustiva, procurando esgoter todos os exemplos possveis, pois o fim

principal do nosso trabalno nao lingustico, mas sim historco Deste

modo, a anlise lingustica dos nomes proprios egpcios neb ter, no

prssente trabalho, a mesma dimensao b proundidadB que a anlise

CDnceptual No entanto, seria incorrecto do pontD de vista formal, expr

uma classificagb e interpretagao dos nomes propnos egpcias, no ImpriD
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ainda com estruturas linguisticas antiquadas.

2.1.1- Na forma de frase nomnal com predicado adverbial

A predicago de situago uma corisrugb que expnme que um

sujeito se encuntra em determinada situagb. A base desta predicagab

corresponde ao formulrio sujeito (substantivo ou seu substituto) +

predicado (advrbio ou grupD preposicional) (6) Mas como o nusso

predicado expresso pelo sintegma preposiciDnai +
prDnome sufixD (7)

e/ou dependente (B) e nunca pelo verbo, nb pudemos utilizar pronomes

ndependentes (9) e, por issd, este tipo de situagb pede frequentemente

auxilieres de enunciadD ou elementos introdutnos (10)

Quando a predicago de situagao nao tem qualquer elementD

ntrodutcrio, o sujBitu necessariamente nominal, tornando o estatuto

sintctico da frase ambguo (1 I).

a) PrediCQQD de situBQob construdB com a preposigao m (12)

A base deste tipo de predicagao obedece ao seguinte esquema :

sujeito + predicado (preposigao m + d seu regime) A preposigao m

surge-nos, nos exemplos escolhidos, expressando trs sentidos distintos:

o lugar (em, pruveniente de), d sstado (em feste, por exemplo) e, ainda, a

equivalncia (como, sob a forma de, na posigci de) (13). Vejamos o

primeiro casD:



Novd, sem primeiro dar a cunhecer as suas possibilidades e vanantes em

termos te formagao

Para d fazermos, crimos uma metotolDgia proprie que ser seguida

aD longo de todu o nossu trabalhu. Assim, os exemplos apresentadDs

entrarb sempre por ordem alfabtica, e em hieroglifDS, seguidos da sua

transliteragao e traduge~D. Imediatamente a seguir, essinaleremDS es

fontes pera cada um destes nuimBS, referenciando sempre, em primeirD

lugar, a sua posigb na Dbra de H. Ranke, D/e Aggptischen Personennamen .

2.1- Nomes completos

Os nomes que constituem um enunciado completo exprimem-se

atravs de uma frase inteira, possuindD pelo menos um predicadu

explicitamente exprimido A estrutura desta frase pode ser nominal (5) du

verbal.

A frase numinal apresenta um enunciado completo, sem verbo, mas

com uma relagb predicativa em que se utiliza o verbo ser ou estar. Na

ausncia de um verbo, a predic8go marcade pele ordem e pela categDra

dus constituintes Podemos distinguir assim trs tipos de frases nominais:

frase nominal com predicado adverbial (predicageo de situego), frase

nominal com predicado numinal (preticagb de itentid8de) b frase nominal

CDm predicado adjectival (predicageo de qualidade)

A frase com predicado verbal ainda mais complexa, pois pots

suportar um grende nmero de complementos: tirecto (acusativu),

indirecto (dativo) e preposicional (ablativo)

Encontraremos ainta outras possibilidades que poderemos classi-

ficar te particulares: o caso de enunciados com mais de um preticado ou



I~^^_M_- 1C:=^3

X-m-m.t

"(A dvindadB X) est no Vale'

PN I, 27,22 (14)

1 ^vwvs J}"^ _ZT I J->

X-m- wi3

"(A divindate X) est na barca sagrads'

PN i 2B.1, ___-_-,

U lv\ l /WVW. e_-=_-_r

I -WvW. ___>*0_ Q | 1 AWA^ >

X-m-h3.t

"(A divindade X) est no topo'

PNi 28, 8j j

AA^W, r I Y__ ___

X-(m-)h3.t-ntr-nh

"(A divindade X) est cabega de todos os deuses"

PN tt 271,1 1 (15)

/W/y. 310, 19; //, 382

Buponho, por vrios exemplos estudedos, que e preposigb m\o\

omitida n8 grafia, em muitos casos, no Imprio Novo. Esta constatago



feita, relativamente ao exemplo atrs apresentado, com base na paralelo:

imn-m-h3.t

c.
~

X-m-t3-nh

*

(A divindade X) est em toda a terra

PN tt 3B0, 22 = PN II, 258, 12 (16)

PN II, 398

Tmbm este nome nos serve de base para confirmar a existncia

da prepusigb mt omitida graficamente, no nome. nht.f-(rn-)t3-nh "A sua

forga est em toda a terra" (PN ii, 301, 9-PN tt 424, 22; PN II, 403) (17).

Vejamos um ltimo exemplo desta situagao:

Hnm w-(m)-s3-n3ph-sw

"Khnum persegue aqueles que o atecaram"

PNit 275, 17

-T>_> o o o ,

X-m-nhw

"(A divindade X) est no Ouro

M. Thirion, PdF J& p. 141



~$_=1_
Nh. i-m-ih. i

"D meu senhor est no meu corago'

PN lt \ B4, 20

\u%v:\
Nfr-k3-n-m-pr-imn (1B)

"Neferkar est na casa de Amon'

PN lt 200, 19

X-m-wh3f

"(A divindade X) est no seu ptio de entrada'

M Thirion, PdF J6, p. 142

Vejamos, agura, trs exemplos da preposigb m expressando um

estatu :

|-~7

.%m "ir.ku o

X-m-hh

"(A divindade X) est em festa
"
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PN l 37, 10

P3-t3-(m-)hrrwt

"A terra est florida"

PN I. 120, 19

"--
"

y-.
<= ^=-- _>j i i i

73-m-rsf.w

"A terra est na abundncia (de aves e peixes)'

PN Ht 328, 28 (19)

E, para terminar, vejamos trs exemplos em que a preposigo
nus surge expressando uma equivalncie

P3-hk3-m-s3 sn

"u governador est na posigo de encarregadD deles'*

Irena Pomorska, Les flahellifres la droite du roi., p 1 1 1



Nh-m-X
_-

"A protecgb esta na forma da (divindade X)'

PN tt 209, 1 1

ll'"-o 0 I

Tti-m-X

"Teti b coitid (a divindade X)

PNi 3B4. 17

h) Predicaco de situapa construdo com a preposic.ab n (20)

A base deste tipo de predicago obedece ao seguinte esquema:

sujeito + predicado (preposigo n + o seu regimB) A prsposig'o n

surge-nos, nos exemplos escolhidos, expressando tois sentitos distintos.

o de posse (pertencsndo a) e o de dativo (para) (21). Vejemos o primeiro

caso

tr*tM$ (22)

B3k(t)-n-X

"A serva pertence (divindade X)"

M. Thirion, PdF J4 p. 1 1 2



Nh-n-X

'u senhor pertence (divindade X)M

PNit 184, 25, it XXIV, // 367 (23)

.-vVSA/'.*' ^ ^V /-/V/VA /""*fr

Nh-n-Kmt

"u senhor pertence ao Egipto"

/W/ IB5, 14

_L4fc>
S/7-/7-/T

"D irma~o pertence (divindede X)"

/WiJ 309, 3

Vejamos agora alguns exemplos em que a preposig'o n nos surge na

sua fungao de dativo:

i3w-n-X (24)

'Louvores para a (divindede X)"

M Thirion, PdF 42, p. 232
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$

nhh-n-it

"A eternidade para d pai

PNit 209, 1

t3 w-(n-)3ny

"A respiraga~o para Ani"

R. J Demare, The 3tj ikr n r<- stetae ..., p. 122

semelhanga do que acontecia com a prepDsigb m
,
tambm a

preposigo n , por vezes, omitida na grafia dos nomes prprios, no

Impno Novo. u exemplo atrs citedo apresenta-nos essa situagb

c) Predicaco de situoco construdo com a preposiQoo hr (25)

A base deste tipo de predicagb ohedece ao segu.nte esquema:

sujeito + predicado (preposiga~b hr + d seu regime). A prepDsigab hr

surge-nos, nos exemplos escolhidos, expressando tuis sentitus distintos:

as caracteristicas e d lugar (26). Vejamos d primeiro caso:



^le^

X-hr-hps.f

"(A divindade X) est no sbu bragD forte'

PN I. I 54, 20

/f-A/~" W7/77 /

"(A divindade X) est no seu direitD'

PNi 322. 5

rsr I ^.z^- *______

X-hr-mktw f

"(A divindade X) a sua protecg'u

/W/, 408, 16, XXX (28)

0*m ftlr W

P'-ms-sw-sth-hr- wnm.f

'

Ramss, Set est sua direita"

A R Schulman, CdFLXVtv 17 (27)

Este nome corresponde a uma frese com predicato adverbial com

'topicalisagaV, ou seja, um elemento extraido dc seu lugar na frase
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e colDcedo cabega, para ser substitudo por um pronome anafricu, que
neste caso o sufixD / em wnmf.

Vejamos, agora, trs exemplos em que a preposigo hr nos surge,
expressando o lugar.

M3i-hr-prg
"D lea~o est sobre o campo de batalha"

PNit I 44, 10

i ~~&
o o o I <_____>

Nhw-hr-mr

"D ouro est sobre o Canal'

PN tt 191, 17

O O O I HJ| |

Nh-hr-hshd

Duro sobre lpis-lzuli"

PNI. 191, 21

d) Prediceca'o de situecao construdo com a preposinoD r (29)



A base teste tipo de predicagb obedece ao seguinte esquema:

sujeito + predicao (preposiga~o r + o seu regime) A preposiga~o r

surge-nos, nos exemplos escolhidos, expressando dois sentidos distintos:

o de tempc e o de prupsito ou futuridace (30) Vejamos d primeiro caso:

Pr-'3-r-nhh

"u fara (vive) pela etemidade

PN tt 1 34, B

hk3 -r-nhh

"D soberano (vive) pela eternidade
'

PN t. 256, 13

hk3 -m3ct-r<-(r-)-nhh

Ramss IV (vive) pela eternidade'

PN tlt 308, 12

A semBlhanga dD que verificmos com a preposigao m e com a

preposigo n, tambm a preposiga^o r , pur vezes, Dmitida graficamente
nos numes proprios do Imprio Novd. Esta constatage~D feite, reletiva-

mente ao exemplo atrs apresentado, com base no peralelo: hk3-r-nhh



2.1.2- Na orma de frase nominal com predicado nominal

A predicagb de identidade uma construgo, denvada de frase

nominal, que identifice um sujeito a um preicado que pode apresentar-se

cditio constituindo uma entidade individualizeda ou pertencendo a uma

classe (34). A base desta predicagb corresponde ao formulrio predicedo

(substentivo ou substituto) +

sujeito (mo-"fema de predicaga"b de

dentidate pw ) (35). Esta situagb inverte-se quando o sujeito de

predicagc de identidade b um pronome intBpentente ou um grupo nominal

que Bxprima uma relagb de possessa'o estreita (36).

A frase CDm predicadu nominal pode ainda expressar-se atravs da

correspondncia entre dDis substantivos e os seus eventuais

determinantes, colocando-se assin a dentidace entre os dois termos da

predicagc Neste caso, o predicado a prpria identidade colDcada entre

cada um dos termos.

Bcr-mh3r

"8aal um guerreiro"

PN tt 93, 23

K%_*l_Z^
P3-nfr-nh

"__ belo o senhor'

PNit 1 13, B



Vejamos agora um exemplo em que a preposiga~o r nos surge,

expressendo um propsito:

m-
o

iws-r-ih

"Pera que que ela serve ?"

PN tt 15,9

Estamos perante um tipo de CDnstruga~o diferente. D sujeito ,

neste caso, consti tudo por uma conjugagab sufixal e na"b por um

substanctivo. Vejamos agora um exemplo em que a preposigb r nos surge,

expressando futuridade

iw.f-(r-)n-X

"EIb pertencer (tivindade X)"

PNit 14, 1

Estamos perante uma construga~o semelhantB antenor. 0

sujeito b constitutu pur uma conjugago sufixal que poeremos denominar

de futuro III, por extense~b (31), pois o verdadeiro futuro III uma

formego grametical cunstituda pelos seguintss quatro elementos: iw

(marca do futuro) + sujeito (pronome-sufixo du nome) + preposiga~o r (que

precede d infinitivo) + infinitivo ( te um verbo transitivo ou intransitivo).

0 tempo indicatD pelD futuro III poe ser um futuro imeiatu ou um futurD

tistante (32) A preposigo r , tambm neste caso, muitas vezes omitita

qraficamente (33).



P3y-itf-X

"D meu pai (a divintade X)"

/W / 420, 4

/W//I 403 = II, 285, 12 (37)

Mwt-Cnkt

"Anukis a me"

fl . Thirion, PdF J6. p .141 (38)

_f^
X-p3-mniw

"(A divindade X) o pastor"

PN tt 139, 1 1

M2
X-p3-kd

"(A divindede X) o criedor"

/W />; 287, 1 3 = // 355 e / 1 20, 2 (39)



X-nht-ntr w

"(A divindade X) a senhora dos deuses'

PN tt 1 48, 4

,,,,

Nh-X-t3. wy

"(A divindade X) d senhur dos uois Pases'

/W/. 29, 17 (40)

^llll w

Z-irg

"(A divindade X) o Cumpanheiro'

M. Thirion, PdF 42, p. 224

Vejamos, agora, alguns exemplos diferentes

^^i' o

nh (i)-rc

"u meu senhur R'

PN i. 1B6, 1



Neste caso, a base ta predicagab te identidade corresponde ao

formulrio sujeito (grupo nominal possessivo) + preticado

.? fll
X-t3y-nhtt

"(A divindade X) a minha forga'

M. Thirion, PdF Ji, p. 92

Este nome formado sobre o esquema X-t3y(i)o\x f ou s-nht(t)

conhecido dBsde d Imprio Novo (41). Vejamos agora dois casos de nomes

que, grameticalmente, poderemos classificar de predicages de

dentidade, embore se apresentem comu ambguos na sua formulago

_n o o ,

I O 1 O ._, D

Mkt-/tn

"A protecga~o Aton" ou "u protector de Aton'

PN tt 166, 22

AAAA-_V\ U

Sr-mnt w

"0 juiz Montu" ou "D juiz de Montu'

PN tt 3 1 7, 2

Estamos perante um enunciado completo ("A prutecgb Aton") du



perante um enunciadu ncomplBto ("u protector de Aton") ? D conhecimento

da realidate egpcia no tucante formUeigc dos nomes proprios

permite-nos afirmar que estamos perante enunciados completos.

"PrDtectur de Aton" ou "Juiz de Montu eram nomes demasiatD

impertinentes para serem utilizedos por um egp:io, mesmo nc ImpriD

Novo.

2.1.3- Na forma de frase nominal com predcado adjectival

A predicagao te qualidade atribui e um sujeito ume qualidade

apresentada como inerente e definidora (42) A base desta predicaga~o

corresponde ao formulno predicado (adjectivo/substituto) (43) + sujeito

(substantivo/substituto) (44). Quendo este um pronome dependerte segue

imediatamente c predicado, mas se um substantivo (45) cu o seu

equivalente sintctico pode ser seperado do predicado por um eds'rbiD ou

um grupo preposicional

a) Base da predicagao de quolidade

-jnsw

wsr-X

"Poderosa a (divind8de X)"

PNi 85, 7



f-t?
nfr-rnp t

"Bom b o ano"

PNt. 197, 18

I AA^v~V\ {_) ___ | AIVWV. ,/j | A^WWi

/7/tf-yf

"Vigorosa a (divindate X)"

PNit 209, 22

l-fl()/VWVW | A^WW

Kn-X

"Vitoriosa a (divindade X)"

/WiJ 334, 18

b) Predicaco de quolidade construida com ns

Esta construgb ubedece ao esquema. predicado (ns) +

sujeito

(substantivo). Existem, no egpcio, determinedas preposigo~es que servem

para formar eptetos e nomes. Em alguns numes ou frases idiomticas, que

consistem na base preposigo +
nomB, sstes so transfurmados em

eptetos com a ajuta de um gsnitivo ndirecto (46), como acontece nos

exemplos escolhidos.



fl
**^ww II '". *il__u___v **_**

f. iiiiii.,i|

Ns-X

"Ele pertence (divindade X)"

PNit 173, 19

\\ 1 . fir^ f. ^q

Ns-X-(n-)ip t

"Ele pertence (divindade X), de Luxur"

/W/ 173, 20

Constatamos, cb novu, neste exemplo e no que se segue, e omissb

grfica da prepDSigo n que, como vimos arteriormente, acontece

regularmente no Impno Novo.

Ns-X-(n-)t3-wmt

"Ele pertence (divincade X), da muralha'

R. J. Demare, ^c, p 140

o

Ns-t3-Wd3.t-3ht

"Ela pertence (divintade X), o olho (de Horus)"

/W/ 179, 12, // 365
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Encontramos, ainta, exemplos em que o genitivo indirecto nos surge

na forma de nsy (47), de neo-egpcio

w

Nsy-X

"Ele pertence (divintade X)'

A Gasse, Donnes Nouveties Admmistratives , p 164.

c) Predicacao de qualidade construda com uma "nnexnn de

qualiicogaD" (48)

^, u^e

wr-3l?t/iht-X

(A divindade X) poterosa te bens

M. Thirion, PdF 42, p. 232

/WW\A !__} __

'n-htp
"

D belo de furma feliz'

PNit 6\t2b
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2 14- Na formo de frase com predicHdu verbal

A frase verbal (49) uma construgo em que a acgb, expnmida

pelo verbo, exercida ou suportada pelo sujeito Sb e acgb exercida pelo

sujeito, exprimida pelo verdo na voz activa, mas sb a acgb suportata

pelo sujeito e exprimita pelo verbo ra vdz pessive A sua es:rutura

essencialmente narrativa.

A base deste construgao ccrresponts ao rormulrio verbo (50) +

sujeito + ecusativo + ativo (51) + ablativo.

A posigeo do verbo na frase imutvel, s podendo ser precetido

da negativa ou de uma partcula procltica (52) u sujeito sufixal vem

senrure intimamente ligado ao verbo. Por outro ladu, o complemento

circunstancial no V8rie senao excepcionalmente (53).

A ortem dos DUtros elementos na frase pocle alterar-se CDnsDante

estes elementus so representados por substantivos ou por pronomes (54).

Consideramos ainda nesta classificagao
-

frase verbal ;_s frases

com predicado pseudo-verbal (55). Nestas, o sujeito precede nornnalmente

o predicatD, que pode ser: um pseudo-particpio (56) ou um infinitivo

precedido de uma preposigaD (57) 0 pseudo-particpio equivale a um

CDmplemento circunstancial e desempenha na frase o mesmo papel que o

predicado adverbial 0 infinitivo, forma nominal do verbo, pode ser

assimiladu a um substantivo

a) Frase verhal simples

Vejamos um exemplo de uma rase verual curta, constituda

unicamertB pelo predicado e pelo sujeito.



PN It 331, 11

1 AAWA., | X |

"(A divindede X) louva-o"

M. Thirion, PdF 42, p. 232

Este exemplo apresents-nos a estrutura de uma frase verbal. com a

preposigo hr
, expressando uma acg'o contempornea, no presente (60)

Vejamus, agora, um exemplo em que o dativo constitudo po*" um nome:

*U,1
S3W-X~tf

"(A divindade X) protege o pa

PN it 295, 16 (61)

Encuntramos, ainta, outro tipo de construgao verbal, com grupa

preposicional

l -2_ \1 L
~

___J AAW-W | V/^W

cnhf-n-X

"Ele vive para (a divintade X)"

PN tt 67,5



_wvw\ T X

mh-X

"(A divindade X) inunda'

PN 1.42) ,25 (58)

Analisemos, agora, alguns nomes mais 8largatos, constitudos pelo

predicado (verbo) + tativo (pronome dependente) + sujeito

:}*onil
*

"^

msd-sw-X

"(A divindade X) deteste-o'

PN tt 165, 28

Hsy-sw-nhf

"u seu senhor louva-o"

PN tt 255, 6, t, XXVII (59)

' I I II <ww<v\ I

sd-sw-X

"(A divindade X) selvou-D'
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Or___f /_.-. <(~

V o A (62)

Mh-n.t-ih.i

"u meu curagb est cheio (de amor) por ti"

S Hodjash, D Berlev, The Fggptian Reliefs and Stelae. , p 148

3-/7 /-/f

"Possa (a ivindae X) duplic-lo'

//V/ 333, 6

Vejamos, agora, alguns exemplos de uma frase verba

acusativo:

<z__>
"'

/.'">- jV- .*_

Pr-p3 w.t

'Que saiam os pa~es (da ofBrenda)'

PN tt 133, 21, tt XXIII (63)

~kck

Mn-sn.w(t)

"uue sejam estveis os obeliscos'



PN i, 150, 1B, Ht 350 (64)

t3-X-3t.f

"Que (a divindade X) tome a sua fungaV

M. Thirion, PdF 42, p 236

d/-X-w3st

"

Que (8 divindade X) d a prosperidade"

/W/ 396, 13

di-X-I3w.t

"Qub (a divintade X) d a velhice"

PNii, 2Q7t2i (65)

Este riDme apresente anteposigab honorfica do nome da divindade.

b) Frase verbnl na orma sdm.n.f (66)



m33.ni-X

"Eu vi (a divindade X)'

PN it 1 43, 22

d l_2_1x___

m33.ni-nfjt w.f

"Eu vi a sua vitona"

/W it 1 43, 23

c) Frase verbol negetiva

No Imprio Novo vanriDS encontrar, Bssencialmente, dois tipos de

negagdes: hw e hn A primeira parece ter existido, seguntu J J. Clre (67),
teste a XII dinastia. A segunda no conhecida antes do fim da XVIII

tinastia.

J ajitt A *w (68)

Bw-h3\f-X

"Ele nao me abanonou, (a divintade X)'

M. Thirion, PdF 42 p. 224



hw-thi-X

"(A divindade X) nb peca

PN i_ 94, 20

Vejamos, agora, um exemplD de negativa com hn, no t-utun II

"AVWA 1 *<__.__ ,
W ,fj

hn-iw. f-r-mh -sp-snw

"Ele nb vai nascer uma segunde vez'

/W/ 95, 22

d) Frose verbal negativa, na forma passiva

Vejamos trs exemplDS distintcs de uma passiva, exprimida por

tw
,
com hw, hn e n.

i
w

I V_ |
-WWAA

hw-rh tw-iwnf

"A sua essncia nao conhecia'

PNi 94. 12
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. /1 /www

J /VWVwO <2
amm <; n '.._-.

hn-Kn.tw f

"EIb nb b VBncitu'

/W/ 97, 5

APî o^' ^lJ _^^^
n-sm(j.tw f

"EIb na~o devs ser esquecido'

PNi 168. 24

e) Frase verhHl complexa

Estamos perante uma frase verbal, com mais de um predicado.

.TlL- ^.PfT <69>

dd-3s t-iw s(r) -cnh

"Isis disse: ela viver'

PN tt 409, 1 7

A pnmeira parte da frase constituta pelo preticado (dd) +

sujeito (3s.t). 0 verbo apresenta-se na forma de um perfectivo passado A

segunda parte CDnstituda pela forma iw.s (r) cnht que poderemos

denominarde futuro III (70).



f) Frase com predicado pseudo-verbal

Neste tipo de construgb, o sujeito precede normelmente o

predicado que, como dissemos antenormente, pode ser um

pseudo-particpio du um infinitivu precedido de uma preposigao

f 71)

ig-nfr. t

"A bela est a chegar

PNit 10,7

_=* n

X-htp(w)

"(A divintade X) est cuntente"

PNi 13. 8

X-ms(w)

"(A divindade X) est nascida'

PNi 12, 19
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. JIIIII.ML /"\ .WWV.

I /V~^vV\ I \__?

X-<nh

"(A divindede X) est viva'

A Gasse, o.c , p. 195

Este ltimo nome, que eu optei por classificer nas frases com

predicedo pseudo-verbal tem, no entento, uma fDrmulageD um pouco

embgua, puis poter ser tambm um prBdicedo nominal, com anteposigb

hunorfice do nume dD deus. A opgao pela primeira hipotese fice a

dever-se, necessariamente, realidade da numeago na sociedade egipcia.

"Amon est vivo" corresponde exclamego de alegria e, simultaneamente,

de devogo da me e de todas as outras mulheres, presentes no parto,

perante o nascimento de uma nova crianga

f""". Q n r\r^"H Q

I AWM _j ll U 1 _WWV\ s_
D | | |

X-frg. w

"(A divindade X) apareceu"

PNi 30. 19

n __^ __________ n t_________ _______d n

I A^WW O D I /WAW - l

X-htp(w)

"(A divindade X) est contente'

PN i 30, 12



? '.^JlJww. .www _/j

P3-cn-kn

"D belo est vigorosc'

/W /, 1 02, 28

k^ , H^S^ (72)

X-sm

"(A divindade X) est a partir"

PNit 167, 12 = II, 292, 25

"Ramses est setisfeitD"

PN tt 219, 4, // 373

Sob o ponto de vista grametical, sste nome tambm pode ser um

enunciado incompleto transformado em nome prprio: substanctivo (rc

-ms-sw) +

adjectivo Bpiteto (hrw) "u contente Ramss', mas o sentido

da frase leva-nos a concluir que o primeirD e?emplo o mais currecto.

rc -ms-sw-wsr(w) -ph ty

Ramss aquele cuja forga vigorosa



PN tt 2 \
__,

__

____.%_ ww u

X-mni w

"(A divindede X) est a ancorer'

PNit 248, 21; tl, 378 (74)

Hk3-nht(w)

"u soberano est vigoroso'

PN i 256. 1 1

u exemplo atrs citado pode sugerir, tambm, uma certa

ambiguidade. Para alm da tradugb proposta, pDderemos 8inda encontrar

uma outra : "o vigoruso sobereno" e, neste caso, neo estaramos perante um

enunciado completo, mas antes perante um enunciadu incomplBto. ainda a

crtica historica que nos permite optarpele primeira solugb.

X- ris/w)

"(A divindede X) est despertata"

PN i 276, 3



I AAVv-.

X-snh(w)

(A divindade X) est de bua sade'

PNit 305, 12

X-hrti

"(A divindade X) est satisfeita

PN i 355. 16

2.1.5- Na forma de frase com predicagao de existncia

A existncia exprimida utilizanco o verbo wnn ou M7CDm es

suas diferentes formas e possveis construgo~es (75) VejamDS um

exemplo:

. n tSN
_wwv\ t) _u rrv> r\ |

wn-t3-w3.t

"Existe este caminho'

PN tt 78, 19 = // 274, 1 1 (76)



2.1.6- Na forma de frase com predica^o de nb exstncia

A predicago de no existncia obsdece construgo predicado

(nn ; n wnt ou nn wn ) + sujeito (substantivo ou substantivo +

teterminantes).

Vejamos dois exemplos distintos

^J____. -/-J V> . ^-T t^^\ V> |
\WsAA ^______i _ZX *\-_e_--^ _Zl C

/7^-wn-nfw

"D mal no existe"

/W/ 168, 13, ti, 363 (77)

nn-t3-w3g-rf

"Nb h terra tombada para ele

PNit 169, 3, i, XXIV (78)

2.1.7- Na forma de 'cleft sentence

A "cleft sentence" (79) uma frase nominal, cuja base te

formulago CDrresponde ao formulrio: predicado (ncme, pronome



ndependente ou demonstrativD ou infinitivo) *- frase relativa A relagab
entre o primeiro membro e a frase relativa uma relageb de iclentidade.

VejamDS alguns exemplos

P3-X-ms-sw

"Fo*1 (a divindade X) que o pos no murdo"

PN it 1 1 4, 1 4

Este nome uma variante da formagc X-ms-sw (80) "Fd a

(divinade X) que d ps no mundo (81) A inexistncia te um morfema

introdutor pode ser explicadD, seguntu P. Verrus, pelo facto destes nomes

estarem fora de um contexto (ou constiturem eles proprius um textu) e,

por CDnsequBncia, serem poucu abertcs eos operadores pragmticos (B2)

m.
(X ) mss(g)

"Foi (a divindade X) que o ps nu mundo"

J. Cerny, o c, p. 192

Estamos, de novo, perante uma 'cleft sentence" sem in/m (83).

Vejamos, a*nda, Dutro exemplD:



X-rh-nfr

" (a divindade X) que conhece o bsm"

PN it 408, 12

88



2.2- Nomes Incompletos

Os nomes que nao constituem um enunciado completo exprimem-se

atravs de produgoes sonoras "sem sentido" (84), exclamagdss ou frases,

cujo predicato no expnmio linguisticamente. Estas potem ser

formadas com epitetos, apresentar a estrutura b uma frase relativa

substantiveda du de um perticpio ou forma relativa.

Estes nomes existsm esde d ImpriD Antigo (85) e pertencem

linguagem afectiva.

2.2.1- Na forma de exclama^oes

Estamos perante uma f-"ase que omite um ou vrius dos seus

constituintes essenciais, podendo ficar reduzida a uma so palevra.

Este tipo de enunciado pbe em relsvo um sentimento forte que potB

ssr de surpresa, ent usiasmo, admirago ou mesmo indignaga~o

_M
i-pwy

'

Dh, este i
"

PNt 23, 27



i-mnt.w

"Dh, Montu '

PNit 5, 13

w

ig- wg-imn

'Bem-vindo, Amon !"

PNII, 260, 18 = ti, 337 e /, 8, 20

AA-VWA

77

"D belo i"

/W / 6 1 . 9

P3-nfr

"Este belo !"

II
^.

PN tt 113, 1



P3-sr

"Este pr ncipe !'

PNit 117, 13

P3-sd

"D salvedor |M

PN I 1 19. 13

<\

*^_qq wi i

H3m wg

"Que esforgu !"

R. J. Demare, <z c, p. 88

Kg-nhw
'

uutro vnculo !"

R J. Demare, # c.
, p 112
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A
VJ\

A x

V-WS^ WW ~j _=J

/T/7

"D bravo !"

/W/ 334. 17

73-nfr

"Lindo pintainho

/W/ 3B7, 9

D3d3g

"Belo crneo !"

/W/ 405. 21

2.2.2- Na forma de nomes que funcionam como epitetos:

participios e formas relatvas

Estemos perante dois tipos de freses ume frase formade por

epitetos de um preticado que nac exprimido linguisticemente, mas antes

representado pelo portador ou por outros seres Estes eptetos

apresentam-se como nomes, atjectivcs ou formago~es dc :*po p3 n / t3 n



(aquele de/aquela de) (86).

u segundo tipo de frase exprime-nos a ideia de relageb ou

"afinidade semiDlgice" com alguma cuisa ou alyurn.

a) Nomes cam base na construgo sujeito + adjectivo epiteto

Estes nomes, de uma maneira geral, aprssntam uma grande

ambiguidate, pois gramaticalmente pcderemos classific-los nus

enunciados completos (frase com preicado pseudo-verbal) ou, como o

fazemos aqui, nos enunciados incompletcs. Vejamos alguns exemplos :

X-hd.w

"A agressura (divindade X)" ou "(A divindade X) um egressor"

PN/t 30, 3 (= ti, 264, 3), PN i/t 341 (87)

X-nt

"A vigorosa (divindede X)" du "(A divindade X) vigDrosa"

PNi. 35, 15

n
ch'-nfr



'Boa vida" ou "A vida boa'

PNil). 1

^WM A

,WWW <J /WVWv

Wnn-nfr

"D perfeito ser" ou "0 ser perfeito

PN tt 79, 19

Mniw-nfr

"D bom pastor" ou "0 pastor bom'

PN tt 151,6

Nb-W* (88)

"D nico senhor" ou "0 senhor nicu'

PN it 1 84, 4

H3 w-nfr

"Bom Tempu'



PN l, 229, 2

ao

Sp-nfr

"Boa sorte"

PNi 296. 5

iHUIct

Sn-nfr

"D belo irmo" ou "0 rmb e belo'

/W/ 309. 5

Sri-hin

"A m criange" ou "A crianga m'

PNit 329, 10

b) Nomes com base na construgo adjectivo * substantivo

(anexao de qualificaco) (B9)

95



w.w* S |||

cn-hc. w

"Aquele cuja aparncia bela'

PN i 61, 2B

cs3-hh-sd

'

Aquee que copiuso de jubi

PN /71. 13

V

Wsr-tfps

"Aquele cujo brago forte'

PNit 86, 8

f
Nfr-cnh

i_f

'

Aquele cuja vita bela"

PN tt 195, 16



~t._fc.T-F
wr-3ht-imn

"Amon poderoso de bens'

M. Thirion, RdF 42. p 232

Nfr-hr

'

Aquele cujD rosto belu'

PN i 198. 5

c) Nnmes com base na formaca p3 n / 13 n

Esta formago oferece uma grande variedede de sentidos (90),

cDmo pDderemos constater atravs dcs exemplos escolhidos.

_. ._'__ -WWN\

p3-(n-)ym

"Aquele do mar"

PN tt 100, 15



Neste caso estamos perante uma frase que estabelece uma relagb

entre uma pessoa e uma entidade geogrfica (91). Vejamos Dutros

exemplos semelhantes:

~ww\ /& J&3. li I ___ \\

P3-n-p3-t3

"Aquele do pas"

PN it 107, 23 (92)

? ^

^ww \\

P3-n-drtg

"Aquele de Djarty"

PNit I 12, 14, H, 354 (93)

-i /WWW * /WWW -\ /WWV. + ^ww\

Lu__' L iLw
T3-n t-iwn.t

"Aquela de Dendera"

PNit 357, 24

Debrugemo-nos, agora, SDbre alguns exemplos dB ssntido diferente:



D <=-
'O

_

-

l
'

n

(94)

P3-n -X

"Aque 1e da (divinde_deX)
"

PN i 109, 13

73-(n.t-)X

"Aquele da (divindade X)"

M Thirion, PdF 42, p. 228

Nos dois exemplos atrs apresentados, estamos perante uma

relago de uma "pessoa a uma pessoa', pur BXtensao (95) ou seja p3-n b

t3-nt_ nos nomes proprios, estabelecem uma relago entre o portador do

nome e a divinade gragas ntervengo da quel a sua vinda ao mundo

atribuda (96)

Vej8mos, ainda, dois exemplos diferentes

G c_

D.
P3-n-t3-hw t-nftt

"Aquele do templo est vigoroso'

PNt 1 1 1, 23



? o c=_. <rr>_4 -^-

P3-n-t3-hw t-rstp

"Aquele do templo est despertado

/W / 111.24

d) Nomes que funcionam como epitBtos formados sobre um

particpia

v\ w

iy-irg

"Aquele que vbd para junto de mim"

PNit 10, 12

Vejamos, agora, um outrD exemplo bem distinto na sua formulaga~o:

ig-csnf
'

Aquele que vem (quando) Ihe fazemos apslD'

M. Thirion, PdF 42, pp. 223-224

Estemos perante um epteto formedo sobre um particpio + frase

proposiciDnal.



/~~ -ms-sw- es3 -hh(w)

"Ramss o que nco em jubileus" ou "Ramss est rico em jubileus'

PN tt 2 1 8, 7

Vejamos, ainde, alguns exemplos diferentes:

P3y-h^g

"Aquele que se eleva"

PNit 1 16, 10, ii, 354

ZJMo'VM^'lo
hcy-m-w3s.t
'

Aquele que eparece em Tebes"

PN tt 263, 19

Q

^__ f^...? Jx

hci-m-hhnw

"Aquele que eparece na petra"

101



J. uerny, o ct p. 134

Q J "k 000 Q.000 Q_A^V\AAA^

1\

h<-i-m-nwn

: ^o <g
AAWA

"Aquele que est apoiado no Nun'

PNi. 264.

Q

# ^M \

fi<i-m-hdt

"Aquele que aparece na Coroa Branca

PNI 264. 3

Q c

.tfr' _S_^>1t
M-m-tr

"Aquele que aparece no salgueirD'

/W/ 264,5, // 3B0 (97)

I , .-Ai 1

Smn-t3. wy

"Aquele que est estabe.ecito nos Dois Pases

PN it 307, 1 1



e) Nomes que funconam como eptetos formados sobre uma

forma relatva

gfi-X

"Aquele que (a divindade X) conheceu'

PNit, 269, 1 = PNt, 416, 19 e PN II. 402 (98)

P3-d/-X

"Aquele que (a divindade X) deu"

PN I. 123, 8, // 356 (99)

w- SMPrr,
Mry-X

"Aquele que (a divindade X) arnou'

PN / 1 50, 1 9, It, 362

oJUP doo)

Hs-X

"Aquele que (a divindade X) favoreceu"

103



R J. Demare, o.ct p 60

G

Stp-n-X
'

Aquele que escolheu a (divintade X)'

/W/ 321. 24

104



23- Nomes Abreviados

Os nomes proprios egpcios, completcs b incompletos, podiam

ainda sofrer modificagbes na sua forma, dantu origem a abrevieturas,

diminutivos ou hipocorsticos. Estas alteragobs eram habitualmente feitas

pelus pes, que consideravam o nome dos seus filhos demasiado longo ou

complicadc pera ser usatD no die-a-diB.

u uso destas abreviaturas, timinutivos ou hipocorsticos torna-se

te tal mDdo corrsnte que muitas vezss passam a ser utilizados cDmo

nomss proprios (101)

Existsm vrios tipos de abreviatures, como veremos atiante.

Algumas 'ormadas com nomes te deuses, costume que se vulgeriza no

Impno Novo (1C2), outr8s cum eptetos variados.

2.3. 1- Por redugao de um nome ao seu prmeiro elemento

Estamos perante uma abreviatura que reduziu 0 nome prprio ao

seu primeiro elemento (103)

f*. "f a <-=-(104) f o ^q
-j

'ntff cnhf-n-X

"'Ele vive" "Ele vive para (a tivindate X)"

PN it 67,2 PN t, 67,5



Cl
W

Wsr-h3. t

Poderoso o comendo

_*o II o I

Wsr-h3 t-X

Poderoso c comendo de (divindade X)

PNI 85. 24i
** *

i
PN i B6. 5i i

Pr-p3

"Este saiu'

(105)

Pr-p3-(X)

"(A divindate X) saiu'

M. Thinon, RdF JJt p. BO M . Thirion, RdF JJ, p. 80

Dsr-k3

"Bagrato o ka

Dsr-k3-X

"Sagredo o Ka de (divindede X)

PN tt 409, 9 PNi 409. 1 1

^^ ^WW
VS\

"(A divindede X) disse'

Dd-X-iw.f-(r)-cn$

"(A divindate X) disse ele viver

PNt.AW.2 PNI,4.\,Z

2.3.2- Por redugao te um nome ao seu ltimo elementa

106



Estamos perante uma abreviatura que reduziu o nome prprio ao

seu ltimo elemento (106).

$\ *

^ k!

Ms.w X-ms.w

"Aquele que nascido" "(A tivindade X) nascida'

PNi, 165, 11 PNI29, B

//-/^ X-m-hh

"Em festa" "(A divintade X) est em festa'

^. M3, B /W/ 2B, 14

m <--' vv

_^iN (108)

Nh-w~ X-nb-w<w

"D nico senhor' (A divindede X) d nico senhor"

PN t, 184,4 H. Wall Gorton, "A new kingdom

libation...", p. 172

0 0*75' "cT Iwww'o ^^^"^X
/W /-77^

"0 vigorosu" "(A divindade X) est vigorose



PN tt 209, 16 PNi, 29, 21

2.3.3- Por redugao de um nome sua parte central

Estamos perante uma abrevietura que reduziu u nome prprio

sua parte central.

l^ <109) 4^L
mhrt s3w-whrt-it f

'unuris" "Dnuris prutege o seu pai

PNit 35, 19 PNi, 295, 16

2.3.4- Por redugb de um nome a um du dois fonemas

Estamos perante uma abrevietura que reduziu o nome propriD a

tois tus seus fonemas (1 10).

-___

<i"> ek^
mh X-m-hh



"Encher" "(A divindace X) est em festa"

PN it 163, 13 PNit 2B, 14

2.3.5- Por transformacao de um nome em hipocoristico

Estamos perante ebrevieturas que so dotatas de sufixos que as

especificam como hipocorsticos (1 12). Ds sufi?os mais comuns sao (i) e

(w)

c_.

tpy X-m-ipt

"Ipi" '(A divindade X) est no templo

PNi. 22, 24 (1 13) M. Vallugia, o c. . p. 133

^ ffl . &=**r.
//7fy X-m-int

"Inti" "(A divindade X) est no vale'

/W/ 3B, 24 PN t 147, 16



(114)

Hwg

"Hur

_____.c _____. ________= D

i____ D "1 w.w\ a @

X-htp

(A divinade X) est contente'

PN tt 233, 18 PNi, 30, 12

3i ii i 1 1 I

HI (Hnr)

"Hel"

i i i i i L_rf>__i hJ <=^

Hthr

'Hathor"

/W/, 245, 7 Jan Assmann, Xtf Jd? p 22

K3mg

"Kami"

(115)

A3-/77-^vJi-^

"

u touru est em Tebas'

T.G.H James, o c, pp. 104-105 /W/ 337,23

1 10



2.1.4- Nomes alberados pela adigao de u_m epiteto

us nomBS proprios egipcios podiam ainta ser alterados atravs da

ane?apo de um epteto ao nome Este epteto era tado para marcar a

carreira notvel de uma personsgem, para distinguir, em caso de

homnima, o pai do filho (1 16) ou o rmo mais novo do irmo meis velho

ou do segundo irmo (117)

Estes eptetos, gerelmente adjectivos, eram acrescentadus ao nome

e/ou ao segundo nome (1 1B).

tpi wr
"

ipi o mais velho'

PNt. 22. 14

Hr.(w) sry
'

Hr(w)t o mais novo'

PN it 245, 19

Tti hm t

"

Tt/ a mulher'

1 1 1





PN lt 3B4, 7

P3-ih k3mn

'

P3-ih, d cego"

PN lt 418, 23

1 12



Notas

(1) Vd. H. Ranke, "Les Noms Propres Egyptiens' in CdF XI, p. 313.

(2) 0 egpciD clssico du mdio egpciu compreende a lngua literria e

oficial em uso ate bd rsinatD de Amenfis III e a lngua populer do ImperiD

MdiD.

(3) 0 neo-egpcio compreBndB a lngua popular do Imprio Novo (XVIII b

XIX-XXIV dinasties) de usd CDrrente na CDrrespondncia, nas contas e actos

administrativos e a lngua oficial, presente nas inscnco^es monumentais e

na literatura, apos o reinedo de Amenfis IV.

(4) Os textos de El Amarne ineuguram a sne de inscncdes redigitas em

neo-Bgpcio

(5) G. Lefebvrs critica esta tBsignaa~D, dizsntD qus ela nao Cunsagra as

frases nominais com predicado adverbial, quendo este um advrbio ou d

sbu equivelente, propondo antes a designacao "frase no verbal", in

Grammaire de I Fggptien CJassique, p 294. Cunosamente, os autores mais

moternos utilizam cDrrentBmsnte a designaco "frase nominal", vd. a

ttulo de exemplo P. Vernus,
'

Namensbildung" in L I\/, p 334 e ainda E.

Doret, "Phrase Nominale, identit et substitution dans les Textes des

Sarcophages' in RdF 40, p 49.

(6) D nicD caso Bm que isto nao acontece quando o dativo sufi?al

(n+pronume sufi^o) vem imediatamente a seguir au verbo, precedendo os

substantivos, sujeito e complemento directo, vd. G. Lefebvre, o ct pp 2B0

e317.

(7) Ds pronomes sufixos podem assumir diversas funco'es a de pronomBs



pDSsessivos, cditd regime de uma preposicb, sujeitu de uma preticace~o

te situaqao e de ume cunstrucea verbal to tipo sujeito + base, se a

natureza dos elementos introdutDhos d exige, e sujeito te toda a

CDnstrucao verbal do tipo base + sujeito e complemento irecto

(pronominal) na corstrucao to tipo sujeito + r ou hr+ infinitivo e ainta

nas suburdinadas dc tipo prepDsiceo
+ infinitivo.

A funco mais simples e corrente a de pronomes possessivos

Quendo os pronomes sufixos so utilizados comu pussessivDS Drecedem

todos os outros teterminantes do substantvu A este respeito, vd A.

Gardiner, Fggptian Grammar, pp. 39-40

(8) Ds prDnomes depententes pocem assumir as seguintes funces:

complemBnto directo de um verbo (e meis simples), sujeito de uma

prediceco de situaceo, segundo a netureza dos e ementos intrcdutorios,

sujeito de uma preticaceo e qualid8de e cornu reorgu do imperativo.

Nunca se podem encontrer nu princpio das freses pois seguem sempre um

elemento com o qual DrmBm 'uma unidatE acentuade" Vd ihidemt pp.

45-46.

(9) Os pronomes ndependentes potem assumir as seguintes funco"es:

sujeito te uma predicaco de situaceb, pradicedo de uma predicacao de

identidate e sujeito de uma frase CDrtaa. Ao contrario dos pronomes

sufixos e dependBntes podem comegar uma rase. Vr Ihidem, pp 53-54.

(10) us auxiliares de enunciado sao partcules nvariveis que se

encontram no princpio da frase e que nos indicem a posigao do enunciador

em relagao ao enunciado que ele profere. Podemos dividi-lus em dois

grupos principais, segundo a natureza dos pronomes que eles requerem ou

pedem. Existem ainda outros BlBmsntos introdutorios tais como auxihares

simples, com a conjunceb _T2 ntt, com os pronomes relativos "?. ntg e

com a negago--^: nn Vd ihidem, pp. 94-98, 141-142, 150-15 1

(1 1) Ele pode ser uma proposiceb circunstancial, dependente de uma frase



ou de um Bnunciato precedente, pode constituir uma proposicb

independente ou indicar um novo desenvolvimento nume narraca~o ou numa

descrigo.

(12) Vd A. Gardiner, a c.
,

162.

(13) D
'

m de equivalncia" estebelece uma relagb de itBntidade entre o

sujeito e o predicado. Vd A. Gardiner, o. c, 38 e G. Lefebvre, o c
,
490

(14) M. Thirion a responsvel pelas correccoes relatives tatago deste

nume, vd. "Notss d' Onomastique. CDntribution une Rsvision te Renke PN"

in PdFJt, p 82

(15) A correcgeo a este nome foi fsita pDr M. Thirion, o c, p 88

(16) Esta referncia foi corrigita por M. Thirion, o. c, p 85.

( 1 7) A correcgb a este nome foi feita por M. Thirion, o. c
, p. 86.

(1B) Neferkar d pr-nome te Ramss IX, vt H. Ranke, PN tt, p 52.

(19) Nome feminino da XVIII dinastia Ranke s apresente ume referncia,
relativa a este nome. M. Thirion acrescenta-lhe outras duas. a estela

Louvre C 279, que ela data da primeira parte da XVIII dinastia (vd. C

Ziegler, "Une famille de grands des djebels de 1' or ds Amon" in RdF JJ, pp.

125-132) e a Capela n^ 15 do Gebel Silsileh, que ela data do reinado de

Hatchepsut (vd. R. A Caminos, T G. H. James, Gehei es-SiIsHah /_ p 45, p;

38). Vd. M. Thirion, "Nutes d unumastique. Contribution une revision du

Ranke PN" in RdF JJ, pp. 125-132

(20) Vt A. Gardiner, o. c, 164.

(21) Vd G Lefebvrs, o c, 155.
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(22) Este nome datado da XX dinastia. u determinativo masculino que

aparece no fim do nome frequentemente utilzato nos nomes femininos

prDvenientes tu Papiro Wilhur.

(23) Vd. a proposito teste nomB, as correccoes; feitas pur M. Thinon, PdF

J9,v 133

(24) Este nome nao aparece em PN um nume mascuhno, do perodo

ramessssida, referenciado por K A. Kitchen, 'Four Stelas in Leicester

city Museum' in Ohentalia 29. pp 8 1 -

87

(25) Vd A. Gardiner, o c, 165.

(26) Vd G Lefebvre, o. c, 492

(27) Segundo A. R. Schulman este um dos muitos nomes estrangeiros do

reinado de Ramss IV Surge-nos na sstela AJIard Pierson Museum B 9114

que foi copiada por Henry Salt. Vd a este respeito, J. Malek;M. Smith,

"Henry Salt's Egyptian Copies end drawings" in GM 64 (19B3), p 43, fig. 2.

(2B) Vd M. Th.rion, RdF JJt p. BO e RdF J7t p 133

(29) Vti A. Gardiner, o. c, 163.

(30) Vd G Lefebvrs, o c, 491.

(3 1 ) Vd P Vernus, Future at Issue. .., p. 26

(32) Cf. J Cerny, S. I Groll, A Late Fggptian Grammart pp. 248-264 e P

Vernus, o. c, pp. 5-27

(33) Vd H J. Polotsky, Collected Papers, p 240, n. 1.



(34) Cf A. Gerdiner, oc, pp. 100- 106.

(35) 0 murfema te preticageo de identidade pw, designado como "copule"

na tredicgb egiptologica, mvarivel em gnero e em nmeru, no egpciu

clssico, funcicnando como um indce de sujeito Cf. A. Gardiner, o c, p.

104.

(36) Esta relego de possesseb estreita exprimida por um substanctivo

que representa uma parte to CDrpo, uma parte constitutiva to conjunto, um

termo te parentesco, um aspecto ta personalidede, uma fungb, etc...

seguidD de um sufixo possessivo ou de um gsnitivo.

(37) Correcgeb a H. Ranke apresentada por M. Thirion, PdF Ji, p. 88

(3B) Segundo M. Thirion, este nome feminino, do perodo ramessssida,

pruvm da estela Cairo JF 40054
,
vt e este respeito, D Velbelle,

"Tmoigneges du Nouvel Empire sur Ibs cultes de Satis et d' Anoukis

Elephantine et Deir el-Mdineh" in BtFAO 75tw 123-126.

(39) thidem

(40) M. Thirion corrigiu e leiture apresentada por H. Ranke imn-nh-t3 wy

vd. RdFJi, p 90.

(41) Cf. PNt, 415, 17: /mn-t3g-nht

(42) Vd A. Gartiner, o. c, p. 108.

(43) u preticado de uma predicagab de qualitade b, gsralmsnte, um

adjectivu que o particpio de um verbo intransitiVD, de quahdede, embora

tambem possa ser o perticpio passivo ou ectivo de qualquer verbo, um

"msbs' formado subre uma preposig'D b um pronoms interrogativo, vd. A.

Gartiner, o c, pp. 108-1 13.



(44) 0 substituto to substantwo , neste caso, c pronome dependente.

(45) Quando o sujeitD um substantivo b d predicado um adjectivo, pote

surgir uma certa ambiguidade Com efeitc, se por acaso o adjectivo se

conjugar como um verbo, poderemos estar en presenga de uma forma

verbal do tipo sdm.f, b nb perante uma precicagb de qualidate. Se o

sujeito e prunominal j nao existe esta ambiguidate.

(46) Vd A Gardiner, o c, 158.

(47) /ksycorresponde contracgo da preposigo n(g)+ o pronome pessoal

swt vd J Cerny, S I Grull, o ct pp 542 ss.

(4B) A "ane?b de quahficagao" uma construgo ne quel o atjBctivo

seguito por um substantvo, que Ihe dirBctemente justaposto e que

define o sbu domniD de aplicagb.

(49) A frase verbal normalmente uma forma da fle?ab sufixal directa

(sdmf) ou da flexb verbal indirecta (sdm.n.f), vti G. Lefebvre, o c, p.

279

(50) Pressupoe-se d verbo transitivo activo. No casu de um t.ransitivo

passivo, o complemento directo falta forgosamentB. No caso dB um

intransitivo, neo h complemento directD b d dativo e?tremamente raro.

Cf Ihidemt 235

(51) Vd ihidem, 234.

(52) Designam-se por partculas proclticas um certo nmero ds

prsposigbes que se colocam no princpio de uma frase, vd. ihidem, pp

272-277 e A Gardiner, o c, pp. 175-182

(53) Cf G. Lefebvre, o ct 584.



(54) Vd thidem, pp. 28-2B2.

(55) Ihidemt pp 324 ss. e ainda A. Gardiner, o c_ pp 319-334.

(56) ihidemt 652.

(57) hidemt 652-653

(5B) Vd. a propsito dsete nDme, as correcgbes feitas pur M. Thinon, PdF

J/, p 86.

(59) M. Thinon CDrrige uma informago antenor de H. Ranke (PN t, 255, 5),

gragas publicagab do "Papyrus Salt 124 (Brit. Mus. 10055)" por J Cerny,

\r\JFA /5, pp. 243-258 Vd. M Thirion, RdF JJ, p 81

(60) Cf. J Cerny, S. I. Groll, a c, cap. 1 9.

(61) M Thiriun apresente-nos a correcge"b feita por S. Bosticco (Le Stele

egiziane. Museo Archeologico d/ F/renzet II, n^ 5) ao nome CBtalogado pur

Ranke. 0 nome usBdo por uma personagem da estele Fiorenfa 1555, que

Ranke datava do Imprio Mdio e que BDSticco deta do princpio da XVIII

dinastia, vt M. ThiriDn, RdF JIt p. 83.

(62) Para a sstrutura do nome, vt H RankB, PN III, pp. 17 e 63.

(63) SegundD M. Thirion deve reportar-se b notcia PN I, 133, 23 a notciB

PN I, 133, 21, vd. RdF JJ.v 81.

(64) Esta notcia de Ranke corrigida por M. Thirion, RdF 42, p 226.

Segunto a autora, este nome pode apresentar duas grafies: mn-snw(t) (PN

I, 150, 1B, // 360) e mn-t#nw(PN I, 150, 25). Vt a propsito PM /t
, p.

280
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(65) M. Thirion corrige Ranke, afirmando que dois nomes citados com

referncias diferentes (pth-di-/3wtt PN II, 287, 23 e di-pth-i3w, PN I,

XXX, /, 396, 18) so afinal o mesmu nome. Este GxemplD faz remortar XIX

tinastia a existncia do nome di-pth-i3w(t)t muito frequente a partir da

poca lbia e at ao perodo persa; com a variante grfica pth-di-i3w(t)

por anteposigao hunorfica do nume do deus As grafias i3wt e /3w

confundem-se a partirdo Imperio Novo.

Segundo M. ThiriDn, e tendo em conta o estado actual ta

documentagao, podBmos afirmar que o norne propno masculinD

di-pth-i3w(t) conhecio a partir cos monumertos provenientes da regieb
menita onde pretumina a grafia com anteposigeo honorfica do nome de

Ptah

(65) A forma sdm.n.f caracteriza-se pela afixagb de um sufi?o n ao

radical to verbo Esta form8 descreve uma acgab ja acabada, traduzindo-se

sempre, salvo no caso especial das formulas te caracter arcaico que

acompanham as cenas rituais, por um tempo passado, cf G. Lefebvre, a. c,

p 142.

(67) Segundu o eutor, a negagao hwk bem atestata, na grafie ebrevieda J
,

em alguns nomes proprios, quer figuranto em estelas de particuleres, quer

num papiro de contabilidade, vd J J Clre, "L' anciennet des negations

b initial du no-egyptien" in MDAtK 14, pp 29-33

(6B) SegundD M. Thirion, esta a forma completa te duas abreviaturas que

Ranke registou (PN t_ 97, 3 e PN t, 418, 16), nb tendo, no entanto,

registato o nome completu.

(69) Este tipo de frase no s" atestedo sm PNzamo noutros autores, vd

J. Quaegebeur, "CunsidBrations sur le Nom Propre Egyptien

TeephthaphDnukhos" in OLP 4t p. B6 Nestes nomes est representada uma

parte considervel d panteao egpcic

Um nome propno complexo tambm pode ser utilizado como elemento
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constitutivo te um outro nome, vd. os exemplos apresentados por J. A.

Wilson, "A Group of Si?ty Dinasty Inscriptions" in JNFS /J(1954), p. 264,

tDS quais o mais importente b o do vizir deificato KagBmsni, Gm.ni-m-h3t

(PNi, 351, 19) em Gmni

Um nome propno podB ainda alterar-se pela adigao de um morfema

nticativo do fBmininD, como por exemplo, hm. t (especfico do Impno

Mdio e Novo) ou t3, vd. J. Quaegebeur, "A propos de Teilouteilou, nom

magique, et de Terouterou, nom de femme' in Fnchoha 4, p. 23 H. G.

Fischer apresenta-nos tambm um exemplo Blucidativo, no Imprio AntigD,

vd. 'Olt Kingdom Inscriptions n the Yale Gallery
"

in MIO 7, p 301.

(70) Vt J. Cerny,S. I Groll, o ct p 248 e ainda P. Vernus, Future at

issue
_ p. 19.

(71) M. Thirion a responsvel pelas correcges feitas a este nume,

apresentedo em PNt vd RdF J6t p. 1 25

(72) u elemento 77<"escutar" de ongem semtica que entra ne compusigb

deste nome Bxaminado por Giveon, Mlanges Zandee, pp. 3B-42. Aos

nomes formados sobre este esquema e conhecidos em PN, o autor junta

(sr)m-snr de origem cananaica, de uma estela to Imperio Novo,

encontrada em Srabit b1 Khadim (R. Giveon,"A New Kingdom stela from

Sinai" in The tsraet Fxploratwn Joumal Jt, pp. 1 68- 171)

(73) M Thinon apresenta a correcgo feita por J. J. Janssen grafie to

nome apresentado por Ranke, vd. RdF Ji, p. 92. Assim, deveremos ler

rc-ms-sw-hrone Ranke lia rc-ms-sw-ph-/h A grande confuso era entre

os signos ra /n
,
vd H. de Meulenaere, PdF i t, p. 80

(74) SegundD M. Thirion as duas referncias apresentades por Renke podem

einda ser precisadas : a l^ data do pnncpio de XVIII dinastie e a 2^ do fim

do Imprio Mtio C. Hayes propue reconhecer o mesmo hr-mniw nume des
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personagens da estela Nymma, que data do fim da XIII dinastia (trata-se

da estela de Horemkhauef, proveniente do seu tmulo) e cita ainda um

quarto dDcumento, onde figuram duas mulheres que usam este nome,

datando do fim dD Imprio Mdio 0 nome especfico de Edfu, vd. C. Hayes,

"Huremkha uef of Nekhsn and his trip to Jt-towe" in JFA JJ, p 8

(75) Vt. G Lefebvre, a c, 3 1 1 e 3 12.

(76) Correcgb feita por M. Thirion, RdF JJt p. 79.

(77) M. ThiriDn acrescenta algumas informagdes a este nome, muito rarD,

que ela data da XVIII dinastia, vt RdF JJt p. 84

(78) M Thirion faz as correcgo'es a este nome, vd RdF Ji, p 85

(79) Vd J. Cerny, S I Groll, o ct pp 525-537 A este proposito vd. ainda J.

B. Callender, "Clefting" in Middle Fggptiant pp 91-95 e S. I. Groll, "The

Clsft Sentence' in Non-i/erhal sentence Pattems in Late Fgyptian , pp

47-91.

(80) Vd. a este propsitD P. Vernus, "tudes de philologie et de

linguistique" (VI) in RdF J8t\_. 177

(81) Vt H Ranke, PN ti, pp. 65-70.

(82) Vt P Vernus, o ct p 178

(83) ihidemt pp 177 ss.

(84) Vt um e^emplu apresentado por P. Vernus, Namensbildung" in L 11/,

p 334 e retirado e PN I, 8, 8 (Louvre c 2J6).

(85) Vd H Ranke, "Les Noms Propres Egyptiens" n CdF XI, p 322.



(85) Vd P. Vernus, "Nemensbildung" in L ti/_ p. 334

(87) M. Thirion fez as Currecgdes a Ranke, idBntificando referncias que

este autor apresentava comD pertencendo a nomes diferentes, vd. RdF Ji,

p 83 Este nome pertencsu a uma cantora de Amon, qus figura no tmulo

tebano85 (PMI, 1, p. 172).

(8B) Este noms revisto por M. Thirion, RdF JJ, p 84. A autorB

confronta-D com PN lt 1B4, 5 e 1 B4, 6 e apresenta-D como um nome

caracterstico da regio tebane ne XVIII e XIX dinestia.

(89) Chamamos "ane?o de qualificagb
'

a uma construga"b, ne qual o

edjectivo seguido por um substantivo que lhe dirsctamente justaposto

e que tefine o seu domniD de eplicagb.

(90) Vd. P. Vernus, "Une grammaire tu No-gyptien" n Onentalia 50t pp.

432-437

(91) Cf. ihidem

(92) M. Thirion diz-nos que a nica referncia citada para este nome

provm da estela Cairo CG J45i7_\ue foi publicada em seguida por D. A.

Lowle, "Two monuments of PerynBfer, a ssnior official in the Court o

Ramesses II" n ZS 107, pp 57-59, vd. M. Thirion, PdF JJ, p. 84

(93) Este nome b rsvisto por M. ThiriDn, RdF Ji, p 82 Esta personagsm foi

pai de imn-ms(PN I, 29, 1 1), contBmporneo de Ramss II. Djarty foi uma

cidade de importancia CDnsidervel, vd. A. H. Gardiner, Ancient Fggptian

Onomastica
, II, pp. 21-22. Nsste toponmio, a partir da XVIII dinastia, o /

final transformou-se em gt Drti^Drtg vd. M. Megally, o. c, p. 170, n.2 e

einda A H Gardiner, Fggptian Grammar, 20; G. Lefebvre, o ct p. 21.

(94) Este nome tambm citado por M Thirion, PdF Jt, p 95, e cditiu



psrtencente e um intendennte, chefe dcs rebanhos de Tutmsis I.

(95) Vt P Vernus, o ct p. 437

(96) Vt PN ttt 238

(97) Vd M. Thiriun, RdF Ji. p. 92.

(9B) Vt lhidemt p 86 Sobre BSte nome vd. G Posener, "Une liste de Noms

Propres trangers surdeu? ostraca hiratiques du Nouvel Empire~ in Sgria

18, p. 191 Este nume tambm b apresentadc por T Schneider, Asiatische

Personennamen m Aggptischen Quellen des Neuen Reichest p 63,como um

nome que pertence antroponomstice semtica.

(99) SegundD M Thirion, RdFJ/, p 95 este nome represente a trenscrigb

hierogl fica de um nome esitico. Helck diz-nus; que ele formato CDm um

elemento hurrita piz , significando "Baal regozije-se" (vd W Helck, D/e

Beziehungen Aeggptens zu i/orderasien, p. 356 e ainda D B Redfort, A

studg af the hihiicai storg of Jaseph, pp 228-229, n. 6). D exernplu datD

em PN tirado da Bstela Lauvre C 50t datada do reinado de Tutmsis III. 0

nome volta a encontrar-se na poca de Ramsss II, no tmulo de nht-/mn

(N de G Davies; A Gardiner, Seven Pr/vate Tomhs at Karnak. p 35, pl 24;
cf W HBlck, o ct p. 361).

(100) 0 autor data este nome da XIX dinastia e refere-D como provementB

do templo funerrio de Merenptah, em Tebas

(101) Vd. H. Ranke, "Les Noms Propres" in CdF XI, pp. 321

(102) thidem. p. 322.

(103) H. de Meulenaere apresenta-nDS um exemplo bem elucidetivo deste

tipo de situego, vd. "Les Stles de Nag el-hass3ia" in MDAIK 25. p 92

1



(104) Segundo J.J. Clre, "Nutes d' Dnomastique propus du dictionnaire

des Noms te Personnes de H. Ranke" in RdF Jt p. 104, esta uma

abreviatura do nome cnh.f-n-imnt do Pap/ra Mager At B, 16 onde a mesma

personagem mencionadB Cf tambm T. E. Peet, The Great

Tomh-Pahhenes of the XXth Fggpt?an Dynastg vol.l,p. 133

(105) Nome abreviedo usado por uma personagem da XVIII dinastia, cujo

moblirio funerrio forneceu elgumas pegas, recenseadas em PM ]Q no

nume completo de Pr-p3-r-(\J. PM I, 2, 838, B42 e 843).

(106) Vrios autores nos apresentam exemplDS deste tipo de situagb, vd.

A. H. Gardiner, The Adominatwnst p. 81, n.l e einda L Bland e J. Malk,

"Newtywer, the beholder Df the beauty of his Lord" in OLP 8, p. 122.

(107) Este nome tambm pote ser uma abreviatura de Pth-m-hh (PN I,

140, 2), de Mntw-m-hh(PN I, 154, 8), etc.

(108) A autore d um exemplo com imn-nh-w*w, vd. H. Wall Gurdon, 'A new

kingdom libetion basin deticated to Ptah. Second Part. The Inscriptions" in

MDAIK t6t pp 172-173.

(109) M Thirion apresenta este nome como uma ebrevietura de

S3w-inhrt-it ft com anteposigao honorifica do nome dD deus, vd. M. Thirion,

RdF Jft p. B3. Ranke tatava-o tanto to Imprio Mdio cditiu du Imprio

Novo, mas S. Bosticco data-o simplesmente do Imprio Novo, vd. o c, n^ 5.

(110) Vd. a este respsito K. Sethe, "ber einige kurznamen des neuen

reiches" in ZS 44, pp. B7-92

(111) Segundo M. Thirion mh quando seguido de m-hh escunte, sem

tvida, um nome de rei ou de personagem divinizada. Mh conhBCido,

sobretudo, cuitiu um segundo hipocorstico de um Amenemheb e de um

Amenemhat ( PM 1,2, 607), vd RdF J6t p. 128
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(1 12) A este respeito vd. os exemplos apresentados por W. F Albright, The

Vocalization of the Fggptian Syllahic Ortographg, pp 21-22; W. F.

Edgerton, "Stress, vowel quantity and syllabl~ division in Egyptian" in

JNFS 6
, p. 9, H de Meulenaere/'Anthroponynes egyptiennes de Basse

Epoque" in CdF J8t p. 213 e ainda E Edel, Die Feisengraber. 11/1/2, pp.

53-65

Existem diferentes sufixos que sa^o marcas de hipocorsticos. Eles

so apresentados em PN ii 129-161, mas pcdemos juntar-lhes os

exemplos encontrados por J. Parlebas, "Sur l'origne te la valeur Dhwthg
te & et le gruupe tS=.Tr. dans les roms e personnes' in GM 15, p. 41 e J.

Mlek, "A Greffito Df Veer 17 of Arrenemhet II et el-Hosh" in GM 24t pp.

51-52

(113) Vd. variantes: PN ft 23, 2

(114) Vd. G Lefebvre, a c, p. 54 e ainda K. Sethe, "Uber einige kurznamen

des neuen reiches" in ZS 44t pp. 89-90.

( 1 1 5) um hipocorstico de K3-m-w3st, vd T. G. H. James, o ct p. 1 05

(1 16) H. G Fischer apresente-nos vrios exemplos deste tipo de situaga"b
no Imprio Antigo b Msdio, vd "Epithets of Seniority

"

in Fggptian Studies

I, pp. B1-95

(117) Vd. M. Gitton, __ Fpause du dieu -

Ahms Nefertarg p. 1 1.

(118) Vd H. Ranke, PN ll_ 10-12 e ainda J. Clre, "Un Hymne Abydos sur

une stle indite d' Epoque Ramesside" in ZAS 84, p 94, n.l e einda P.

Vernus, "Nums Propres Juxtaposs au Moyen Empire" in RdF 2Jt$ 198

1



III- A Anlise Semntica dos Nomes Prprios

^\IH
dd-3s.t-iw s-^fh

"Isis disse: ela viver'

PNit 409, 17

Ds nomes propnos egipcios tm vindo a ser agrupatos segunto dois

princpios funamentais o pnncpio da forma (anlise lingustica) e o

principio da substncia (anlise semntica). Vrios autores se debrugaram

sobre esta problemtica tendo sugerido diversas classificagdes. Vejamos

os casos de H. Ranke, no seu artigo
"

Les Noms Propres Egyptiens" (1) b de

J SaintB Fare Garnot, "Les fonctions, les pouvoirs et la nature du Nom

Propre dans 1' Ancienns Egypte d'apres les Textes tBS Pyramides" (2). No

entanto, a maior parte das clessificagoes, sobrBtudo no que toce s

"classes semnticas", revelaram-se pouco operativas e no constituam

um verdatBiro sistema. Deste modo, torna-se importante reanalisar a

questo da classificago semntice dos Nomes PrpriDS Egpcios, ts modo

a que estes possam ser agrupados num sistema inteligvel b operativo,

onde substncia e forme marquem simultaneamBnte presenga.

P. Vernus (3) propde-nos, assim, uma nova classificagao dos nomes

prprios egpcios, que gravita vulta de dois plos fundamentais: um

primeiro, em qus o semantismo tD nome evoca um ser deDlogicamente

transcendente (divindade, rei ou homem prestigiuso), b um segundo polo,

em que este semantismo no afecte seno o seu portator e/ou os seus

progenitures primeira categona chamaremos nomes "exoforicos" e



segunda, "endofricus".

Este enlise mergulhe-nos, finalmente, no coragao da problemtica

da nomeago b dos nomes proprios Bgpcios. A me emerge, aqui, cumD a

figura fundamental de toda a acgao, dado que lhe cabe a ela,

simultaneamente, a fungo de gerBr e o acto de nomear. E ao nomear o seu

filho recm-nascido ela no so o designa, como Ihe d a existncia, por que

a palavra no Antigo Egipto mgica, tem o poder dB realizar. Mas atengao,

porque por etrs ta aparente clareza e transparncia dos nomes se

esconde toda uma prublemtica te vida b de morte, de conquista e alcance

ta eternidade. Vivia-SB e morria-se, tambm, gregas e forga e

manutengo do nome sobre a terra dos vivos e sob o "mundD dos

ocidentais" (4).

3 1- Komes Exoricos

DeDrucemo-nos, ento, sobre esta pnmeire categoria, a dos nomes

exofricos. Nesta classificagal) iremos encontrar nomes teoforicos b

nomes basiIofDricos Estes na^o implicam uma relaga"o imediata com o

portadurdo nome e/ou com ds seus progenitores

3-1-1- Nomes Teofricos



Nomes Teoforicos sao todos equeles nomes em cuja composigab

entra o nome de uma ou mais divintades, segundo modelos de fDrmagab

semntica diversos b rBspondBnD a diferentes fungo~es. Eles surgem-nos,

sempre, como indicadores da piedade pessual tDS antigos egpcios.

Algumas vezes, eles sab simples exclamagdes to nome de uma ou mais

tivindates, demonstrando assim, de uma forma inequvoca, a sua

preferncia em termos de devogb pessoal, num momento crucial e dificil

ta vita de dois seres Nuutros momentos, eles seo ndicadores de uma das

qualidades de um deus, exphcitando, deste modo, a sua apetncia por esta

ou aquele divindade, cuja personalitade vinceda no sbu nome. Como

evidente, num e nuutro casD, a escolha desta divindade nunca inocente,

dai que os numes teoforicos sejem bem o refle?o ou o retreto fiel do

sBntimsnto rehgioso, num dedo tempo (5) Uma terceira possibihdade

surge-nos CDm determinatos nomes evocativos e festas rehgiosas. Estes

identif icam bem d momento o nascimento to portatDr to nome.

Num sentiD mais rsstncto, os nomes teufricos sao bem

revelatores das crengas familiares assim como de origem geogrfica dos

tadorBs ds nomes, os progenitores. Por Dutro lado, elBS constituBm uma

fonte importante b fecunda que nus pode ornBcer dados sobre a

religiositade pessoal dos antigos egpcios b sobre a relagb dos indivduos

com os deuses e as deusas do pantsao, pois no Antigo Egipto, e sobretudo a

partir do Imprio Novd, a relaga"b to hDmem com o mundo divino no se

limitavB s visitas aos templos e s capBlas, ao espectculo das festas

rehgiosas ou s prticas oraculeres. u divino mBnifestava-se,

quotidianamente, atravs ta uma acgb benfica ou melfica na vida dos

intivtuos Pur isso, totos aqueles que no tinham, anteriormente, um

ecesso directu divindede, sua protecgo, procuravam agura

eproximar-se dele, atraves tB uma relagao de pessoa a pessua, rompendo

assim a rigidez do protocolo b da estrutura poltico-religiosa

Um novo mundo divino e humano desenhava-se no horizonte do Vale

dD NilD b o nome crBsci8 a, dei?ando os seus ramos penetrar o ancestral

imaginrio egpciD.

Como a grande maiuria dos nomes egpcios tem um contetD



religioso (6), esta , sem dvida, uma das g^nes categorias nc sistema

classificatorio dos Nomes Propnos Egpcios Dara e compreenso desta

problemr.ca contnburam autures como E. Lvy, Uber die Theophoren

Personennamen der aiten Aggpter zur Zeit des neuen Reiches (Dgn Xi/tt/

XX), T. Hoffmann, Die Theophoren Personennamen des ateren Aggptense
ainda H. Ranke em PN (7). A eles pertencsu a Denltima palavra sDbre esta

questb

3.1 1 1- Nomes que consistem num s nome de uma divindade

3st

"Isis'

PNit 3, 18

r\ i

I JWvWv

//77/7

"Amon'

PNtt 26, 1B
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"unuris"

PN it 35, 19
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Wp. W3. Wt

"Upuauate"

PN t, 77, 17

B3stt

"Bastet"

PNit 90, 3

Bs

"Bes"

PNit9t_t 14
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Pth

"Ptah"

PN it 1 38, 9

Mwt

"Mut"

PNi 147. 4

Mn w

"Min"

PNIt 151, 14
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Mft. w

"Muntu"

PNit 153, 20



Mr-sgr

"Merseger"

PNi 157. 27
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Njt

"Neit'

PN i. 181. 24
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"R"

PN i.7\l,lt itt 373
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"Renenet'

/W/ 224, 15
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"Renenutet"

PN tt 224. 17

"Hapy"

PN tt 234, 7

M-fir

"Hathor"

PNit235,b

"Horus"

PN tt 245, 18
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PNit 319, 21
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"Bef
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svyv

"Setis'"

/Wi! 322, 22



73-wrt

"TuBris"

PNit 355, 13

Dhwtg

"Tof

PNIt 407, 13

Estamos perante a formaco teoforica mais simples 0 nome da

tivindade citada pode surgir cum ou sem artgo Este primeiro tipo te

nDmes exprBssa-nos de uma forma clera, a preferncia pessoal ou familiar

por determinada divindade. Esta pDde corresponder ou nb devoge~o

institucionelizeda du generalizata, num ado perodo, como veremos

atravs da anlise pontual da cada caso No entanto, esta preferncie ou

crenca pessoal pote ssr detBrminada pela Drigem geografica dos

progenitores e, portanto, pela sua ligacao a deternrnada divindade local du

pela sua categona scio-profissiunal e, consequentemente, pela sua

preferncia pela divindede protectore do seu of cio ou funcao

Vejamos, enta~o, que tipo de realidade se esaoca atravs dos nomes

invBntariedos Em primBirD lugar, e por razes que sb prendem com a sua

mportncia no penteb divinu, durante o Imprio Novo, encontramus a

trate tebana: Amon, Mut e Khonsu Eles simbolizem a iteologia dc ImpriD

e testemunham a sue eficacia em termus de imaginriD nacional



a) Anlise histrico-antropolgica

AC________.

I -VVWNA

imn

Amon

PNit 26, 1B

Mw.t

Mut

PN tt 1 47, 3

/W^*A T _____ fWVM I ___ VMW .Ji

///7.5. K*

Khonsu

/W/ 270, 16

Esta trate figure, em primeiro lugar, nos compostos teofncos

(8), ssndo o nome de Amon, o meis frequente na regiu tebana (9). A sua

historia prende-se mesmo com a historia desta regiao Na origem, Amon

fora apenes ume divindade obscura de Tebas, promovida pela acga~D

nteligente dos seus sacerdotss, qualidede de 'rei dos deuses", vindo

essim e desempenhar um papel relevante no aparelho ideologico-poltico

dD estedo egpcio. Nd entanto, a sua posicao na hierarquia divina nunca o

efastou d imaginriD populare, por isso, ele representa, no panteb, uma

ponte entre o culto oficial e a f popular, incarnando, deste modo,
"

a



unidade profunda dos factos religiosos' (10)

A mesma ma'u que conduzia os faracs do Imprio Ndvo vitorie,

efageva us camponeses e artfices das terras do Egipto por que, pare alm

da sua dimensb de teus nacional e local, vingava a sua faceta de deus

criador, transcendente, pai de toda a humanidade Assim, podemos

entender a sua presenca CDnstante na onomstica egpcia to Imperio Novo.

Dar a um filho recm-nascido o nome de Amon era garantir-lhe a

protecco por parte da mais alta intivitualidade d panteo egpcio

Quanto a Mut, companheira de Amon em Karnak a partir da XVIII

tinastia (1 1), tambm ela objecto de devoco pessoal. Recordemos a este

propcsito u caso to escriba tebano, Sa-Mut, chamadu Kyky que, ainda em

vida, faz uma doacgab de tudos os seus bens sua deusa prctectora, a fim

de garantir a preservaco do seu tmulo com as suas inscricdBS, do seu

nome e, atravs destes, da sua eternidade (12). Este confianca na

prDvidncia divina demonstra bem a nova postura do homem egipcio do

Impno Novo.

Khonsu (13), o deus de caracteristicas lunsres, a tercera figura
desta famlia tebana Quendo, anualmente, sb realizava, em Tebas, a festa

de Opet, ele acompanhava Amon e Mut, seus pais, na procissao festiva que

saa do templo de Karnak em direccb a Lu^or. Esta e outras fsstas

ssmBlhantes que se realizavam por toda a terra do Egipto marcavam,

simultaneamente, um momBnto importante do ca endno litrgico b ta

via quotidiana do cidado egpcio, pois no curso dastas procissdes, todus

os fiis tinham c privilgio de estar proximo do objecto tivino,

comungantD, assim, de uma forma particular e intima com a sua divindade

e evogo

A importncia te Amon, Mut e Khonsu pode metir-se, naturalmente,

pelo nmero importante de santurios que Ihe sb consagrados nesta

poca, na regib tebane Tambm estes garantiam e prtica de uma devocb

individual.

A presen^a da trade tebana na unomstica ^gpcia do Imprio Novd

vem demonstrer a eficcie de sua populeridade ;unto de toda a populacao

Muito prc?imo da trate tebana est Mcntu, tambm representado



nsste tipo de formacb teDorica :

/www

Mni w

Montu

PN tt \ 53, 20

Muntu fora um dos principais deuses tebanos, em pocas mais

antigas, vindo a ser suplantado por Amon a partir da XII dinastia (14) Nd

entanto, a sua faceta de "deus combatente", perfBitamsnte integrata num

Impno que faz da guerra a sua e?pressa"b poltica, permitir-lhe-

reconquistar o prestgio que perdera enquanto tivindade local Os seus

templos de Djerty (15), Armant (16) e Tebas (17) testemunham a

veneraceb tos seus fiis Lembremu-nos, e ttulo de exemplo de in-hr-hcw

lit chefe te um grupo te mineiros, cuja adoracb por Montu o leva a

dedicar-lhe ume estela b a tar o seu nome, a um dos seus filhos,

K3-m-phtg.f-Mntw (1B). Embora estas duas personBgens pertencessem

comunidade de Deir el-Metna, onde existem pducds vestgios te venerac.b

teste teus, a sua famlia teveria ser onginria dB Tebas, onte Muntu era

venerado (19). Curiosamente, entre os Medjay, uma espcie te 'polcie do

teserto", Montu era o segundo dsus meis populer, logo dBpois de AmDn. A

sua populeridade, no entanto, vai aumentando significativamente, nas

ltimas dinastias do Imprio Novo, afrmando-se plenamente durante o

Terceiro PerotD IntermdiD, sobretutD na rea tsbana.

Durante este perodo, nb nos surge, no entanto, um nico nDme

feminino construdo com o nome esta tivindate. As sues caracterstices

marcademente guerreiras afastavam-no do imaginriD feminino egpcio.
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Se, por um lado, a ideclogia do Imprio est marcadamente

representada neste tipo de fDrmace'b teufbnca, etravs de numes como

Amon e Montu, por outro, a dimensb criadore de teterminatas divintades,

revela-se de Bxtreme importncia em termos de maginario l\ao por

acaso que trs tas principais teologias egipcias nos surgem

representadas, atraves dos seus deuses tutelares, nesta forma te

nomeacao tao directa. Assim encontramos Amon (de Tebas), j

entenormente citedo, Ptah (de Mnfis) e R (de Heliopolis).

Pth

"Ptah"

PN lt 138,9

PNit 217, 7, // 373.

Toos elss representam um modelo de cnacb. Todos eles tm uma

ligagb profunta a determinado espaco geogrfico Todos eles sb

suportados por uma caste especfica que, ao lungo da histria desta

civilizaco, teima em nb perder nunce um pepel pnvilegiao nu tecido

poltico e social, disputando, entre si, pnvilgios, preferncias e poderes



E, curiosemente, o Imperio Novo mostra-se um palco excelente desta

isputa que parece trevar-se nos bastidores, pois muito embora e cesta

tebana tenha sabido alicercar d seu poder ao longo da histna recente

(desde d Imprio Mdio), este comeca a ser progressivamente disputao,

sobretudc, pelos sacerdotes menfitas e heliopolitanos.

A nova realidede poltica do Impno provocara elteraco~es

profundas em termos SDCiais, economicos e mentais, como j vimos

antenormente (20) Mas, aqui, o que nos importa analisar as

consequncias desta atitude em relapeo aos poderes riligiosDS vigentes.

Assim, se por um ledo, 8D longo da XVIII dinastie ns assistimos ao

crescimento poltico e economico de casta tebana, suporte

ideulDgico-religiDso tu ImpriD, por outro, venficamos que medida que

os reis egpcics se epercebem do poder tBsmesurato tssta instituicb,

procuraro trav-lD, apoiando com doacgbes b pnvilgios, outras castas

sacerdoteis "Dividirpara reinar", foi isto quB fizeram reis como Tutmosis

III, Amenofis II, Tutmsis IV b, sobrBtudD, Amenofis III que retira au clero

de Amon a fungao de "Chefe dos Profetas do Bul e do Norte" (21). A ruptura

dBfinitiva protagonizata por Amenofis IV, 'Akhenaton', adivinhava-se j

nD horizonte, mas entretanto as castas menfita e heliopolitana viram os

seus poderes refDrgados ao lungD desta dinestia.

E, assim, R e Ptah, antigas divindades egpcias, continuaram a

ocupar um espago privilegiado em termos polticos, religiosos,

econmicDs e mentais. Persistindo etravs dos tempos, reinando em todos

os especos, pela for^a da nomeepo

A emergncia do mundo e ta vita preenchiam, deste modD, d

pensamsnto do homsm egpcio. E a problemtica da criacab estava sempre

presente nas suas facetas mais tiverses e complementares.

Constatamo-lo, neste tipo de fDrmageD teofrica, atravs dos nomes

nventariedos

T-
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Min ume des divindates rrais pupulares e emblemticas da antiga
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civilizacab egpcia, persomficanto a forga geratora da natureza,

materializada ne sua forma itiflica. As sues faculdates generetivas veb

trensform-lo no teus ta reproduco sexual, cujo poder procriator e

fecundator est sempre presente no imaginrio egpcio Nesta qualiade,

ele muitas vezes identificato com Amon, tomando-se assim uma das

presencas mais significativas na temtica da procnacao e ta fertilidae.

Quantc a Neit (22), que tinha ccmo pnncipais centros de culto Esna

e Sas, tambm ela preenche d maginrio criador dos antigos egpcios, na

sua qualidade de teusa primordial, segundo a cusmogonia de Esna. A

androgenie divine e o poder cnator so-lhe inerentes, muito embore e sua

figura ganhe outros etributos e poderes. Neit surge corno protectora do rei

e, muito particularmente, da necrpole tebana.

Hapy outra das divindades meis citadas na onDmstica tebana to

perodo ramessBSSida. Tambm ele potencializa uma fun^o vital,

surgintu-nos comD a forca criadore e fertilizante inerente ao rio Nesta

qualidade, ele o responsvel pela vida e pela abundncia que brotem apos

a inundagab benfica dos solos, tornando-se assim, a expressao de um

ciclo e de uma realidade econmice, que a prpria onomstica permite

recortar (23).

uuanto a Satis, primeira tama da regib tas cataratas, ela a

responsvel peles "guas fnas' que nascem no Sul e trazem ao Egipto a

vida, permitindo-lhe vencer a secura do deserto e a presenca da morte Por

isso, para o imeginno populer tembm sla apersce como uma forca

criedora, muito Bmbora d seu papel, os seus atnbutos e funcoes se

multipliquem ao longo da histona (24). Szinha ou fazendo parte de uma

trate familiar com Khnum e Anukis, ela nao sb edoreda na regib ta

Primeira Catarata, como tambm em Deir el-Medina e nos grandes templus

nbios (25). CuriDsamente, ate aD Imprio Ndvo, as mulhsres so as mcas

a utilizar o nome de Satis ne sue prpria nomeacab. Mas a partir deste

perodo, o nome da deusa comeca a surgir tambm na composicc de nomes

masculinos (26) Esta reelidade prova, sem dvida, a importncia que esta

teusa ganhou ao longo desta fase de historia egpcia. Podemos

comprov-lo, pelus eptetos por ele usados "olho de R" ( t3 irt rc) (27),



"SenhDra do Duplo Pas" (hnw.t t3. wg) (28), "Soberana de todos os deuses"

(hnw t ntrw nh w) (29) e "Senhora da feste-sed" (nb.t hb-sd) (30) Tudos

estes eptetos so aplicados maior parte das grandes deusas do EgiptD, o

que vem provar o papel de relevu que esta deuse, aparentemente

secundria, conssgue conquistar no Inprio Novo

A emergncia da vida, o poder criaor, fecundador ou fertilizante

esto, assim, sempre presentes nD imaginario egpcio e seo reconhecveis

etravs da unomstica deste perDdo. Mas a vida e, simplesmemte, uma das

f8ces desta problemtice Ela encontra a sua complementahdade, a outra

face, na morte. As tuas, vida e morte, preenchem um ciclo, o ciclo

harmumoso a natureza, do muntD e do cosmos. Por isso, tambm a morte

nao esquecida e afestata da problemtice da nomeagalo. A comprov-lo

temos, neste tipo de formacao teoforica mais simples, duas presencas

CDmplementares, uma masculine, Upuauet e outra, femimna, Merseger.

v
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"Uapuauaf

PN tt 77, 17

Sl^S^<-(31)
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"Merseger"

PNit 157, 27



Upuauat, "aquele que abre os carmnhos", deus com forma de chacal

adoredo sobretudo em Assiut, aparece-nos ligado ao culto de usris, em

Abitos, sento por isso consitBrado como o zelador e guia dos murtos na

regio ociental. Quanto a Merseger, a deusa serpente com cabeca de

mulher, ela surge-nos como a patrona da necropole tebana, tornendo-se,

pur e?tenso, a divindae protectora de Deir el-Medine E, nesta qualidate,

ela , sem dvida, uma das divindades que mais beneficiou do fenomeno de

"devoco" ou "pietade pessoal ', no Imprio Novo (32).

Mas a vida e a morte sao ultrapassadas por um poder mais forte, o

o amor, tambsm ele presente e bem representado, neste tipo te nomeacb:

Bs

"Bes"

PNit 9B, 14

Bs, a anu monstruoso utilizado como amuleto por quase todas as

mulheres grvidas, era uma divintade popular de caracterstices

benficas. Ele protegia nao so a gravitsz, CDmo o prpriD nascimento das

criences, efastendo e cumbatendo quelquer mel que putesss perturtoar a

harmonia de um momento tao singular.

Mas o amor no se esgotava aqui. Ele crescia e ganhava forme, numa

sriB de divindades femininas ligadas, preferencialmente, temtica ta

mulher, nos seus aspectos mais tiversos. Senao, vejamos:

3st (33)
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eusa do emor, do prazer, da danga e da bebedeira De todas as delcias.

Amando e castigando com o mesmo ardor Criando e destruinto, para

reinar, pela eternidade como 'Senhora de todos os deuses" (36).

Impondo-se mesmo na morte, na sua qualidae de "senhora do Ocidente"

Por isso, ela ocupa o pnmeiro lugar, desde c incio do perodo

remesssside em Deir el-Medina (37) e, em Deir el-Bahari, num santuno

restaurado por Tutmbsis III, fci objecto de um culto privado que

CDngregava todos ds "ncos e pubres" (38) de Tebas, que a depositavam

ex-vatos escaravelhos, bagas, estatuetas femininas da fertilidade,

cabe^as de Hathor e outros amuletus vanados.

Em Edfu, a deusa protagonizave o princpal papel na festa do Ano

Novo, a esta da Boa Reunib, to casamento sagrado entre Hathor de

Dendera e Hrus de Behedet (39) A sua presenga simDlica percorre as

terras do Vale do Nilo, funtamentendo assim, plenamente, o seu epteto de

a mais jniversal de todas as deusas do panteo egpcio. Eternamente

presente pela furce da nomeaceb.

Quantu a Isis, ela surge-nos como um modelo de esposa (rainha) e te

me (40), pelo papel cue tesempenhara no tasenrolar to mito de Osris.

Mas, para alm isso, ela conquista aina o lugar de Senhora do Cu, gragas

ao seu filho
,
Horus. Ce Grande Deusa, Grande Magica e Deusa Mae, como

Hathor, disputantu-lhe ainda o epteto de Senhcira do ucidente A deusa de

mltiplDS nomes

Por uutro lado, a mitologia apresente-a ccmo uma das intervenientes

tivinas na cerimonia do nascimento, acudindo e apoiando com a sua

sabedoria, a parturiente (41). A mesma sabedona que a tornBra

prDtagonista do mito referente ao nome secretc de R (42)

Paulatinamente, Isis vai CDnquistando um espaco nD coraceb dos antigus

egipcios, procurando afastar d brilho de Helhor do seu honzonte, no

entanto e sua presenca na onDmstica do Impno Novo (43), nao tao

significativa como poderamos esperar e isto deve-se, fundamentalmente,

ao facto de a verdadeira expressao to seu culto s se verificar a partir

testa altura

Mas se Isis e Hathor nos surgem como complementares nas suas



IH-EkL
Ht-hr

"Hathor"

PNit 235,6

Sfjmt

"Sekhmet"

/W /,319.21

73-wr.t

"Tueris"

PNit 355, 13

De todas estas tivindates, Hathur e Isis, "explodem" naturalmBnte,

CDmu as figuras tutelares (34).

Hathor , sem dvida, a mais universal de todas as deusas do

panteb egpcio (35). Deusa Celeste, na sua qualitade de me de Horus,

Grande Mgica, CDmandanto os tsstinos da realeza e dos homens e Deusa

Mb, por e?celncia, HathDr desempenha melhor do que qualquer outra

figura a especificiade da problemtica femimna no Antigo Egipto Ela a



funcobs, o mesmo se verifice, relativamente a outras divindades citadas

Sekhmet, por exemplo, adoreda em Mnfis, onde forma uma trae com Ptah

e Neertum, surge-nos como a faceta agressiva de Hathor, encarnandD

deste modu, a deusa nu seu papel vingativo de "olho de R" Assim como

Bastet, a deusa gata adorada em Bubastis, que aparece como a

CDntrapartide apaziguatora de Sekhmet Todas elas, no fundo, procuranto

preencher a dualidaB dB SBntimentos e accbes nerentes mulher.

FDrnecendo-lhes modelDS, exemplDs e apoius especficos e particulares.

Era este, tambm, o papel desempenhado por Tuens, a deusa hipopotamD,

protectora das mulheres grvidas, que exercia um papel benfico e mgico,

sobretudo no momento du nascimento. Assim cumu Renenet (44), "teusa do

destino", que as mulheres no esqueciam na altura de ncmear E RenenutBt

(45), adorata no Fayum, como a serpente que tava o alimento. Todas elas

eram deusas e mulheres. Procurando, com as suas mltiplas

especif iciades, proteger b tBfender a mulher no seu duplo aspecto, na sua

realeza mulher-fBmsa, nriulher-mee.

VDltemDs agora, de novo, ao horizDnte masculinu. Neste, j citmos

os deuses criadores, aqueles que nos surgiam ligados a uma funcao

fertilizante ou fecundatora, os deuses ligadus guerra, morte e ao amur.

Mas se levantrmos o nosso olhar em tireccb ao cbu, vamos vislumbrar

uma das figuras meis fascinantes do pantBao egpciu:

& IX' 1. 46)

"Horus"

PNtt 245, 18

Hrus uma das divindades mais complexas do vasto panteao



egpcio. Por um lado, ele o legtirro herdeiro e seu pai usris sobre d

trono dD Egipto, a expressa~o viva tc Estado, materializada na pessoa d

farab (47), garantindo com a sua presenga a unificaco poltica das Duas

Terras, e eternidade da realeza di vin^ a estabilidade e a ordem subre a

terra tos faras. Mas paralelamente a esta sua funco, ele surge tesde os

Textos das Pirmides, como deus falco, o "Hcrus Celeste', o
'

soberanu do

cu" (48), cujos olhos sao o Sol e a Lua.

Esta sua ligage"b ao poder celeste intensifica-se nu Imprio Novd,

pela sua propria dentif ica<;ao com o deus solar, R Mas se tivrmos em

conta que c Sol, R, para o mundo ecpciu na~o sb o teus pnmordia], nico,
pai dos deuses, mas tambm dos homens e especialmente do rei,
verificamos afinal que as duas principais coorcenadas da figura divina de

Hrus acabam por se entrecruzar: o seu atributo e deus ta realeza

ntegra-o ce imediato no ciclo cbsmico universal.

Indissoluvelmente ligado figure te Horus encontramos Set, outra

das divindades citadas nesta formagc teoforica

)_)
sth

Set

PN tt3>2\, 19

Sef tal como Hrus, um dos elementos ta Enade de Hehpolis e d

seu nascimento marca d inciu da desorem e da confusao (49) Uma

desordem que ele inicia com o assessinato ts usris b prolonga ne luta

sem trcuas com Hrus (50), seu rmb e herdeiro legtimo da realeza

sobre a terra do Egipto Nd seu proprio nome estava inscnto d sbu destino



"personoficacao da violncia e da m f" (51). Por isso, Set era olhado

pelos egpcios antigos de uma forma bem particuler. Com desprezu, por

alguns, com respeito, por uutros, mas a sua historia estava

ndissoluvelmente ligada histria mtica do incio da civilizapb

No Imprio Novo, o seu culto parece assumir uma nova dimenso.

Esta resulta, sem dvita, tia pcltica imperialista ds reis egpcios que,

abrindo-se ao mundo, permitem sincretismos, aculturaco~es e edaptaco~es

dD sbu patnmDnio cultural b religioso.

Set emerge como o patrono das terras estrangeiras e do teserto,

desempenhantD no panteb um papel muito especial, o do deus

repressntativD que era adorado no estrangeiro, atravs de diversas formes

e nomes a partir dos quais se revelava (52). No deserto, os sbus locais de

culto marcam a rota das caravenas (53)

Horus e Set representam para o imaginrio egpcio, a oposicao

simbolica e constante entre duas forcas opostas, mas complementares 0

bem e d mal. A realeza e a anarquia. A imensito do cu e d espagD sem

Iimites do deserto A vida (eterna) e a morte.

Mas o equilbriD entre estes duas forcas garantido por outra

figura divina, Tot (54), senhor de HermopDlis, responsvel pela

manutencb da Drdem no MundD. Nesta qualidate, ele aparece CDmo o juiz

te totas as contendas, escolhito "na origem" pelo rei dos deuses A ele

cabe a decisa'o final na contenda (eterna) entre Hrus e Bet, por isso ele

o responsvel pelo equilbrio entre 8S forgas opostas. u juiz que anota o

resultato do julgamento (55), mediante a constataco do equilbrio entrs

os dois pratos da belence Mas para alm desta sua facete tb

dBterminante, ele surge ainda como d patrono e o intendente das oferendas

(56), o escriba divino,
"

senhur das palavras divinas" (nb mdw ntr), cuja

relevncia pode sermedida pele abundncia de ofcios ligados escrita e

administrap'o (57). Assim sendo, as dimenso~es protectora, geogrfica e

especfica de dsterminada profissab este~D bsm representatias no seu nome

que muito utilizado, quer nesta formacb teofrice meis simples, quer

em nomes compostos (58).

E resta-nos Onuris, para concluirmos esta anlise dos nomes



citados

tn-hrt

"Dnuris"

PNi, 35, 19

Qnuns um antigo teus da caga, cujc tDmnio o teserto. A ele

restabelece o "olhu de R", ligando-se deste modo mitologia solar, tab

determinarte no Imprio Novo. Cdft ela incimos este estuo e a ela

regressamos, para o concluir.

Percurremos um percurso, fizmos uma viagem por entre os numes

teufbriccs mais simples, usadDs neste perodo. Tudos eles representam

uma escolha. Uma preferncia ieolbgico-religiosa. Por detrs tela

esconde-se um discurso "mgico' cujo vu principiamos a levantar.

CautBlosemente e sern sobressaltos.



3.1.1.2- Names formados pela justopusigaD de dois names

de divndades
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tmn-frpg

"Amon-Hapy"

PNi, 30, 6

47V.
//7/? .V-X7*

"Anbis-R"

/W/ 37, 17

J:#
B'r-Mnt. w

"Beal-Montu"

/W/ 93, 24

UJ' aJU
Pth-Shk

"Ptah-Sobek"

PN tA 141, 14
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M3C. t-Pth

"Maat-Ptah"

PN tt 1 44, 26

~x o r _______*.
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/*kV /-//77/7

"Mut-Amon'

/W/ 147, 7

'

/
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/7/7 w-Mnt w

"Min-Montu"

PN tt 152,2

/#?/ w-imn

'Montu-Amon'

PNit 153, 23



AA/VW\ \\

Mnt. w-mn. w

"MDntu-Min"

PN i 154. 15

D | ___

IT-Pth

"R-Ptah"

PN t.2\l. 14

fr-m+.t

"R-Ma8t"

PN 1,2)7,2

-V

///--/#<. f

"Horus-Maat'

/W/, 248, 17
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____3 ' Sf^T 1

Hr-Mn w

"Horus-Min"

PNit 248, 19

Dhwtg-tch

"Tot-lDh"

PN tt 409, 3

Este tipo de fDrmaga'u teoforica, ainta muitu simples, muito

rara no Imprio Antigo (59), comeca a ter alguma exprssso no Impriu

Mdio e aumente significativamente no Impno Novo. Esta a1teraca"o

prende-SB, naturalmente, com o acentuatD sincretismo religioso (60), que

sb verifica neste perodo da histona egpcia

Como num acto de mgica, os dsusss associam-se, fundem-se,

dentificam-se atravs da associacb dos seus nomes, surgintu assim,

cad8 um deles, com uma "multiplicidae de nomes". Esta muHiplicidade,

esta vanetade de nomes no , sena~b, uma forma de apro?imar a realidas

tD sbu ser (divino)

Atravss da assDciacao de dois du trs nomes, os deuses vm a sua

natureza alterade, pela conquista das caracterstices e dos atributos do

outro, que se enleiam nos seus, b pelo proprio alergamento da sua esfera

de acco No estamos perante uma anulacb dD eu face aD outro, mas

antes perante uma conquista do outro que se case, de ume orma perfeite,



com o eu. Assim, podemos entender o sincretismo como uma das formas

mais antigas de resolver d problema do politesmD (61), pois estas

combinagoes te nomes divinos podem se-" dissolvidas em qualquer

momento, em cada um dos seus elementos constitutivos, permitindo ainda

que estes participem noutras conbinacdes, reafirmando assim, pela

eternidade, a multiplicidade da divindede e gerano, semp,re, algo de ncvo

para o culto.

Deste modo, ao olharmos para estas formecdes teofricas

dBversmos rBconhecer nelas uma expressb de f pessoal face pressao da

situago poltica e religiosa (62). A celebracb de um contrato entre o eu

pessual e o eu institucional de cada egpcio.

Debrucemo-nos, agore, sobre ds casos concretos Amon, deus

tutelar de Tebas, surge-nos, em primeiro lugar, numa rica referncia,

muito smbore o seu nome seja ainda citado em trs outros exemplos, mas

na segunde posico, comu vBremos aciante.

,V-A-V\A

1 ftvwiA A. D :_________- """ .-__

imn-H'pg

"Amon-Hapy"

PN tt 30, 6

Este nome sugere-nos que "Hapy est em Amon' Amon, deus

nacional, deus criador e gerador de vida como j vimos anteriorrnente, v

aqui a sue popularitade ser assumida pelo deus Hapy (63), persDmficacb

da fecundidade inerente ao riu, dilatandD assim, significativamente, as

suas "virtudes', reforcendo o seu potenciel criador.

Anbis a segunda divindade citada neste tipo de formacb



teofonca, surgintD-nos com um nico exemplo.

ra\ i i u i

inp. w-Rc

"'Anbis-R"

PNit 37, 17

Este nome refere-nos que "R Bsta em Anbis" afirmando assim a

associacau do proprio sol, a fonte criadora por e?celncia, do Antigo

Egipto ao deus rsspDnsvel pelo embalsamamentD e pela necropole, nu

fundo, ao deus responsvel pela passagem a uma outra vida (64),

consolidantD, deste modo, a ideia de renascimento (65) de que nos falam

os textos (66). 0 pDrtadur deste nome sairia como R, du mundo dos

Ocidentais, dobrando assim nao sd a vida, como a morte, pela eternidade.

u terceiro e?Bmplo citado apresenta-nos uma divindade

estrangeira, Baal, deus supremo dos semites.

Bcr-Mnt w

"Baal-Montu"

PNi 93, 24



A leitura deste nome afirme-nos que Montu, deus da guerra, muito

ligad antiga traica"b tebana, est em Baal, tivirdade cananaica da

fecundidade. Este exemplo te uma relevncia fundamBntal para 8 anlise

dos cDmponamentos e das atitudes do homem egpcio o Imprio Novo

Atravs dele nos nao so constatamos a psnetraco de uma divindade

estrangeira no panteo egpcio, como a sua prpria assimilaco a uma

divindae local. Mas este fenomeno traduz realidates mais profundas.

Realidades polticas e realidades culturais. Com efeito, a poltica

imperialista levada a cabD pelos reis egipcios do Impno Novo, abrir d

Egipto ao mundo, permitindo a entrada te muitcs estrengeiros. Estes irao

integrar-se na sociedade egipcia atravs do casamento ou da sua categoria

profissional, mas esta ntegracio provocara tncas culturais, fenmenos

de sincretismo b assimilaco.

u Egipto abrir ds seus bracos s divindates adoratas pelos homens

captivos ou peles mulheres estrengeires. Mas a~ faz-lo, permitir que a

sua rea de influncia v bem mais longe, at ao captulo da onomstica,

ou seja, at dimenso criadora da nomeacab.

Ptah a quarta tivindate citade neste tipo de formacao teoforica.

Ele surge-nos, em primeiro lugar, num nico exemplo, muito embora o seu

nome apareca ainda na composipo de dois outros nomes, como veremos

adiante

D?nj ^D|nj_
___

A | V. X><____ O A I V__-X:

Pth-Sbk

"Ptah-SobBk"

PH tt 141, 14

A leiture deste nome indica-nos que "Sobek est em Ptah'",



afirmando, deste modo, que a fecundidade aqutica, ctomca e sular

personificadas em Sooek (67) esto ligatias actividade criadora

PDtencializada em Ptah (68), deus tutelar de Mnfis. Curiosamente,

pudemcs verificar pelo conjunto de nomes j essineledos que a dominente

criedore du fecundatora, inerents s divindades, est muito presente na

numeaco. Esta presenca explica-se, em perte, pelos ndices de

mortalidade nfantil na antiga civilizacao egpcia (69) b, portantD, psla

necessidade que os 'dacores de nomes" sentiam em "profetizar" vida para

os seus filhos, dando-lhes para ssd, um bom nome. Um nome que era j

uma esperance de vida, reforcada na alianca de potencielidades divines.

u quinto exemplu inventariado apresente-nos Maat que surge, em

primeiro lugar, tal como Ptah, num nico exemplo, muito emhura d seu

nome apareca ainda na composicb te tuis outros nomes teofncos.

V^a!
^ Ecr i i i c-'-

M3C t-Pth

"Maat-Ptah"

PN it I 44, 26

Este nome indica-nos que "Ptah esta em Maat", expressando assim

que a tivindate criadora de Mnfis, Ptah, est em harmonia com o Cosmos,

CDm a vontade/lei dos euses, com a justige e a morel, potencielizadas em

Meat, a ordem do mundo (70).

Mut a outra figura feminina para alm de Maat, que nos surge

neste tipo de composicb teoforica:



*Zr\ O [\ "*____---,

S\J | /wwv.

//w t-tmn

"Mut-Amon'"

PN tt \A1,1

Estamus perante um exemplo ntido de "sincretismo familiar" (71).
Mut a companheira de Amon, em Tebas, e a associaceb dos seus nomes,
atravs da expresso "Amon est em Mut" nao pretende seno reafirmar e

consolidar a associaco des suas funcdes tutelares

0 stimo nome citato envie-nos para Min que nos surge, tambm,
em primeirc lugar, num nico exemplo, muito embora o seu nome, tal como

aconteceu com Ptah e Maat, apareg3 ainta na composico de dois outros

numes teofcricDs.

VS'

Mn. w-Mnt w

"Min-Montu"

PN it 1 52, 2

Este exemplo diz-nos que Montu, entigo deus de Tebas,
transformedo no ImpsriD Novo, nD divino senhor tia guerra, estava em Min,
reforgando assim o "ideal vitoriosD" do Imprio, subre uma zona

"estrangeira' ,
o deserto, de que Min era o protector

A mesma divindade, Montu, citada em dois outros nomes

1



antenormente, aparece-nus agora, em primeiro lugar, em tuas formaQdes

teoforicas distintas:

MAiUlli^
"". \

,___..... ..^
~

f- H
A/v'^/^V^ U | AAAA.V.

Mnt w-imn

"MDntu-Amon'

PNit 153, 23

AWM \> "Tr

Mnt w-Mn. w

"Montu-Min'

PN tt 154, 15

A 1 i g a g a o Montu-Amon expressa no nume
'

Amon est em Montu""

e.presse bem uma alian^a entre a tradig'o, a ancestralidate dos cuUds

tebanus, potencializados em Montu, entiga divindade tebana, e a novidade,

o novo culto que apangio d ImpehD, pBrsonificado em Amon. As

vsrtentes guerreiras dos dois deuses sao ainda consolidadas pela unib dos

seus nomes.

No segunD caso, estemos perente a afirmaco de que 'Min esta em

Montu'", garantindo, deste modo, o vigor, uma das caractersticas de Min, ao

divino senhor da guerra, Montu

R a nona divindede citada neste tipo de formaga~b teoonca.



surgintD-nus, na pnmei'-a posie~D, com tois e?empos

__ __ i __%

Pc-Pth

"R-Ptah"

PN tt 2 1 7, 14

R'-PB'.t

"R-Maat"

PN tt 2 1 1, 2 1

0 primeiro destes nomes afirma-nos que "Ptah est em R'

simulando, este modo, a ientificacb entre dois prucessos cnaores, d

menfite, potencielizedo no Vsrbo, na palavra realizedore e d soler,

pBrsonificado no proprio astro, R. Grande sena a esperance de vida do

purtator b um tal nome Gloriosos o seu destino.

0 seguno exemplo indica-nos que "Maat est em R'", expressando

assim a "maatizacau" (72) do deus soiar. Este vive dB Maat, alimenta-se te

Maat, e estabelece Maat- d equilbriD csmicc, a justiga, a 'boa pelevra"-

por toda a terra do Egipto. Atravs de Maa:, ele mantm o seu ciclo,

cosmico, pela eternidate. Pela identificacb com R-Maat, o recm nascido

"maatiza-se", triunfa sobre a caducidade da vida e sobre a prpria morte,



"solariza-se", alimentedo por Maat.

Hrus a tcima tivindade citeda neste tipo de formaco teoforica.

Tambm ele surge, na primeira posica'o, em dois numes distintos

Hr-M3< t

"Horus-maat'

PNit 248, 17

Hr-Mf. w

"Hrus-Min"

PN tt 248, 19

0 pnmeiro exemplo afirme-nos que "Maat est em Horus" (73),

expressando, deste modo, a prufunda ligaco de Maat instituicb

feraonica de que Hrus o patronu. E, como refere J. Assmann, o homem

ncapaz de viver sem Maat, na vida terrestre, mas tambm incapaz de

viver ssm o Estado, pois este, atravs do rei, duplD de Hrus, qus realiza

e gerante Meat (74). "Maat pois d princpio sociognico da solidarietade,

estendido s dimensoes pulticas a empresa faraonica e s dimensdes

cosmicas do regime solar (75).
-j

Felizes aqueles que tinham como testino viver de Maat, aspiragao



mxima de qu8lquer egpcio

0 seguno exemplD diz-nos que "Min est em Horus", afirmando

assim a fertilidate (76) de Horus, patrono da realeza. A perenidade desta

instituico sobre a terra do Egipto, assemelhando-se a uma garantia de

perenidade para alguem que utilizasse o seu --eferencial simbolico na sua

propna nomeacao

Khonsu a penltima divindade citada neste tipo de construca~o:

Hns w-imn

"Khonsu-Amon

PNit 270, 18

Tambm aqui estamos, de novu, perante um caso de "sincretismo

familer". A afirmaca'o te que "Amon est em Khonsu'", seu f ilho, em Tebas,
nao pretende seno reafirmar e consolidar os seus lacos e es suas funpdes
tutelares

Somos chBgados au fim tB um percurso, na companhia de Tot, que
nos surge no ltimo e?emplo inventanado:

Dhwtg-Th

"Tot-lDh"

PN /_ 409, 3



A afirmaco "loh est em Tot" bem elucidativa do peso e da

mportncia que os cultos lunares tinham nc Imprio Novo. loh, deus da lua

e Tot, tivindate com caractersticas lunares, surgem aqui associaDs, te

modo e consolider a forca do astro nucturno.

Estes foram alguns dos nomes que os antigos egpciDS deram aos

seus filhos. Atraves dslBS ns podemos vislumbrar confissdbs de dogma

teolgico, pronunciadas na ocasio o nascimento de uma crianca.

Declaracues de f qus e?pressam uma crsnca localizeda (77),

nstitucionalizeda du pessoal

A anlisa conjunta dBStes nomes d-nos um quadro, ainda que

relativo, da realidade pultica e religiasa do Egipto, no Impno Novo.

Amon e Montu, deuses que encarnam melhur do que quaisquer

outros, a realidede poltica impenalista dos faraos deste psrodo sao ds

dBUSBS mais citados. Em segundo lugar surgem duas das pnncipais

divindates criadores do Antigo Egipto, Ptah e Re, juntamente com Maat,

responsvel pelo equilbrio cosmico e terrestre, e Min, teus ligato

fecundaco b fertilidade ComD se o crescimento do Imprio,

protagDnizado por Amon e Montu, fosse garantido pela mao de Maat e

encontrasse a sua e?presso reel, na cnaco ta vita protagDmzada por

Ptah e R e na fertilidade dos campDS simbolizada em Min

Curiosamente, Maat e Min so as nicas divintades femininas

presentes nestB tipc de formaceD teofonca, sincrtica. Cada uma delas

esboca um modelo fundamental para a manutencb do equilibrio da

sociedade egpcia. Mut garante, pela sua ligaco com Amon, "deus impBrial'

e tebanD, o modelo familier, base da sociBdede humena, mas Maat garante

um modelD ainda mais amplo, dado que se apresenta cumo o "guia

existencial" de todos os homens, o seu "alimento espiritual", a sua

cunscincia csmica.

Neo potemus, nem devemos esquecer, a presenca de Baal, neste

quadro rsferencial. Ela simbDliza bem a abertura do Egipto ao mundo.

Aberture poltica, ecDnomica, cultural e mental.

Ume nove realidade principiave a eDrir-se para o homem egpcio.

Nesta, ds valores do passado cDnviviam, pacificamente, com as



referncias do presente

u munto crescia, cobrindo-se de novas e colondes imagens Mas

este era s o princpiD ds um percurso sedutor...

3 1.1 3- Nomes que qualificam uma divindade

Estamos perante uma terceiru categoria, muiio bem representaa na

onomstica egpcia Ds nomss que nos surgem nesta clessificaco podem

ser entenditos comD exclamacoBS proferas pela ma"e, na altura do

nascimento de uma crianca. As motivacDes deste tipo de nomeacb sao

diversas. Podem ssr entendidas cumo manifestagoes de uma f pessoal em

relapo a uma divincade local, a uma divindade jrotectora de determinada

proisse"b ou testemunhar uma aesb ccrrente relig.ose de dimensb

nacional, como o caso e todos os nomes que contm Amon, Mut e Khonsu,

na sua formaco.

Estas qualificaco~es pcdem apresentar-se ne forme ds uma

prsdiceco de qualidade (Predicado Adjectivo +

Sujeito: K-nDme da

divindade), na forma de uma construcb do tipo: Sujeito (X-nome da

divindade) +

Adjectivo epteto, na forma de uma frase com predicado

pseudo-verbal (X-nome da divindate + Predicato pseuto-verbel), etravs

de uma predicago de identidade do tipo: Predicado (X-nome da divindate) +

Sujeito ou ainta do tipo : Predicadu (Substenctivo) + Sujeito (X-nome da

divindade) e atravs de uma predicaca~o de situapo: Sujeito (X-nome da

divindate) + PredicadD (grupo proposicional)

Vejamos, enteu, es divintades que nos surgem nas iferentes

situagdes (78)



a) Predicagao de Qualidade: Predicado (Adjectivo) +

Sujeito

(X-Nome da divindade)

Wsr-/Ch

"loh poderoso'

PN i 85. 7

Nfr-Th (79)

'loh bom"

PN i 1 94. 6

;j
r"""1.

'3-tmn

AmDn grandB"

PNit 57, 7
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<Z__S> I A^vWV.

Wr-tmn

"Amon grandioso"

PN /t 80, 16

i ' f-k

Wsr-imn

"Amon poderoso"

/W/ 85. 8

(80)

Nfr-tmn

"Amon bom*'

PNi. 195

O o "1 w-v.-. G ___

Nht-imn

"Amon vigoruso"

(82)

PN tt 209, 22



*

t-flfl=1 (83)

Kn-Imn

"Amon vitorioso"

M Thirion, PdF Ji, p. 89

PN tt 334, 18

l^f (84)

Nfrt-Cnk.t

"Ankis boa"

PNt, 201, 20

n

Wr-Pth

"Ptah grandiosu'

/W i. 8 1
,

1

O
Wsr-Pth

"Pteh poderoso'

/W/, 85, 13



O (85)

Nfr-pth
'

'Ptah bom"

PN tt 195, 10

Nfr-tl3c. t

"Maat bua"

PN / 196, 17

3?&
3h-Mw t

"Mut glonosa"

PNit 2, 24

/V/A- /?.*. /

"Mut boa"

PN tt 196, 20



O^S'*~"0__>_s.'
Nht-Mw. t

"Mut vigoruse"

PNi2\0. 15

X ____-~i '-L__V

Ndm-Mw t

"Mut doce'"

PNi,2)__, 15

^ ,. _,
^ q ,"' r* A |

3h-Mn w

"Min glohDso"

PNit 2, 25

Wr-f1f w

"Min grandioso"

/w tt 8 1
,
4



fi^u^
.

,,,,.____^ ^

U_.:jv. 0__w.-._. JT

Nfr-Mn w

"Min bom"

/W/, 196, 21

ot-^T (86)

Nht-Mn. w

"Min vigoroso"

PN i 2)0. 17

Wr-Mnt w

"Montu grandioso

/Vk/ 81,6 e 81,7

=>____"_ c

Wsr-Mni w

"Montu DOteroso"

/W/ 85, 1B



Nfit-Mnt w

"Montu vigoroso"

R. van Walsen, o. c, p 203

H3. t-R*

"R primeiro'

M Thirion, Pde JJ, p. 84 (87)

Nht-Hr

"Horus b vigDrosD'

/W / 2 1 1
,
3

Hrg-Hr

"Horus b SupremD"

PNtt 253, 10



Kn-Hr

"Horus b vitorioso"

PN i 334, 2

~~~

AVMN ._.__,

Wr-Hns. w

"

KhDnsu grandiosu"

A Gasse, o. c, pp. 127 e 132

e c^. h

Nht-Hnm w

^6 (89)

Hnm. w

"Khnum vigoroso"

PN It 2 1 1
,
10

Kn-Hnm w

"Khnum vtoriosD'

PN tt 334, 24



=* (90)
@ _c_

- -" '

O

Nht-Sbk

"Sobek vigoroso'

PN l,2\\. 13

oD' I U

Htp-Shm. t

"Sekhmet b misencordiosa

PN i 259. 16

C3-Sth

'

Set grande"

PNIt 416, 22

|J3

Wsr-Sth

"

Set poderoso"

/W/ 86, 1 1



-Q - ;
'

IKI' ll'X (91)

Wsr-St/ t

"Satis poderosa"

/W/ 86, 10

61? i) HH\

Nfr.t-Stj.t

Satis b boa"

D. Valbelle, Satis et Anoukis, p 105

O o^i l

Nht-Dhwty

"Tot vigoroso'

/W / 2 1 1
,
22
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Que conclusoes poderemos nos tirar desta pri*r.eira listagem de

nDmes inventariados? Que tipos de sentimentos e atitudes que eles

encerram? E qual ser a realidade que se esboca por detrs deste tipo e

nomBago?

Vejamcs, entao Amon, deus cnador, sclar, patrono de Tebas e dos

faraos do ImperiD novo surge-nos, te mediato. comu e divintade mais

citada neste tipo ds formacao tBoforica, temunstranD assim a sua

supremacia nao sd no panteo. mas tambm no coracao dos homens e das

mulheres cue o nomeavam. Cunosamente, ele qualificado comu

pDderososo ( wsr ). vigoroso (nfit ) e vitorioso (Kn ), adjectivDS que

exprimem bem d carcter guerreiro da divindate tebana. Com efeitD, a

poltica imperialista o Impno Novo ir reflectir-se na personalidade

os deuses nacionais e, assim, Amcn, deus tutelar de Tebas, ver-se-

transformado no
'

divino senhor da guerra ", equele que conduz os exrcitos

to fara glria u verdadeiro vencedor de todas as batalhas. Granioso

( wr) e grande (c3)t mas simultaneamente, um eus bcm (nfr)

No por acaso que as qualidates mais citadas neste tipo te

farma-.o teoforica sa~o a bontade e o vigor, associcdas a Amon e a muitas

outras tivindades. A sua presenga na construco tc um nome demcnstram

bem a importncia que estas tinham para um cidado egpcio. Elas

simbolizam d perfil do novo humBm quB emerge no Imprio Novd. 0 vigor to

guerreiro reflscte a bondatie do crente, pois em nome de Amon e pur

Amon, que se faz a guerra no Imprio Novd, uma guerra tendente a levar a

"verdade ta f' a totos os povos e a totas as regio~es, para que elas

pudessem ser salvas do caos b vivsr felizes, em Maat, pela eternidae

(92) Sem o saberem, os antigos egpcios antecipevam assim um ideal

pDltico-religiDso que mais tarde seria utilizado por cnstbs e

muculmanos A ideia de "guerra santa" surge, pela primeira vez, no Vale to

Nilo e as suas CDnsequncias foram determinantes para os homens e para o

tesenrolar da histona de toda uma civilizacao

Mas regressemos a Amon. Atravs dos nomes inventariados, nos

podemos delinear a perscnalidaoB de ivindate tebana. Amon o cnefo do

panteo e o senhor de uma enorme nqueza, material e humana,



nteligentemente gerida pelo clerD tebano (93). sta riqueza uma

consequncia das campanhas vitoriosas que ds faraos do ImpriD Novd

fizeram na Palestina b na zona do Retenu. Sb a vitoria se devia a Amon, a

ele cabia ento tambm uma parte sigmficativa dos saques, dos dsspujos e

dos tributos recebidos. Por que ele era o "nico" (PN it 27, 3; 103, 22) (94)

Este epteto surge-nos, na realidade egpcia, como uma designacb

ndependente, aplicada 8 uma qualquer divintade, desde os incios do

perudo dinsticD (951 Ele no pretende afirmar a exclusividadB em

termos te culto ou de crenca de um deus especfico, mas antes sublinhar o

carcter nico do divino, em geral, pois como refere E. Hornung, cada deus

egpcio "nicD sua manBira" (whrhw.f) (96). Esta insistncia na

unicidate de uma divindade no pode, no entanto, ser entendida como uma

concspcb ou tBndncia monotBsta

u ideal imperialista vem engrandecer e CDnsolidar a personalidate

da divindade tebana, torn8ndo-a assim, smbolo e expoente te um Impno

grantioso ( wr) e poderoso ( wsr)

A acompanhar Amun no seu reinado tebano, encontramos Mut e

Khonsu E se este nos surge com uma nica referncia ( Wr-Hns w ""Khonsu

grandioso"), Mut , juntamente com Min, a segunda divindade mais citata.

Tambm ela vigorosa (n&t) como Amon, mas simultaneamente, boa

(nfr) e doce (ndm), Bxprsssando, deste mDdo, atravs de qualidates

aparentemente antagonicas, um ideal poltico e humano

D Impno construido com o vigor tas armss era supostamente

apoiato numa atitue de bondade e dogura para com ds inimigus

submetidos, procurando, teste mudo, garantir a sua solidez e permanncia

ao longo do tempo.

A acompanhar a trade tebana, neste tipo de formaco teofrica,

encontramos tambm outras divindades Algumas com uma nica

referncia como o caso de Anukis, Maat, Rb, Khonsu, Sobek, Sekhmet e

Tot, outras com duas referencias como o caso de loh, Khnum, Set e Satis,

mas ainda um terceiro grupo constitudD por divindades com trss ou mais

refsrncias. Nesta situaco vamos encontrar Min, Ptah, Montu e Horus

Min , juntamsnte com Mut, a senunda divindade mais citada. A sua



timenso e deus da fertilitade e a procriaco, a sua profunda ligacsu e

associacao com Amon, nc Imprio Novd (97), transformam-no, e mediato,

numa das divindades mais amadas e adoradas pelo colectivo femininu.

Cunosamente, ele vai surgir-rus, neste tioo de formaco teufnca, com

as qualidades mais cit8das, a bondade e o vigo-*. Mas, como Khonsu, ele

grantioso ( wr) e, cDmc Mut, glonoso ( 3h).

Nso , por acasu, que f^in de Coptos surge qualificato com os

mesmos adjectivos utilizados para Mut e Khonsu. Esta dentificacu vem

confirmsr uma associaco profunda, a que se verifica entre Amon de Tebss

e o velho deus tutelar ce Coptos e de Akhmim.

Amun cresce medida que as suas formas e as suas qualidades se

multiplicam Por isso, o "vigor' sexual de Min, nb ir escapar dimensb

vigorosa do deus guerreiro te^anD No entanto, esta na~b o afastar do

magmrio feminmo Pelo contrrio, consolida- a sua presenca e

fcrtificar a sua magem "criadora*.

Ptah, deus cnator de Hnfis, que v a sua popularidade crescerao

longo do Imperio Novd, surge-nos qualificado como grandiDso ( wr ),

poderoso ( wsr) e bom (nfr), qualidades associadas a vrios outros deuses

Mas, curiosamente, escapar quslificacao de vigoroso (nfit ) que

caracteriza um grande nmero de tivindades neste perodo Para ds antigos

egpcios. Ptah era fundamentalmente, "'o teus cnator, te quem a ordem

cosmica emanou virtualmente
"

(9B), fundator da ordem poltica no Egipto

(99), "pai dos deuses* (100), 'modeladDr dos homens" (101) e artfice de

todos os animais (102). 0 seu motielu de criaco -nos apresentado como

um acto de pensamen:o, cuja expressc cnaoora era a palavra mgica

(103)

esta dimenseo criadora e nomeadora ce Ptah, que o turna sujeitu

ts uma devoco particular, muito sigmficativa, na SDCietade egpcia.

Has regrBsssmoa a Tebas e a uma antiga dwindade tebana, Montu,

transformada no Imprio Novo, num deus com caractersticas guerreiras.

Como Amon, tambm ele qualif*cado de grandioso ( wr), poderoso ( wsr)

e vigoroso (ni)t), demonstrando bem, atravs destes nomes, a iteolDgia

poltica dominante neste periodc



E Hrus, patrono ta realeza, e?presso divina dD rei vvd, tambm

nao escapar a este tipo de nomeacao. Ele vigorosD (nht), como Amon,

esbocando assim a caracteristica fundamental da resleza no Imprio Novd.

Mas ele , tambm, simultaneamente, vitonoso (Kn), tal como Amon, puis

no so vencsra o sbu inimigo ancestral Set, protagonizando dBste modo a

vitoria da realeza, da ordem estabelecida sobre a anarquia, cumD vencena

todos ds inimigos do Egiptu. Pur ssd, bIb o SupremD (Hry) entre os

deusBS. estabelecendo assim a ligacao perfeita entre o ceu b a terra Entre

a realeza divina b a humana.

Mas a leitura do quadro nmero 2 chama-nos, de imediatD, a atencb

para uma outra realidade. Rb, o astro solar, surgB-nus nsste tipo te

formaco teofrica com uma mca referncia (h3t-Rc ,
"R o primeiro')

embora ela possa ser considerata de uma grande importncia, merecBndo

assim uma anlise mais pormenorizada

R surge-nos ligado cidade de Heliopolis, que se tornou famosa

pela sua cosmogonia e pelos sbus mitos (104). Neste local floresceram

uma diversidade de cultos ligados natureza, tais como rvores sagradas,

os touros Mnvis b, sobretudD, as estrelas. Entre elas, R, o sol,

desempenhuu um papel fundamental, tDrnando-se protagonista do relato

heliopolitano da criaga"b, na sua forma composita de Atum-R (105).

Atum
,
o espritD dD mundo e R, a sua conscincia realizaora. A bIb

coubB a tarefa tB criar os deuses e os homens (106). E a preferencia que os

antigos egpcios ssmpre tBmonstraram pelo astro solar plenamente

justificada por toda a mitologia que o rudeia e que nao faz senb

explicitar a todos, aquilo qus para eles e j visvel no quotidiano.

0 sol, R, a vida na sua fungao mais plena, pois comD fonte de

calur faz crescer e prosperar a natureza b cDmo fonte de luz (107) lumina

o homem, permitindo-lhe d conhecimento, mas o seu desaparecimento

dirio traz a "escurito", simboliza a morte, marcando assim nao s o

ntmo do tempo, como tambm o propno ritmo imaginno da vida. Por tudo

sto podemos compreender que R se tenha tornadD o principal objecto de

cultu, de dogma e de ritual da civilizacao egpcia, brilhantD mesmo quandD

Ptah, Amun ou Horus reinavam. Curiosamente, esta divindade por



e?celncia do solo egipcio surge-nos com uma nica referncia neste tipo

de formagao onomstica e com uma construcb muitD rar^, como refere a

propsitD M. Thirion ( 1 08)

Este nome, proferido pela mae no momento du nascimento, d-nos

de imediato, dois tipos distintos de mensagem: o testemunho de um~ f

pessoal nu dogma heliopolitanD, que consagra R como d Demiurgo e a

informaco de que estaremos perante o primBiro f Iho daquela mulhsr.

A fraca expressao deste tipo de nomes construdos com R, pote

ser explicado pelo facto de Heliopolis, cidade natal do astro solar, ter

perdido muito da sua importncia e prestgio, nu Imprio Novo, devido ao

tesenvolvimentD das cencas solarss ligadas a Arr.on e cidade tebana 0

proprio sincretismo AmDn-R, caracterstico deste percdo, confirma esta

situacb

Esta a realidatB poltica e humana que sb esbopa atravs dos

nomes nventariados Na~o , pds, por acaso, que ds adjectivos vigoroso

(nftt), bom (nfr) e poderoso ( wsr), nos surgem cdhd ds mais citados. E se

o primeiro e o ltimo so expoentes ta atitude guerreira que marca o

hDmem do Impno Novo, c segundo faz apelo a uma nocb emergente deste

periodo, a bondade. Ela a outra face ta ideologia dominante no ImpBrio, a

marca de uma propaganda, simulteneamente, divina e real No , tambm,

puraDBo que Anukis, Maat, Mut, Sekhmet e Satis, so as nicas divintades

femininas que nos surgem aqui citaas. Mut, na sua qualidate de

companheira de Amon, o deus vigoroso b vitorioso que conduz os exrcitos

do farao a vitbria, Maat responsvel pela orderri e pela justica, Sekhmet, a

leoa agressiva que aqui nos surge como misericordiosa, explicitando deste

moto, a emergncia da dialct^ca de pecado e dD pertao (109) e,

finalmente, Anukis e Satis, deusas da regio das cataratas, que

dsmonstram bem o tomnio egpciD no Sul

Eram estes ds deuses que os egpcios buscavam para a nomeacao

dos seus filhos, procurando, deste modo, assegurar-lhes um bom destino.

Vigoroso, pDderoso, glorioso e grande.



h) Sujeito (Nume da divindade) + Adjectiva epteto (1 10)

<__. o

3s t-wr t

"A grandiosa Isis'

PN i_ 4, 1

3s t-nfr.t

"A boa Isis"

PN i 4. 7

H~-te
ich-nfr

"0 bom loh"

/W / I 3, 6

tmn-nfr

"D bom Amon

/W/ 29, 1B
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i""^"_ . o

tmn-ntfi

"0 vigoroso Amon'

/W/, 29, 21

,_.____.

tmn-ndm

"D docs Amon
"

/W/ 29, 23

e^. <=>l\

WM O li

imn-rh

"0 sbio Amun'

/VV/ 30, 2

ra^ (112)

tmn-hd w

"0 agressivo Amon"'

M. Thirion, PdF Jt. p. 83

PNttIQ_ 3 (=// 264,3); //, 34



,\i-/'W. .W^VVA

tmn-Kn

"D vitorioso Amon'

PN i 3 1 . 4

n _w*_w\

J^JL0^^ (113)

tn-hrt-nht

"D vigoroso ununs"

/W/ 35, 16

tn-hrt-rfj

"u sbio Onuns'

/W/ 35. 17

Wnn-nfr (114)

'0 ser perfeito (Anbis)"

/W/ 79, 19



Wsir-wr

"u grandiuso Csiris'

PN I 84, 23

D
? T ^-

o X 0 <____*

Pth-nfr

"D bom Ptah"

PN t 140, 14

Pth-nht

"u vigoroso Ptah"

/W/ 140, 15

M3\t-nfrt

"A boa Meat"

/W/ 145. 4

(115)
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-^,, sr< *~\ >}__.. _ -7' ;

/Yh. ^-J# f

"A glonosa Mut'"

/W/ 147, 5

___
tTi

,,V^.^_

Mwt-'3.(t)

"A grande Mut'

/W/ 147, 12

/7k* /-/fc?/" /

"A doce Hut"

PNit 147, 13

Mwt-ffr.t

"A boa Mut
'

/W /, 1 48, 5
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Mw t-ndm. t

"A doce Mut'

PN i 148. B

._.___.
. _.-..

Mn. w-nfr

"D bom Min"

PN /t 152, 5

: O a,

Mn. w-nf/t

"D vigoroso Min"

PNi 152. 6

(116)

"D poerosu Montu"

PNit 153, 27
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3 Jr'O

Mnt w-nht

"D vigoroso Huntu"

(113)

PNi_ 154, 18

,<N .

H-pg-c3

"0 grante Hapy'

/W/ 234, B

\\ """-"^
"_*_/^_A_/Vy\

^

u

"D grandiuso Hapy

PNit 234,9

Ht-hr-wsr t

*

A poderosa Hethor*

/>/V/ 235, 10
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?

Hp-nfr

"0 bom Apis"

PNi. 731, 15

Hr-<3

"0 crante Horus'

PN i 246. 9

Hr-wr

"D grandioso Horus

PN i 246, 18

C\
__vv ';

Hr-nfr

*

D bom Hrus'

PNt 249. 9

(119)
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Hr-nht

"u vigoroso Horus"

PN i 249, 10

C\ ]
M$ I) i i i I 73

Hr-tnr

"u vigoroso Horus

/W/ 251, 6

I
,- ^^

///75: w-nht

"u vigoroso Khonsu"

/W/. 271, 9, 271, 10

///?/77 w-nfr

"D bom Khnum
'

PN tt 275, 19



/www,

63^ (120)

///7/77 w-nht

"u vigoroso Khnum"

PN lt 275, 1, // 3B3

Sbk-wr

"0 grantioso Sabek

/W/ 303. 27

n

~

2^ (12 1)

Sbk-n#t

"0 vigoroso Sobek"

H Thirion, PdF JJ, p. 79

/W/ 304, 15 (= // 386, >; 304, 16)

AO iar

Shm t-nfr.t

"A boa Sekhmet'

PN t. 3 19, 26



Sth-nht

"u vigoroso Set

PNit 322,3

Al^ (122)

Dhwtg-nfr

"D bom Tot"

/W/ 408. 5

V-/VW

^ (123)

Dhwtg-nht

"D vigoroso Tot'

/W / 408, 7
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QUADRQ III

^svAdjec';ivD
P.u(>ret0
Divindades>s.

3? '3 __r wsr nfr nht ndrn rh
_/

hdw kn tnr

33 t

rh

imn

in.hr.t

wnn

wsi r

ptb

m3'.t

mw.t

mn.w
<

mntw

b-pg

ht-fir

hp

hr

hns.v

hnm.w

sbk

shm.t

sth

dhwtg

Nomes quoliiicadas cam eptetas: X

(nome divindade) + adjectiva epteta



A leitura este terceiro quatro revela-nos uma realidade muito

semelhante anterior. Amun, surge-nDS, de novo, como a divindade mais

citada, acentuando unicamente quer o seu carcter guerreiro, atravs do

epteto agressivu (hdw) quer o seu carcter de "bom pastor'", atravs do

epteto doce (ndm)

Horus, o patrono da realeza, apresenta menos uma referncia que o

deus tebano, provando assim a importncia que estes dois deuses tutelares

tinham para o colectivu egpciu do Impno Novd. Cditd Amon, ele

vigoroso (nht) e bom (nfr).

Imediatamente a seguir encontramos Mut, a compenheira dD deus

tebano (124). Tambm ela apresenta qualidaes j explicitadas

anteriormente: gloriosa (3h)t boa (nfr) e doce (ndm), mas tambm

grane (c3)t epiteto concedido anteriormente, umcamente, ao deus tebano

Amon e a Set (125) e que, neste quadro, surge tambm associado a Hapy

(126) e a Horus.

Encontramos depuis um terceiro grupD de deuses cum o mesmo

nmero de citagdes: Min, Montu, Khnum, Sobek e Tot. Todos eles

apresentam o eptetD de vigoroso (nht). Min, Khnum e Tot sao ainta bons

(nfrw). Montu tambm poderoso ( wsr) e Sobek, grandioso ( wr).

A realidade divina feminina tambm nao vem alterar este quadro

referencial Das divindades citadas, Isis, Maat, Mut e Sekhmet apresentam

tambm o epteto de boa (nfr)t tendo em conta que Isis, a me de Hrus,

8inda grandiosa ( wr), Mut, gloriosa (3h)t grande (
c

J ) e doce (ndm) e

Hathor, unicamente, poderosa ( wsr)

Hais uma vez, bom (nfr) e vigoruso (nht) nus surgem como as

qualidades mais citadas, neste tipo de formaco teoforica. A sua presenca

constante na onomstica do Impriu vem CDnfirmar a importncie que

qualidates como a bontade, expressa"b da relaga"b humana e divina, e d

vigor, expresso da forca fsica, tm num perodo em que a guerra

e?altada e se torna a imegem de propaganda de uma civilizacb.

E Amon, melhor do que qualquer outra tivindade, encarna bem este

deal divino e humano. Por issd, quanto ele brilhava no honzonte, os

antigos egipcios vislumbravam o guerreiro, mss viam ainda e tambm um



ueus que sabia ser doce (PN I, 29, 23) e protector como um pastor (PN I,

30, 1 1 )

u deserto e o vale, a morte e a via, o guerreiro e o pastor, a

dualidae, o jogo dos contrrios ta~o caracterstico da civilizaco egpcia

surge-ncs, naturalmente, bem representado na qualificaco da divindate

nacional E( consequertemente, nas rDmeacoes que surgiro neste perodo.

Aquele que recebesse c nome de "0 doce Amon" seria, no entanto, vigoroso
como um touro. Protector e bom como um pastor. Um grande guer-"eiro Era

este d ideal de homem que o Impric pretenoia difundir

c) Frase com predicado pseuda-verbal (127)

0 S

V,^

3st-h<tg

'lsis est resplandecente

PN /411

^H^il^ C12B)

i'h-ns(w)

"loh est vigilante"

PN /. 13 7



rh-htp

"loh est contente"

H Thiricn, PdF J9, ? 136

PNi 13.8'i
**

4

. jjjii.imj, ^( w%VA

tmn-cnh

"Amon est vivo"

A, Gasse, , p 195

imn-htp

"Amon est contente
"

PN tt 30, 12

(130)

___

:___ D

ttm-htp

"Atum est contente'*

PN it 51, 24



$1T
Ber-rm

"Baal est elevao*

PNit 93, 26

l?<___

(131)

Pth-<j?h.t

'

'Ptah est vivo'

Ch Maystre, <? <r. p 268

C. M Zivie, o c.t pp 174-175

D

a&^ C

Pth-htp

"Ptah est contente

/W/ 141, 5

=^O3

/#c. ^-/77/7 fy

"Haat est firme

PN I, 1 45, 2



Mw t-rs tg

"Mut est vigilante'

PNit 148, 10

/7W>. /*-/*#*. ty

"Mut est contente

/W/, 148, 14

c D

/7/7 w-htp

"Min est contente'

/W / 1 52, 9

/VXWV. J _} D

Mft w-htp

"Montu est cuntente'

PN i 1 54, 2 1
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A*
-

wbn(w)

"R est brilhante"

PN t, 2 1 7, 9

.M o D L

(P3)-fr-htp(w)
'

R est cantente'

PNt, 1 14, 20

(132)

i D

P^-htp

"R est contente'

PNit 2)9, 15

O/AWiA
i

<V_W>A

H<pg-<3

"Hapy est cheiD"

/W/ 234, 8, / XXV

(133)

(134)
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AflT
D J

Hp-snb(w)

"Apis est de boa sade

PNi 237. 19

f/VvN'W.e
Hr-cnh

"Hrus est vivo"

A Gasse, o c, pp. 77 e 82

____c D

Hr-htp(w)

"Hrus est contente'

PN 1,250,1

Hns. w-htp(w)

"Khonsu est contente
'

PN /271, 12



O -!___?".)_
AIWW. WiVAA v_/

///7^ w-mn(w)

"Khonsu est firme"

PNtt21\,5

et>^P]]- (136)

///7/77 W-hs(w)

"Khnum est vigilante"

/W/ 276, 3

Cc.
///7/77 W-htp(w)

"Khnum est contente"

/W/ 276, 6

Sbk-<nh(w)

"Sobek est vvd"

/Wii 303, 25



I^d' (137)

Sbk-htp(w)

"Sobek est contente"

PNit 305, 6

'^PjJ 0 38)

Sbk-snb(w)

"Sobek est de boa sade"

PN t, 305, 12

^S^>?1 (139)

73-wrt-hr tg

"Tueris est satisfeita"

PN tt 355, 16

T3-wr t-htp tg

"Tueris est contente
'

PN lt 355, 17



QUADRLI IV

^v^seudo-

-ivintade^x.
CZ <~nh(t) v/bn

mn(w)

mn.ty

ris(w)

rs.ty
rm hr.ty

htp

htp.ty
h>ty snb(w]

3st

i<h

imn

itm

b'r

pth

m3e.t

mw.t

mn.w

mnt.w

r*

h-py

hp

hr

[ins.w

hnm.w

sbk

t3-wr.t

dhwty

Nornes qualif icadns coim predicado psBudu-VBrbol:

Xtnome divindade) + predicado psBUtD-verbol



Dhwtg-htp(w)

"Tot est contente"

PNi 408, 18

**n~J*
Dhwtg-snb w

"Tot est de boa sade'

/W / 408, 1 9

Estamos, agura. perante um nuvo tipo de formago teoforica que

traduz determinadas exclamacdes profendas pela me, no momento do

nascimento da crianga Estas esbocam situacoes de devoco pessoal, que

pudem ser e?plicadas pela origem geogrfica dos dadDres do nume, pela

sua profisso du muito simplesmente pela predilecco de um fiel face a

determinata divindate (141)

Curiosemente, neste caso, a divindate mais citada Scbek, um deus

local adorado em numerDsos pontus tD Egipto, muito embor8 os seus

principa.s locais de culto se situassem no Fayum e em Kom Ombo.

Curiosamente, ainda, ele surge qualificadD com as trs referncias mais

signif icati vas, neste tipo de construcao: Sbk-htp(w) Sobek est

cuntente" (PN /t 305, 6), Sbk-Cnh(w) 'Sobek est vivo'* (PN i, 303, 25) e

Sbk-snb 'Sobek est de boa sae' (PN I, 305, 12). Elas traduzem bem u

contentamento nt.mD da maV transferitD para a sua d?'indade de eleicb



(142), perante o nascimento eficaz e saudvel da urna ncva crianga.

Amon e Mut tambm estb presentes, como seria de esperar, neste

tipo de nDmeagb. Assim como Hrus, o teus tutelar ta realeza, os deuses

criadores Ptah e Khnum e Tot, o juiz de todas as contendas. Todos eles

manifestando o seu contentamento perante o feliz evento Assim CDmo loh,

o deus lunar pur e?celncia que, para alm dsso, nos surge aqui numa

faceta bem peculiar : ela est vigilante (hs.w), qualificagao tambm

associada a Mut e a Khnum, velando para que tudo CDrra bem. E Tueris,

protectora tas mulheres grvidas expressa bem uma dupla mamfestacab

de alegna. Ela est contente ( 73-wrt-htp.Uf) e est, tambm, satisfeita

(73-wrt-hrtg).

E R, d deus solar pur excelncia do solo egpcio ? Tambm ele

manifesta o seu contentamento, por isso ele "est brilhente'* (Wbn). Isis,

modelo de esposa e de me. surge-nos aqui representando bem o seu papel:

ele esL resplandecente (h*ty). Assim como Hapy, que parece anunciar o

futuro evento: />feJy---J"Hapy est cheio" (PN I, 234, 8, / KaV!)

Atum, Min, Montu e Khonsu tambm traduzem 0 contentamento

ntimo ta mae E Apis garante a boa sade da crianca

Baal outra divintade presente neste tipo de farmacb teoforica

(Bcr-rm "Baal est elevadu", PN I, 93, 26), que nos merece einda uma

referncia particular, pois a sua presenca na onumstica do Imprio Novo

prova bem a aculturagb sofrida quer pelDs egpcios quer pelos

estrangeiros, neste caso asiticos, que uma consequncia previsvel da

poltica impenalista que 0 Egipto leva a cabo neste perodo da sua

histha us SDldatos e os comerciantes que vagueavam pela imensidb do

Impno acabanam pur introduzir no solo egpcio determinadas divindades,

que embura na~o fossem incorporadas na religio oficial, receberiam um

culto popular, privado, bem caracterstico do fenomeno de 'piedade

pessoal" que expressa a nova atitude religiosa do homem do Imprio Novd.

Esta atitude tambm expressa atravs da nomeai~ao . Ela nb s veicula

determinatas divindades de eleigao, como manifesta as pnncipais

preocupacbes sentidas pelus "dadores de nomes'.



d) Predicagb de dentidade do tipo: X(nome de divindade) +

Sujeito (143)

n c_____. (v ^. _

imn-m-K3

"Amon um touro"

PN tt 29, 3, 337, 22

imn-nb

"

Amon o Senhor'"

PN tt 29, 14

(144)

tmn-nb-hs w

"Amon o senhor dos cantores'

PN it 29, 16
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*i.^ (1^5)

tmn-nh-t3 wg

"Amon o Senhor das Duas Terras'

PN / 29. 17

r|S r C^= ll

.wJO %y\

imn-kd

"Amon o Cnador'

PN tt 3 1
,
6

^S^lL0 (M6)

Wsit-m-Pc

"usris comD R'*

/W/ 84, 25

jL-=h <147>

Br-mhr

"Baal urr, guerreiro"

/W/ 53, 23
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Pth-p3-mniw

'Ptah d pastor'

PN /t 1 39, 1 1

D

A^Q II

Pth-p3-h<pg

"ptah o Nilu"

/W/ 139, 12

Pth-p3-kd

"Ptah o criador"

M.Thirion, PdF Jt, p. 88

/W//# 287, 13 = // 355, / 12C, 2

_

Imi i h

Pth-p3-tnr

"Ptah a furga"

PN i 139, 13



R, f\

Pth-m-imn

"Dieh g (cono) Amon

/W/ 139, 16

Mv /'-/? t-ntr. w

"Mut a Semhora dos Deuses'

/W/ 148, 4

(______. tv^*

/7/7/ W*-/?J -/7/)

"Muntu o Senhor"

/W/ 154. 1

i i

^l. D

Mft. w-p3-h<py

"'Montu d Nilo"

PN it 154, 2

_^*^-~-.\
___

212



V'l'V --x*

Mnt w-m-Mn w

"Montu Min"

PN i 1 54, 6

o i o

P^-m-rh

"R um sb.D'

PN 1,2)1. 17

=3 n III

Hr-m-nb-t3. wy

Hrus o Senhor das Duas Terras

PN /t 248, 2

A anlise desta nova istagem ce nomes e do quadro nmero cinco

conduz-nos a resultadcs muito sigmficetivDS, para a compreensb da nova

mentalidade e do pensamento religioso que lhe subjacente. nc Impno

Novd.

Amon, deus criadDr, tebano.. e Pah, deus criador, menfita. surgem-

-nos como as divintades mais citadas, e^plicitendc por um lado o dominio
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da divindade tebana e a sua importncia em termos de imaginno e por

outro, a crescente influncia que a divintade menita vem alicercando ao

longo do Imprio Novo

Pela primeira vez na historia do EgiptD, o nome de Amon surge

associado figura de um :curo (PNt, 29, 3, 337, 22) perscnificando, dests

modD, a agressividade e o vigor que lhe eram caractersticos enquanto

divindade guerreira. Mas esta su8 faceta to particular, to localizada no

tempD , depois, apoiada em expressdes que Ihe so nerentes:
'

Amon d

Senhor" (tmn-nb, PN I, 29, 14), 'Amon o Senhor das Duas Terras"

(tmn-nh-t3 wg PN I, 29, 17), Amon o Cnador" (Imn-Kdt PN I, 31, 6),

afirmando deste mudo a sua supremacia sobre a terra do Egipto, sobre os

humens e os deuses, que ele criara, na Drigem (148) Mas pare alm disso,

Amon apresenta ainda um atributo bem peculiar, ele d 'Senhor dos

Cantores* (Imn-nh-hs.w, PN 1, 29, 16) Com efeito, os cantores assim comD

os msicus tinham um papel importante na vidB religiosa do templo (149),

pois d culto, principal via de comunicacao com o sagrado, era cunstitudD

na"b s por te?tDS recitados, como t8mbm por cnticos acompanhsdos bo

som da harpa e de outros instrumentos musicais

Mas. a superioridade do deus tebano , naturalmente, contestada

pela casta menfita e pelo seu deus tutelar, Ptah. E essa realidade est bem

patente no conjunto de atributos associados 8 Ptah, neste tipo de

formaco teoforica.

"Ptah o Criador" (Pth-p3-kd, M. Thirion, RdF Ji, p. 8B) que

CDncebeu no seu coraco o cosmDS, nas suas diversas mamfestagdes, e d

realizDU atravs da palavra, mgica (150). Pai e mae de tuda a humaniriade,

ele 'ps no mundo tuto aquilo que e?iste' (151), "mDdelou os homens e fez

nascer os deuses" (152). Por issu, ele tambm responsvel pela ordem

poltica e pela sua expresseo real Ele o pastor (Pth-p3-mn/w, PN I, 139,

1 1) protector do seu rebanho, a expressa~o da furca (Pth-p3-tnrt PN I, 139,

13), mamfestando-se ainda, atravs de um processo curioso de

dentificacdes "Ptah o NId" (Pth-p3-Hcpy PN i 139, 12), "Ptah

Amon' (Pth-m-imnt PN i, 139, 16).

Estes identificaco~es no retiram ao deus menfita as suas



qualidaces e atributos mciais. Pelo contrrio, elas servirb para

aumentar o seu potencial divino e a sue expresso no cuotidiano. Atravs

da identif icaQao com Hapy, deus do Nilo, Ptah v explictada a sua funco

de criedor. Cnadorda vida que brote da terra, aps a inundago benfica dD

solo. Esta funco , ainda, ccnsegrada pela idennficagao ccm Amon e,

consequentemente, com ds cultos sclares.

Tambm Montu e Osris se mamfestam atravs deste processo de

identificacdes "Montu o Senhur' (Mnt.w-p3-nbt PN / 154, 1), mas para

alm dissu, ele ainda
,

o Nilo (Mnt. w-p3-H<py PN / 154, 2) e "usns

R" ( Wsir-m-Rc. PN I, 84, 25).

As pnncipais divindades do Imprio prucuravam, deste modo,

aumentar e/ou legit.mar os seus puderes e fur:;oes Atravs da

dentificacb com uma fonte cnadora, como o casu ce Mcntu ou pela

dentificaco cum os cultos solares, no exemplo de Dsris

0 sincretismo religioso tem assim, no Imprio Novo, uma expressao

marcante, apresentando-se como e forma eficaz de resolver conflitos de

puder religiuso e/uu institucional Curiosamente, esta realidade na~D

escapar dimenseb nomeedore da linguagem e, assim, os nomes do

Imprio Ndvo transpurtam consigo as lutas e as aliancas entre os deuses,

as diversas tendncias do poder religioso e a sua menifeste^ao real, em

termos de imaginario.

Debrucemo-nos, ainda, sobre as outras divindades citades: Horus, d

legtimo herdeiro de Osris, surge-nos aqui com um atnbutu tambm

partilhado por Amon: "Hrus o Senhor das Duas Terras" (Hr-m-nb-t3.wy
PN I, 248, 2), qualificaco perfeitamente legitimada pela sua fungo de

deus do cu e da realeza "R um sbiD' (R" -m-rht PN it 217, 17),

e?plicitano deste modo, a sua dimensu de fonte de luz que ilumina d

hDmerri e lhe permite c CDnhecimento (153) E, Baal, de novo presente na

realidade egpcia, sobressai como um guerreiro (Bcr-mhrt PN I, 93, 23),

mostrantD assim a sua ser.sibilizacaD ideologia oo Impno.

Resta-nos Mut, a mca divindade feminina citada neste tipo de

formaco teDforica "Mut a Senhora dos Deuses' (Mw t-nb t-ntr.w, PN I,

148, 4) qualificandD-se assim, claramente, como a companheire de Amcn



"o rei dos teuses", figura tutelar do Imprio

Atravs destes nomes, nos podemus vislumbrar a historia dos

humens e dos deuses. Dos seus conflitos e ahancas Das suas preocupacdes

mais preementes e das suas referncias fundamentais Mas esta imagem

nb se esgota aqui. Ela ser completada com outros nomes, outras

mensagens e Dutros destinos, como veremos adiante

f) Predicocoo de idGntidade do tipo: Predicedo (substHnctivD)

+ Sujeito (X-nome da divindade)

I J_ 1 VVW-A

Sr-lmn

"

Amon juiz"

PN it 316, 26

O
Sr-Pth

"

Ptah juiz'

PN I, 3 1 1, 1



I J 1 /W.VSA V

Sr-Mnt w

"

Montu juiz
"

/W/ 317, 2

Apenas trs deuses nos surgem referenciados neste tipo ce

formacao teoforica: Amon, Ptah e Muntu Curiosamente, trs grandes

figuras do Impno, como j vimos entenormente. E com uma qualificacb

muito particular, a de jufzes.

A associacao da funcb judicial a estas trs divindades

remete-nus, de imediato, pera a cnse das instituico'es rD Imprio Novd e

para d surgimento de uma nuva concepcaD de justiga e de moral. Com

efeitu, e sociedade que se desenha apos a poltica impenalista dos reis

tebanus uma sociedade que j nb reconhece a excelncie ntr'nseca da

ordem estabelecida, nem a capacidsde manente de auto-regulaceo

veiculad3 por Maat (155) A multiplicacb de escndalos, os roubos e ds

saques contuzem o homem egpcio ao cepticismo e, e uma forma mais

prtica, crtica das institui^oes que teveriam ^elar pelu exerccio de

Maat. Emre elas, e instituipo judicial , sem dvida, aquela que sofrer

maiores ateques, pois nem os magistrados escapam unda de corrupcu

que grassa no Imprio ( 1 56).

Deste moto, o homem egpcio, desiluclido e escrente das

instituicues, ir concentrar toda a sua esperanca na divindade,

estabelecendo cum ela, uma relacb directa, ntima e nuividual (157). A

tal ponto que a divindate surgir como a nica entidade :apaz de

supervisionar a ordem social (158). por este via que Amon, Ptar e Mon;u,

serao consagrados como juizes, dos sd eles garantem ao humem o

exerccio de justica e a boe prtica e Maat.



g) PredicBco""b de Bituogob: X(nome da divindode) + Predicoda

(Grupo Proposicionel)

c
C_

3s t-m-h3. t

"'lsis est no topo'

PN i 4. 4

>__.______,______ *_,

(159)

tmn-m-h3 t

"Amon est no topo"

PNi 2B. 8

i /."U-fl

Imn-hr-mng. (t)

"Amon faz apascentar (como um pastor)

PNi 30, I 1

719



/VVw**'"''Y
*
**

**

iT- tTs

D JlVl Ji-^^ I

//7;7 W-m-h3 t

"Anbis est no topo'

PNi 37 9

Cpi i~ * '

^'^ (160)

ttm-m-t3-nb

"Atum est em tode a terra"

M Thiricn, PdF J/, d. 85

/W/ 380, 22 -- PN llt 268, 12 e PN fl_ 39B

/fn. t-m-nb w

"Mut est nas Terras
*

M Thiricn, PdF J6t p. 14

o^

/7^v t-m-h3 t

"Mut est no tupo

/W/ 147. 21
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=

^!\-^ (161)
__> __r _'-.-'- o. i

Mnt w-m-h3 r

"Muntu est nD topo"

PN i 1 54. 7

Mnt w-m-t3 wg

"Montu est nas Duas Terras"

M Thirion, PdF J7,p. 13 1

__vv l-'i

Hr-m-h3 t

"Horus est no topo*

A Gasse, o c, p. 18

Hns w-(m-)h3 t

"KhDnsu est no topo"

M Thirion, PdF JJt p. 86



qUADRO VI
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///7-s: w(-m)-h3. t-ntr-nb

"Khunsu est cabeca de todos os tieuses"

M. Thirion, PdF Ji, p. 88

PN tt 271, 11, // 382 = //310, 19

- <_T\

%. r\\.
-

^J_.-i a_

Dhwtg-m-h3. t

"Tot est no tcoo

/w / 408, 1

A anlise desta ltima listagem de nomes teofricos remete-nos

para a questb de realeza divina e?ercida subre os deuses du sobre a terra

do Egipto tsis, Amon, Anbis, Mut. Montu. Horus, KhDnsu e Tot, todos eles

so apresentados como exemplos te "chefes do panteao", eles "estab no

topo" (m-h3 1 ) e, Khonsu , ainda e?plicitado nesta funco, na sua

qualidade de deus que "est cabeca de todDs ds deuses'

(Hns w(-m)-h3 t-ntr-nb ) Por outro lado, Montu, Atum e Mut surgem-nDS

CDmD divindates protectoras de todo o sdId egpcio.

Esta realidade explicita-nos que a realeza divina exercida sobre

outros deuses ou sobre o Egipto nao especificamente reservada a um

deus Assim, quando uma divindade nomeada com este tipo de atributos,

nos estamos perante um caso perticular de 'tevoco pessoal'. que

escolhendo um deus da vasto panteo egpcio, o vai previlegier, turnendo-o

objectu de um culto ntimo. mas sem nenrum cercter de exclusividade.

De qualquer modo, a romeacao particular destes deuses, neste tipo



de formacao teofurica, vem provar-nos a populantiade de que eles gozavam

junto da populaca~o egpcia. Amon, Mut e Khonsu, a tn'ade tebana, estao aqui

bem acDmpanhados pelo deus criedor de Heliopolis, Atum, pelo deus da

realeza, Horus, pela divindade guerreira, por excelncia, do sdId egpcic,

Montu, pelo protector da necropole tebana, Anubis, pelo juiz de todas as

contendas, respunsvel pele manutenco da ordem estabelecide ra origem,

Tot.e einda por Isis, modelo de esposa e de me, da sociedads egpcia, que

garantiu a usris uma sepultura digna e, a Horus, seu hertieirD, o exerccio

da realeza

Atrs de ceda nome du atributo aplicado a um deus encontra-se uma

realidade mtica e cultural, mas o acto destes nomes possurem uma

realidade nb significa, necessariamente, que eles sejam lirmtadus a uma

divindade particular Pelo contrric, quase todos eles so aplicaveis a

outros deuses, provando assim que a nomeacb das qualiades de uma

divindae era, fundamantalmente, Dbjecto de uma devocc particiular e

ntima, rio obedecendD a nenhuma regra ou hierarquia pr-estabelecida

(165)

Estes foram alguns dos nones escolhidos pelos antigos egpcios

para a nomeagb dos recm-nascidos Atravs deles, nos pDdemos

constatar diversas realidades Pocemos vislumbrer a sociedade vivita por

estes homens, podemos senti" as suas principais angstias e

preocupepbes, mas tambm podemos aperceber-nos da reelidade divina e,

einda, sentir a forca mgica da nomeagb.

A sociedade que se abre ~os olhus du homem, no Impno Ndvc,

ume sociedade em profunda muiaco A reelidade Doltica da guerra

alterar, definitivamente, a face to ImpriD, em termos economicos,

SDCiais e mentais Os tnbutos. os saques e ds tespDjos provementes ta

guerra transformaro o EgiptD numa grande po;i_nc*a economica, mas sereb

tambm responsveis pela akeraco de ordem social. As castes

religiosas, pnncipalmente a tebana a a menfita, assim como os militares,



tornar-se-b nas figuras de proa desta nova sociedade que se desenha,

beneficiando das suas propnas contradiccries internas Pcr outro lado, a

entrada macica de estrangeirDS, na sua maioria captivos de guerra, na

sociedade egpcia, tambm ter as sues repercursbes, pois estes

transportam consigo a sua culture e tratico, os seus deuses e e sua

lngua. E, deste mDdo, o EgiptD ir sofrer um prucesso lento de aculturacb.

Este ter o seu clmax, o seu ponto de ruptura, quando a avidez da riqueza

se substituir prtica social, tica e cosmica de Maat Entu, o homem

egpcio r questiDnar a legitimitade da Drdem estabelecida, assumindo

uma atitude crtica face s nstituicoes E a divindate surgir, no seu

hDrizonte, como a nica referncia capaz de assumir com justica, o

destino da sua vida na terra e no alm Mas esta divindade frutu de uma

escclha pessoal e ntima do indivcuo, ainde que essa escolha nossa ser

motivada por razbes inconscientes. Assim, nos vamos encontraros grandes

deuses do imprio ao lado de divindades, aparentemente menores. Todos

eles, sendo objecto de um culto privado, cuja manifestecao e?terior est

bem patente nos nomes prprios.

3.1.1.4- Nomes evocotivos de festos religiosos

A religiosidade egpcia, muito embora profundamente espimtual e

intelectu8l, expressou sempre a sua mensagem at^s do gesto e da

palavra, procurando assim e?tenorizer e tornar visvel, compreensvel, d

cDlorido, o mltiplo e d uno, as diferentes vozes, Hnguagens e imagens das

suas tiivindades. As festas religioses du 'festivais" inscrevem-se, assim,

neste quadro de atitudes. Elas seb uma imagem de merca de toda ume



civilizagao, mas a sua importnca particular para cada cidade"u egpcio

extravasa o seu contedo poltico, itieologico e religioso, permitinto uma

aproximacab directa entre o homem e o objecto do divino e, atravs dessa

aproMimegao, um contacto/dilugo ntimo ertre 'filho" e "pai", uma

e^presso de sentimentos, angsties ou emopoes. E um pedido de ejude, de

prutecco ou ensinamento Atravs do simples Dlhar, do genuno sentir ou

da forca sbia do seu coracao (166).

Estas festas eram escalonadas au longo do ano e celebravam os

fenmenos cosrnicos du as datas chaves do ciclo agrcula, rememorandD

assim ds eventos mitolgicos meis relevantes de historia desta

civilizacb. Embora a sua comemoracao fosse anual, a acumulacc de

festividades era de tal modo significativa que acabava por comportar

todos os meses vriDS dias 'feriados".

0 CDnhecimento que ns temos das datas especficas destas festas

foi-nos dedo por diversus calendnos que ds antigos egpcios nos legarem

Alguns em pepiros, e partir do Impno IMdvo e, outrus, DriunDS dos

templos. u mais antigo de todos estes o de Abu Gcrab (167). 0 mais

detalhado data do reinado de Ramss III e conhecido como a "lista de

Medinet Habu" ( 16B). Tembm os grandes templos de Dendera, Esna, Edfu e

Philae conservaram um Mas, para alm deste tipo de fonte historica,

alguns templos forneceram-nos ainda Dutro tipo de referncies: a

representacao, em baixo-relevo, bastente detalhada, das suas festas mais

importantes Podemos, por exemplo, comprov-lo nas grandiosas colunas

que suportavam o templo de Luxor Nelas est contada uma historia A

histria da viagem de Amon, Mut e Khonsu que, em procissb se dirigiam,

anualmente, do templo de Karnak ao de Lu?or, dando assim corpo grande

festa de Opet, um dos expuentes de manifestagao de alegria e fervor dos

habitantes de Tebas, a partir do Impno Novo

No entanto, nem todas as festas do calendno religiosu foram

gravadas nas colunas ou paredes dos templos. us sbios egpcios

escolheram-nas cuidadosamente, tendo em conta a sua importncia

relativa, d seu valor ritual e litrgico e, sobretudo, o seu peso mitologico

(169) Para alm disso, cada templo tinha o seu prpriD prDgrame litrgico



Vejamos, entb, as divindaties que nos surgem neste tipo de

construco:

_JS-=H
3s t-m-hb

*

Isis est em festa'

PNttA,5

tch-m-hb

"loh est em festa"

A Gasse, o. c, p. 131

Ck C77)

tmn-m-hh

'

Amon est em festa"

/W/ 28, 14
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cuja importncia se media pelo prestgio da divindade a adorada (170).

Existiam, basicamente, duas categorias tistintas de festas

religiosas: aquelas que eram simples CDmemoraco~es sulenes e que se

realizavam no interiDr do templu (171), sendo por isso vedadas

generalidade da populaco e as que implicavam uma sefda ou uma viagem
da divindade que, deste modo. podia ser "sentida e adrmrata" pur tudos os

citados (172). Estas eram as verdadeires festas populares, pois

pruporcionavam a todos aqueles que neo estavam envulvidos no culto, a

possibilidade de estar proximo da sua divindade de eleigo, muito embora

esta no se mostrasse directamente aos olhos do pblico e se conservasse

fecheda, invisvel num recinto sagrado, no interior da barca divina que a

transportava (173).

Nd Imprio Novo competia ao fara e conducao das grandes

prDcisso'es tebanas, no entanto, nb podemos afirmar a sua presenca

assdua nestas cerimonias litrgicas (174), essim, a participaco directa

ou indirecta dos faraos nestas festas, era bem reveladora da importncia

poltica que as motivava, pois elas no so serviam como forma te

propaganda real, como tambm rememoravam e reactualizavam, de uma

forma regular, a integracao csmica da reeleza, abolindo o tempo e

afirmando, pela eternidade, a sucessao cclica dos reinados.

Festas religiosas, polticas e pupulares. A todos serviam, pois

nelas estava inscrito o ciclo da natureza, a vitona divina, o poder

regenerador do farao.

Neste pancrama atrs retratado inscrevem-se os nomes evocativos

de festas religiosas. Estes eram nomeedos quandc o nascimentD de uma

crianca coincidia com a data de determinada festa religiosa e continham,

geralmente, eclamages produzidas n8 ocasic destes festividaties (175).

Alguns destes nomes so bem explcitos, em relacb festividade

em questo. Neste quadro inscrevem-se todos aqueles que sao formados

segundo o esquema diwndade X+ m+ hb (A divintade X est em festa).

Esta fDrmagu teofrica surge nu Imprio Mtio, frequentemente

utilizada nD Imprio Novo e comeca a rarear no Terceiro Perodo

Intermdiu (176)
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tnp. w-m-hb
'

Anbis est em festa
"

PN i 37, 10

_r:_.

^i-j (179)

itm-m-hb

"Aturm est em festa"

M Thirion, RdF J4, p. 108

A-W^S o\ V V,V

vz*. t-m-hh

(1B0)

"Anukis est em feste
"

PNi, 69, 2

=

w

J

^nt-m-hh

*

Anat est em festa'

(181)

M.Thirion, PdF J4,\> 10B



W3dj t -m-hb

"Uadjet est em festa'

PN i 75. 8

uvv%v:m
Pth-m-hb

"Ptah est em festa"

(182)

M Thirion, PdF J4, p. 107

^\ ''"N S (1-7.
^J_%j^-
Mw. t-m-hh

"Mut est em festa'

PN tt I 47, 22

/#?: w-m-hb

"Min est em festa'"

/W / 151,20



^ Jr' i~tv ^,

///?/ w-m-hb

"Montu est em feste"

(133)

PN i 1 54, B

/*-~57

Hcpg-m-hb

"Hapy est em festa"

M Tniricn, RdF J4t p 108

1*J=A oj
Ht-hr-m-hb

"Hathor esta em festa"

PN tt 235, 13

____^~"~I7

Hr-m-hb

"Horus est em festa"

(184)

PN tt 248, 7



!<?_
T __;fv

///73: w-m-hh

"Khonsu est em festa"

PN / 271. 3

Qk-=1TJ
///?/?? w-m-hb

"Khnum est em festa

/W/ 275. 15

p

~~2_7

Sbk-m-hb

"Bcbek est em festa'

PN tt 304, 5

Sfim t-m-hb

"Sekhmet est em festa'

PN i 3
1

9, 25



Sth-m-hb

"Set est em feste
"

PNi 321. 31

*~~~~~~

k^MJo
73-wr.t-m-hb

"Tueris est em festa'

/W/ 355, 14

UT
Dhwtg-m-hb

"Tot est em festa'"

/W / 408, 2

(187)

A maior parte das divindades que entram na composicac destes

numes, j foram por nos '"apresentatas" ao longo deste captulo. No

entantu, deveremos equi fccar, essencialmente, o seu papel no tiecorrer de

uma festa ou cerimoma particular.



Iss, e deuse mais fenvlie^ do panteab egpcio, tiesempenha no mito

csiraco, a funco de esaosa dedicada que vieja por tudc o Egiptu, a fim de

reencDntrar o corpo de Osris, seu marido e irmo, para o reammar atravs

de formulas mgicas, Dermitindo-lhe essim d retDrno vida, a

"ressurreico". Por isso, todos ds aros, ro ms de Khoiak, ela estava

presente nos "mistrius ce Osns', representados em vnos templDS to

Egipto. Estes relatavam os episocios da "pai?o' dc teus fundaoor (18B) 0

seu assassinato, c seu enterramemc e a sua ressurrei^ao E Isis,

juntamente com Nftis, velando o seu corpo, chorando a sua mc~te e

clemendo pele sua "reanimecao'

A extensa~b e a Dopularidade cestes "mistriDs" justificam,

plenamente, a utilizageb de Isis. neste tipo de formaco teofnca

Protectore dos mcrtos e das criancas ra sua condicao tie rre ce Horus,

"'lsis est em festa"' (3s t-m-hb), ge^antinD essim, pela etermdede, o

ciclo de vide e da natureza.

Tambm luh, o tieus lunar, est aqui representatiu numa dimensao

festiva (Th-m-hh, "loh est em este'), embura esta sue ncmeaceo nu

traduza uma festividede oficiel, nas sim um fenneno ce 'devDgb

pessual" ou "celebracao pnvada" (189), muito em voga a partr dc ImpriD

Novd. Este tipo perticular de
'

festv dade', produzida na pen'ena dos

grandes santurios, traduzia-se muitas vezes numa procissao dos fiis,

acompanhada de oracoes, oferentas e produco de orculos Cunosamente,

os numes teofDricos surgem, muitas vezes, ccmo respcsta a um pedido tie

crculo. Meste caso, loh, o deus lunar que "mede" e 'tece' ds destiros (190)

surge como o protectu'* do recm-nascido qje, pravavelmente, abnra cs

seus olhus ao mundo, du*~ante a nciie. serdo po-* issd abenccadc pela

divindade que iluminava os homens e o mundu, quando c Sol desaparecia ro

horizonte

J a nomeaceu do deus teDano, Amon (/mn-m-hb. 'Amon est em

festa"), prufundamente hgedo ao aparelhc pol tico, cever ter sido

expnmida por ocasib da famosa festa de Opet, que ter s do ^ealizada

pela primeira vez no reinado de Hatchepsut. Esta feste comecave no

dcimo-quinto dia do segundo ms ca irude^ao, de madrugaca, terminardo



cnze dias depois. No entanto, a sua turacab vai aumentendo ao longo ds

reinados da XVIII e XIX dinastia e, assim, quando chegamos a XX dinastia,

ela tem j uma duracb que varia entre os vinte e quatro e os vinte sete

tias (191)

0 seu ritual consistia na viagem, de barca, da estetua do deus

Amon, acompanhado de Mut e Khonsu, do templo de Karnak em direcco aD

templo de Lu?or. Esta "prociss8D" era presidide pelo prprio rei, que assim

cunfirmava um aspecto importante do dogma faraonico, a sua filiaco

divina. 0 cortejo era ainda acumpanhadu pelos sacerdotes e altos

dignatrios, assim como por muitos outros fiis A msica e a tianga

davem d tom e festa cerimonia litrgica e as uferendas, institucionais

ou privadas, multiplicavam-se

Esta ocasib era, tambm, propcia pera e producb de orculos, que

se vo multiplicar ao longo dos reinados to Impno Movo (192).

0 Egipto explodia, assim, em alegria, para viver a mais impurtante

festividade do calendrio litrgico. Ela simbolizava, no plano religioso, a

fusao de Amon de Karnek cum Amon de Luxor, " frente do seu harm",

expnmindo deste moto, d puder gerador encarnado pela forma itiflica

desta divindade No plano pultico, protagomzava os ritos constitutivos da

realeza, dando assim expressb ligaco profunda entre o ciclo religiDso e

o ciclo poltico da mitologia egpcia

uuantu a Anbis, deus local te Lycopolis, que nos surge no quarto

nome apresentado (tnp.w-m-hb, "Anbis est em festa"), ele era a

tivindade responsvel pelo embalsamamento e o patrono e protector as

necropoles Estes atributus tDrnaram-no sujeito de uma devuceo

particular, pois a problemtica de morte, os seus tempos e espacos,

representados nos diversos rituais, erQm questbes fundamentais para a

sDbrevivncia e eternidade do homem egpcio e de toda a civilizaco.Assim

pudemcs entender d peso da popularitade de Anbis, na comunidade de Deir

el-Medina (193), a comunidade de artfices, artes'os e construtores tios

tmulcs tebanos. A morte "espreitava" a montanha tebana e Anbis velava

pela sua integridae fsica, garantintio assim aos filhos da mae-terra um

regresso pacfico ao "ventre materno", um retcrno origem, ao princpio
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da vida, ao tempo sag^ado ( 94)

Atum, o Demiurgo ce Hel.bpolis, que nos surge na composipac d

quinto nome (itm-m-hbt "Atum est em festa"), uma divindatie que, eo

longo dci perodo ramessssida, v recorlecida a sja antiga eficcia

religiosa e poltica De resto, HeMpolis era o primeirc Ijger santo nas

representacoes religiosas e e segunde metrpole, epcis ce Tebas, no

Imprio Ndvo A esta cidade estb hgados muitos mitos arqutipos e

modelus rituais. Deste modo, podemos entender a e^presseo desta

nomeaca~o como um fenomeno de cevcca"b particular a ume das divindaties

mais importantes do panteo egpcio

Anukis a divindade que nos surge na compDsicb do sextD nume

( cnk.t-m-hh, Anukis est em festa"). A sua personalidade, ainda um pducd

obscura durante o Imprio Mdio, vai desenvolver-se e ampliar-se ao longo

ud Imprio Ndvo, e a sua populandae junto des vries cemedas da

societade ser tb grande que a tornar objecto de diversos cultos e

manifestaco~es de p.edade pessoal

Em Elefantina, das cincc festividades existentes, conhecidas

gracas ao calendno legado por Tutmsis III (195), trs eram dedicadas a

esta deusa, isoladamente ( no ltimc dia do terceiro ms da inundacao) ou

juntamente com Khnum (no quarto dia do segundo ms da nundapo) e

Satis (nu vigsimo-quarto dia do segjndo ms da inundacab).

Em Sehel, Anukis era tambrn objecto de uma devocb muito viva,

cumu o pruvam os numerusos grafitti gravados em sua honra nos rochedos

da ilha (19G). Mas este culto individual. e?pressc de uma f fntima, tinha

tambm uma timensac institucional, traduzida na festividade que a se

realizava durante trs dias (197), durante os quais a deusa viajava de

barca, pelo ric, recebendo ento inmeras oferendas. Tambm em Assub e

ao norte da Pnmeira Catarata, Arukis era objecto de um culto bastante

representetivo (198), essim como na comunidade te Deir el-Medina (199).

Ds santurios edificados para a sua adoraoao vb multiplicar-se ao

longo do Imprio Novo, assim como os testemunnos de pieade pessoal Por

sso, a sua presenca to significativa na Onomstica do Impro. Ela a

prova viva da force e da popularidade de Anukis juntc cas vrias camades



da populacao egpc.a.

Anat a divinade que nos surge no stimo nome apresentado

(cnt-m-hb, "Anat est em festa'"), e a sua presen^a neste tipo de formaca"b

teofonca revela-se de uma importncia fundamental para a cDmpreenseo

da nova realidade poltica, religiosa e mental do Imprio Novo. Anat,

esposa e irm de Baal, uma deusa de origem siro-pelestinense que entra

no Egipto na poca ramessssida, sendo venerada, em particular, na cidade

tie Pi-Ramss, onde lhe foi construdo um templo. Tambm constatamos a

sua presenga noutrus locais, nomeadamente na ZDna te Deir el-Meina

(200) Com efeito, a poltica imperialista dc Impno Novo vai trazer

CDnsequncias materiais, humanas e mentais a uma sociedate

profundamente enrazada na sua cultura e espaco muito proprius e

encestrais.

0 Egipto abre-se ao mundo e esta abertura provocara contactos,

irocas, sincretismos, aculturacbes As diferentes campanhas asiticas

levades e cabo pelcs reis deste perodo fazem entrar no territcrio egpcio

muitos estrangeiros: nbios, sriDS e hititas. PodemDs constatar a sua

presenca atravs dos nomes estrangeiros que nos surgem nesta altura,

embora a sua frequncia seja muito inferior realidade dos factDS, pois

muitos destes mudavam ds seus nomes semticos du nbios para nomes

genuinamente egpcios (201) Mas estes estrangeiros nb traziam s os

seus nomes. Transportavam tambm uma cultura, costumes, tradipbes.

Uma religio e divindades proprias, que estavam indissoluvelmente ligatas

au seu solo e sua rnstcrie particular. Fd essim, por esta via, que Anat

penetruu no territno egpcio, viajando nu coracb dos homens captivos e

cunquistando um espagc, para am do especo ocupado pelos seus

ancestrais adoradores.

Ligada cidade de Buto surge-nos Uadjet, a deusa serpente,

protectura dc Baixo Egipto. Tambm ela est presente neste tipo de

nDmeacb (W3dj t-m-hh, 'Uadjet est em festa"), comprovando a

importnc'a que os deuses ligados a determinadas cidades ou espagos

esempanravcm na "pietiade'* ou "devogao irdividuel" (202), dendc assim

oricem a vercadeiras "festividades" de cercte^ pooular.



Buto era uma das cidades sagradas para os antigos egpcios, pois
segundo a mitologia osiraca fora ali que Hrus e Isis se tinham refugiado,
antes de regressar ao Egipto para reconquistar a realeza Por isso, Uadjet,
a teusa tutelar de Buto, estava simbolizada na cobra ureeus presente na

fronte do farao, protegendo, desie mudc, a realeze cie qualquer ataaue

legal, comc o fizera no passado CDm o legtimo herdeiro de Dsns, Hrus,
a expressb divina do farao.

Na 'fronteira" entre o Norte e o Sul "reinava" Mnfis. suportada pela

puderosa casta menfite e pelo seu deus criador, Ptah A sua perticipaceo
neste tipo de formacao teoforica (Pth-m-hbt "Ptah est em festa')

expressa bem d peso poltico e a consequente populandade que esta

divindate ta~o antiga vai conquistando ao longo dos reirados cd Impno
Novo.

Ptah era o pnncipal protagonista das cerimonias ntuais realizadas
nos grandes "festivais de Mnfis" (203). Aqui, oo prcprio povo podia

participar das celebracobs, no e?terior dD templo, onde Ptah 'escutava as

suas oracdes", os seus pedidcs e splicas, 8 sua devoco (204). M8S,
tambm em Deir el-Medina, ele era ODjecto de um culto particular, na sua

qualidatie de senhor to Vale das Rainhas, sendD assim adoradD nas

pequenas capelas rupestres construdas pelos artesos, da XIX dinastia, ao

longo do caminho que conduzia de Deir el-Medina ao vele das Ramhas. Nd

entanto, ds testemunhos de piedade pessoal em relacab a Ptah, nesta vila,

estendem-se a outros aspectos da sua personelidade, ao seu carcter

criador, sua qualicade de artfice. explicando assim e cimensb real tia

sua popularidade nesta zona, que se expnme pela existncia de diversos

'rronumentos
"

deicados ao seu culto (205).

Quanto a Mut, a sua presenca neste tpo de fDrmaca~o teoforica

(Mw.t-m-hbt "Mut est em festa'") explicada pela sua relacc familiar

com Amon, que lhe permitia um certo protagomsmo na grande festa te

Opet

D mesmo neo diremos de Min, deus local de Coptos e Akhim, cuja
nomeago poter ser explicada pelos seus atributus de deus de procnaca~o
e da fecund*dade, bem simbolizadcs na sua forma itiflica. Estes eram



ntualizedos no decorrer de uma cerimnia religiDsa impurtante para o

calentiriD litrgico dos antigus ecpcios, a festa de "seda de Min'". Est3

festa remunta ao Imprio Antigo e e sua "realidade" poder ainda hoje ser

contemplada nos muros do templo de Meinet Habu.

Tcdos os anos Min saa, em prccissab, na sua forma itiflica, sento

acompanhedo pelos sacerdotes e pelo Dropnc rei e precedido por _m tourD

brancD, o animal sagrado do deus. Esta procissa~o terminava nc limite dos

campos da ceifa onnde se erguia um senturio onde era colicada a imagem

do deus. Entb, o rei, CDm um gesto simbolico, ceifava um molho de trigo

que oferecia ao tcuro brancD de Mir, reforcando, deste modo, a sua

virilidade e evitando a esterilidade. Ao faz-lo, procurava garantir a

renovaceb da fertilidade e todo o pas, pela identificaco divina CDm d

teus, que simbolizave a harmonicsa ligeco ent~*e a netureza e a sociedade,

atravs da pessoa divina do fera. Podemos assim compreener a

importncia deste deus, para o maginanc familier do Antigo Egipto. Ele

era nao so o responsvel pela pereridade de instituicao real como tambm

pela fertilidade da propria terra, do prprio solo, dos peixes no no e nD

mar, dos homens e das mulheres que habitavam o Vale do Nilo.

A tevoco expressa atravs de cnomstica ultrapassa as razes do

seu culto local, e?pressando bem, motivecbes meis amplas e particulares.

Aquelas que se prentiam com o proprio acto de gerar e conceber a vida

Montu outra das divindades escolhidas pelos egpcios, para este

tipo de nomeagab (Mnt. w-m-hb_ "Montu est em festa'"). A antiga divindade

tebana parece ter sitD, tambm, expressb te um culto ]ocar e popular em

Deir el-Medine, durente d perodD remesssside (206) R van Walsen (207)

t-nus mesmo conhecimento te um tel Mntw-m-hh, chefe tDS Mecjay, que

vivia fora a vila de Deir el-Metiina. Cunosamente, muitos dos nomes

cumpostos com Montu eram dados a cnefes dos Medjay (208), talvez devido

ao facto deste grupu desempenhar um papel mihtar e Mcntu ser um deus

gjerreiro

Quanto a Hapy, o seu aperecimento neste formecb teofnca tao

particular (Hcpg-m-hbt Hepy est em festa'), deve-se, sem dvida, ao

fecto de ele estar presente nas "procissces de carcter econmico'".



tesempenhandu assim um papel simbDlicu, de relevo, para toda a sociedade

egpcia.

HathDr a grande figura feminina citada neste tipo te construco

(Ht-Hr-m-hh, "Hathor est em festa'), na sua qualiade de a mais universal

de todas as teusas egipcias deusa do emor e a alegria, da danca e da

bebedeira, protectora dDs amantes e tias mulheres grvides. "Deusa

Celeste, Grande Mgica e Deusa Mae" (209), "Senhora do ucidente, Senhura

gd Sicmoro do Sul, p^otectDra dos murtos (210), smbolo femininu da

escatologia sular' (211), representando, melhor do que mngum, tuda a

complexidede de sentimentos, poderes e emocbes inerentes a uma mulher.

Me~e e amante. Simultaneamente doce e agressiva. CriandD e destruindo,

para reinar (212). Por isso, ela representada com formas tao diversas:

comu uma mulher magra, de peruca, cum uns cornos de vaca enquadranto

um disco solar, numa forma inteiramente animal, CDm uma cabeca de vaca

e rosto humano, mas ainda na forma de uma leua, de uma serpente, de um

hipDpotamu ou de uma rvure (213).

A ternura maternal da vaca, a ferocidade de leoa, a

imprevisibilidade da serpente e a magia a mulher estavam, assim,

concentradas na mais complexa das figuras femirinas dc panteb egpciu.

A protagonista de uma das festes mais pcpulares dD Antigo Egipto, a festa

da "Bua Reumao".

Anualmente, Hathor, deusa tutelar de Dendera, subia o Nilo para se

encontrar com Hrus. seu filho e amante, em Edfu, cunsumando a o ritual

da casamento tivinD. Uma parte deste ritual era representado no ptio do

templo, mas a maior parte dos ritos passavam-se, com efeito, fora dos

muros, vista de toda a populacao (214) Para que todos pudessem olhar

directamente (215) a Grende Deusa, comungar da sua divindade, suplicar

amor, proteccb ou vinganca. Atravs do seu nome ou da sua nomeacab

E depois havia Hrus, figura tutelar de tcda uma civilizacab, por um

latu ligadD ao ciclo eterno ta realeza, poroutro sua justificaca divina,

na sua qualidade de herdeiro legtimo de Dsris. Por issd, ele era venerado

nas cidades e nas vilas do Norte ac Sul dc pas. Mas, para alm tisso, as

festividades de que era protagorista, em Edfu, apresentam-se como



aqueles te maior importncia e impacto junto de toca a populacab.

A festa do Ano Ndvo celebreva a reunio ce Hethor de Dendera com

Horus, na sua forma de falcb Nd decorrer desta cenmoma assistia-se ao

seu corcamento e este simulava, de certo moo, as festas-sed reais u peo

e a cerveja ccrriam entre os peregrinos vinos de todos os pontos do pas.

A msica e a dance embalavam cs fiis que DOtiiam vislumbrar,

directamente, a divindede, ne sua forma ammal A devuce~o ou piedede

pessoal explodia em preces, sphces e pedidos a uma das mais

significativas figuras do panteao egpcio

Depois dD coroamento assistia-se "festa ta vitria te Hrus' que

ntualizava d mito do combte entre Hrus e Set (216), assegurando, deste

motio, a permanncia, estabilidatie e eternicade da realeza u triunfo do

bem sobre o mal E, quando alguma criance nescia nc CQCcrrsr destas

festividaties, c seu rome celeurava para senpre d acontecimentD ac qual

estava, indissoluvelmente, ligado (2'7)

Quanto a Khonsu (Hns w-m-hb, "Khonsu est em festa"), d deus

crianca da trade tebana, t8mbm ele era celebrado na ocasieb da grande

festa nacional de upet

E o que dizer de Khnum, deus de Elefantina, unde formava uma

trate com Satis e Anukis, deusas das cataratas? Em Elefantina

acrediteva-se que ele dominava as fontes do Nilo, influindo portanto na

inundacab (218). Mas em Esna, outro centro impurtante de culto, ele era d

protagomsta de um modelo de criacb (219), modelando no seu torno de

oleiro, toda a humamdade.

A mitDlogia que o liga eo rio, forte vivif cadora, por excelncia, da

pDpulecao do Vale do Nilo, aiiade sue d^mensa~o de deus criador, fazem de

Khnum uma das divindades mais importartes do pnteb ecpcio. Em

Elefantina, ele era d prDtagomste isolatiu ce uas festas realizadas no

primeiro e ltimo dia da inunaQa~o (220), mes a sua populandade vai

ultrapassar as fronteiras do seu cultc local (Elefantina, Esna, Hypselis e

Antinbe) para assumir uma imenso vertiadeiramente racional (221),

penetrando no imaginrio e na vida dos hcmens, pela forga d seu nome.

QuantD a Sobek (Sbk-m-hb "'Sobek est em feste'), o deus com



fc-me de crocodilo, ele atiuradD em muitos pontos dc cais, muno embora

tenha ur culto especial nc Feyum e em <om Dmbo, ande uma parte do duplD

templc lne consegratio. A sua presenca neste tipu de formaca~o teofcrica

, assim, plenamente justificada

Sekhmet outra das figuras femininas presentes neste tipo de

nomeagb (Sftm.t~m-hb, "Sekhmet est em fesia') (222) D seu princiaal

lugar de culto era Mnfis, onde formava uma trlade com Ptah e Nefertum,
mas para a populacb egpcia, em geral, ela era a 'poderosa', a guerreira
(223) mplacvel presente em todas as "batalhas", na sue furma de leoa.

Combateno os nimigos reais e imaginrios, as doengas e outros meles.

Na XVIII dinstia, oara alm do seu culto institucicnal em Mnfis,
foi tambm objectu ce jma veneraca~c muitD forte, no Norte, em Abus?

Sekhmet encarnava bem o ideal guerreiro do Impnc, um ncvo tipo
ce cunduta, que estava e?presso no seu nome e se mantinha, pela

etermdade, pela forca ca romeagb

Set a artepenltime divir.dade citada nesta construca~o teoforica

ta~D particular (Sth-m-hb, "Set est em feste"). u seu nome est sempre

presente no horizonte egpcio, d longo da histona, ainda que com formas

e poderes diferenciados

Ombos du Nwhr "q cidade do curo" era o mais importante centro de

cultu deste deus, que aqui ter sido micialmente adorado na sua qualidade
e "protector dos minei~-os" (224). Em Ombos ficava e sua morada, o seu

templc, mantado erigir por Tutmosis I e restaurar durante d reinedo te

Ramss II (225). Na fronteira ertre a terra dcs faraos e c deserto

Conquistandc 'espacos" e 'tempos' a uma histra que lhe fcra adversa, na

origem

Quantc a Tuns, a sua presenca neste tiDO e formacb

( 73-wrt-m-hb, Tueris est em festa"), plenamente justificade pelo seu

carcter de ivindade protectora das mulheres grvides, danto assim

expresseb a um culto privato, individual, err que a me se dirigia
directamente divindade A manifestacb extenor dessa relaco pessoal

entre d fie; e a divindade visvel atrevs da onDmstica

E, por ltimo, temos Tot, senhor de Hermpolis, juiz das cuntendas



divinas e humanas, patrono dos escribes e de todas as profissbes ligaas

escrita e adnmnistrsb, cuju festivl se celebreva no primeiro ms to

ano (226), recortantu o ciclo osiraco, as contendas entre Horus e Set, o

tnunfo d justica e da ordem, a permanncia da reeleza divina sobre a

terra do Egipto Para ele se viravam muitos olhos. Celebrando, atravs do

seu nome, muitas vitorias e uma certeza absoluta o triunfo eterno de

Maat, garante da estabilidade, da ordem e da justice sobre c Vele do Nilc,

desde que o coraca~o dos homens se abrisse sua mensagem

Todos estes nomes explicitavam bem o acontecimento e a

persanagem divina, a que estavam ligatos. Mas existiam inda outros, que

tmbm evucavam festes e acontecimentos particuleres. Nb eram teb

e?plictos e brangentes na su formulaco. A sua mensagem era mais

cerrada. Exigia um conhecimentD mitologico ou ritual especial. Entre

estes, o grupo mais significativo constitudo pela construcb: X + ms

"( A divindade X) nascida" (227).

Estes nomes comemoravam, simultaneamente, c "nascimento" ntuel

do deus, repetido, anuelmente, no decorrer de uma festa e o nascimento

real de uma crianca que abri os olhDS ao muntD, nD mesmo tia e

momennto em que determinada divindade aparecia/nascia perante uma

multidao te devotos Vejamos, ente'o, as ivindades citedas neste tipo de

formaca"b teoforica:

1+^fiP (228)

i'h-ms

"'loh nscido'

PN it 12, 19, // 338

243



O1 f229)

tmn-ms

"Amcn nascido"

PN lt 29, 8, var. 29, 9, var. 29, 1 1

" 'l (
/W.-vV. 1 1

//?-/?/" /-/77.T

"Onuris nascido

/W/, 35, 14

Wp- w3. wt-ms

"Uepuauat nascito"

PN i 77, 23

Pth-ms

"Pteh nscido'

PN / 140, 9

244



Mn-ms

"Min nascido'

PN t4 152, 4

(231)

iiiiiinii

ef]|l\ (232)

/#?/. ^-/77J

"Montu nascido"

/W/ 154, 17

O-vfl

/^-/775*

"R nascido"

(233)

PN /218,3

"T
(234)

Ph. wg-ms
'

ds dois (Horus e Set) seb nascidos'

PN tt 225, 22



ki%
Hr-ms

"Hrus nascido'

PN i 249,

ijns. w-ms

"Khonsu nascido"

PN i 271, 7

(235)

n-**,ilN (236-

5^|(1 (237)

Hnm. w-ms

"Khnum nascido'"

PN tt 275, 18

^|,1|> (238)

Shk-ms

"Sobek nascido"

PN tt 304, 13



I\

Spd w-ms

"Sopdu nascido"

PNi 306. 21

mr (239>

Stb-ms

'Set nascido"

PNi 322. 2

trflP ^40)

Dhwtg-ms

"Tot nascido'"

/W / 408, 5

De todos os numes atrs citados, os compostos com Amon, Ptah e

Tot so os mais representatiVDS no Impno Novd. A mportncia destas

divindades j fui suficientemente elucidada, ao longo das pginas deste

captulo D mesmo paderemos dizer em relecb a Onuris, Upuauat, Min,

Montu, R, Horus, Khonsj, Khnum, Sobek e Set Restam-nos, no entanto.



cuas figuras divinas cujo peso e presenca na onomstice do Impno Ndvo,

ceveremos explicitar.

Sopdu uma divintadc local do Bai:-:o Egipto, que aparece

constantemente ligado ao deus Horjs (241), senco mesmc representado

como um falco com plumas. aara alm deste seu culto geogrficc, Sopdu
ainda adorado como deus guerreiro, senhor das frcnteiras or*entais,

"cestigador dos asiticDs" (242). Estas duas rezo~es tornam-o sujeito de

uma nomeaco bem caracterstica do Imprio Novo. Sujeito de uma

"devoco'* localizada num determinadc espacc, Saft el-Hine e sjjeito ce

uma crenca nas potencialidades das divindades ligadas terra e ac cjUd

guerreiro

Quanto au culto do deus lua, ioh, ele bem ccnhecido em TePas,

apesar de ocupar jrr papel moces.c em comDaracac com o culto dcs

grandes deuses lurares, Khonsu e To; (243). Nd entanto, a sua Dresenga na

onomstica tebana do Impriu Mdio e Novo deveras significative (244)

e loh aperece bem representadc en mutos ncmes tie femlias reais. Dever

residir aqui, de resto, uma das pnncipais rezbes da sue popularioade Mas,

as proves de devocao pesscal vb alm ta onomastica EncontramDs a

presence deste deus num certo rmero de documentos tebanos de carcter

administrativo (245)

A lua, pela sua simbolica, est profundamente ligade eos ntmos

biologicos Cresce e desaparece, mimardo assim o ciclo de via e da

morte, pela eternidace. Para os entigos egpcios, esta imegem est

indissoluvelmente ligade ao deus 'oh, aquele que represerta

exclusivamente toda a temtice simblice e mtica irerente ao astro

lunar. Khonsu e Tot tembm o preenchem, mas nao em e?clusividae, dedo

que perticipam tambm nuutras 'histDrias", prcencnem outres mensegens,

representem outrcs princpius e valures

Mas os nomes evuctiVDS de festas rehgiosas ne~D terminam aqui,

puis a Dnomstica egpcie apresenta-se tao cnative e r*c cumD todes as

outras manifestacces do pensamento religioso e cultural. Deste mudo,

vamos ainda encontrar um cutro crupo, bastante significativo, de nomes

formados segundo c esquema X + m + wi3"(\ divirdace >[) est na barca



sagrada". Vejamos alguns e?emp

At_____ l

%M^
imn-m- wi3

"Amon est na barca sagrada'

PNi 2B, 1

' _____,

tnp. w-m- wi3

"Anbis est na barca sagrada

PN tt 37, 1, //, 342

M Thirion, PdF Jl, p. 94

Pth-m-wi3

"Ptah est na barce segrada*

PNit 139, 18



"~rVl O. 'l"^

/ftv t-m-w/3

'Mut est na barca sgraca"

PN /t 147, 17

l iTj V^ VV I \<N - JV

^|-^ V*i_--'

Mnt. w-m- w/3

'Montu est n brca sagrada
"

PN i 1 54, 5

i ji^jn_ji__>s~a

/* -/77- ^J

"R est na barca sagrada
"

PN tt2\l, 15

__'__"" __i *1 ____>
*-=-"-

Hr-m- w/3

"Horus esta na barca sagrada"

PN i 247, 18



intermedirio.

Amor, Antis, Ptn, Mut, Montu, R, H-us e Set so as divintiades

que nos surgem neste tipo de formaceD teofonca, indicadora te

determinadas festividades Amon e Mut recurdandc-ncs e grendiosafesta de

Opet (253;, assim comc todos os ofcics solenes p^estedos s principais

tivindai^s do Imprio Montu, suger*ndo-nos e sue procissc de barca do

templo de Tcd para Armant (254), assim como os seus d cios sclenes no

seu "domniD' em Karna< du nc seu templo em Armant (255). Horus, tiando

e?pressb festa da Boa Reumac, festa do Coroamento e festa ca

vitorie, cnde estava tambm pressnte, Se: (256) Ptah, remetentiD-ros

para os festivais de Mnfis onde, na sue forma de Ptah-Sokans, era

transpDrtaCu sobre um trono volia do seu templo (257) e R e Anbis

participerdo, respectivamente, nus festivais de Heliopclis (258) e no

ofcio solene prestado divindade protectore do embelsamamento

uutros deuse havie que tamom eram transportadDs, em barca,

numa prucissao festive Mas esses nao foram escolhidos pare perticipar da

realidade do ser nomeado, pelos "d8dcires de nomes'" no Imprio Novo

IV o entanta, os nomes evocativos de festas religioas no terminam

aqui. A sue expresso bastante vanada, em termos de construco.

Vejamos, assim, um outro exemplo formado segundo o mcdelo X (nome da

dwmdade) + hcg"(^ divincade X) apareceu":

^^1 (259)

tmn-fry

"Amon apareceu"

PN tt 30, 1B, var 30 19



Sth-m-wi3

"Set est na berca sagrade'"

PN tt 321, 30

Todos estes nomes sao evocativos das procissces que se

realizavam por altura tie fest^vidades anuais ou ofcios so'enes (24^), em

que a tiivindade era conduzida, numa barca, em viagem pelas terras tiD

Egioto du pelas ruas da cidade que Ihe prestava culto.

u ofcio solene procurava "mimar" e festividade anual dediceda

divindade, que sea do templo, numa barca de tamanhD reduzido (248),

ornaa na proa e n popa cDm a cabeca d deus que transportava, senD

carregada pelus sacerutes "portadores da barca" (249). Atrs testes iam

os sacerdotes cantores e sua volta, todos os fiis que se juntavam assim

festividade

Estas cenmomas apresentavam-se como um dos momentos mais

mportantes de vida ~eligicsa dos egpcios, que, no curso de uma

procissao, tinham o privilgio de se apro-'imar do seu objectc divino tie

adorecao: esttua, barca ou emblema sagrado (250).

E?istem cpinibes divergentes entre os egiptolugos nu concernante

questao de saber se a esttua divina que se encontrava no tabernculo da

barca durante a sada em prccissao, era ou neo visivel pelo povc (25 1).

Para Van der P]as, existem vnas provas do "aparecimento real" da

esttua perante multido (252). Esta era uma das forms possveis te

"MBr" deus, de estr proximo d divindade E para os fiis, esta proximidade

tornava-se etremamente mportante. Ela permiia uma maior 'intimitade"

entre ds homens e a divindade, sem o recurso necessrio a quelquer tipo de



Estes nomes traduzem-nos exclamacoes prunLnciadas perarte a

visao da imagem de determinata ivindae, no cursD de uma festwidace ou

ofcio solene (260), indicando-ncs tambm que ds purtacures e tais

nomes teriam nascido por ocasic destas cerimonias rituais De novo,

venficamos a presenca de Amon e Mut, neste tipo de ^ormcao teofonce,

assim como a de Ptah, o seu 'nval" menfita Mas,pa^a alm disso, cuncsa

a participaceo de Anukis, cuje pDpulencv.de no mpno Novo, como j
vimos anteriormente, nao cessa de aumentar e a referncie a Uadjet, a

teusa protectora do Bai?o Egipto (261), que conheceu durante a XIX

inastia uma certa popularitade, sendo frequentemente representada nos

monumentos ramessssitias de Tanis, de p^eferncia na sua qualitiade tie

deusa do Delta oriental. Todos estes deuses nos epareceram j no decurso

te uma cennrie festiva e ntual. Mas, Amon e Mut, perecem

verddeiramente 'reinar" SDbre tods as outras ivindades, estando ainda

presentes, juntamente com outros deuses ou sozinhcs, em trs Dutros

tipos de formaces tecforicas alusivas a festividades. 0 primeirc destes

exemplos essenta no motelu: X(nome dn/mdade) + ig.(w) "(A divindade X)

veio" :

. /Wv-Wl -_- - _-_

tmn-iy.(w)
'

Amon veiu"

PN i 26, 2 ', // 222



^.
3 > f..w .

A c 0 s o_

cnk t-b<y. ty

"Anukis apareceu"

PN /t 69, 3

"Uadjet apareceu'"

/W/ 75, 10

Pth-hnj(w)

"Pten epareceu

//V / 141,9

//w t-hcy tg

"Mut apareceu'"

/W/ 148, 15



Mw t-ig. ty

"Mut VBD"

PN tt 1 47, 6

Ul^A (263)

Hp-iy(w)

"Apis veiu"

PN / 231, 5

Hr-ig. (w)

"Horus veio"

PN i 245, 21

Os nomes deste tipc aparecem, pela pnmeira vez, no Impno Mdio

e perecem comemorar c fecto da cnanca ter nascido no mesmo dia em que

se verificou a cnegada co teus ac templo da locelidede. Segundc J. Vergcte

pudem ainda significar que a divinade em questao, responteu aos petius

e splicas da me~e, permitirdo, deste mcdo, o nascimento da crianca (264)



Vejamos egora c segundc eaempio, construdc segundc o motelo:

X(nome divindade) + m + wsh.t' (A divindade) est no Ptio
"

(265)

1 A/v-.-.-,- ___ Ql

imn-m-wsh.t

"Amon est no Ptio'

PNi 23, 2

V-.O V' -____

Mw t-m-wsh.t

"Mut est no Ptio

PN / 147, 18

P'-m-wsg. t

"R est na Ptio"

PN i 2 1 7, 16

2^>f>



Hr-m- wsh. t

"Horus est nc Ptio'

PN it 247, 20

Tambm estes numes evocam a presenca da civindade, no vestbulo

to templD, por ocasi'o das suas festas nacionais. Marcando a sua chegada

bd luger sagrado, por excelrcia e, possibilitando o convvio cum a

multidb, antes de mergulharem nc "*ntehor" (Khenu, em egpcio), no

coraco do templo, onde estava concentrada toda a energia divina que

animaria a esttua do deus.

Debrucemo-ncs agcra scbre c te^ceiro exemplo, que assenta no

modelD: X(nome dii/indade) + m + int "(A divindade X) est nD Vale":

1 /vwwv JX^ I /vw/v\ |'-/'-/[1

imn-m-m.t

'

Amon est no Vale"

PN tt 27, 22



oi=^ (267)

Mw t-m-mr

"Mut est no Vale'

PN i 147, 16, II, 360

De ncvo, Arrun e Mut, ncs surgem em duis outrcs nomes evocativos

ca sua festa religiose, em Tebas Comprovanco, atravs da nomeepa'u, a sua

superionoade real face a todos os outros deuses. Esta , ainda, confirmada

em vnos outros exemplos, como poceremos ven'icer

Vejamos, pois, um caso em que Mut e Min, cjja identificcb d

deus Amon ume realidade do Impno Novo, nos aparecem referenciadDS.

Estas formacoes teofoncas assentern no modelc Xfnome da/mdade) + m *

hc "(A chvindade) X est na colina':

oV^,.

Mw t-m-h^

"Mut est na colina"

PN tt 147, 23



o=c_- _=_

^T
=

^

/f w-m-h<

"Min est na colina"

/W / 1 5 1
,
22

Tambm estes nomes parecem cunfirmar a coincidncia dD

nascimentu de uma cnanca com a chegada do deus ao templo ca localiade,

pDr ocasio de uma data festiva. Mas, muitos outros nomes

iestemunham-nDS a superiontiade tie Mut e Amon, face a todDS cs outros

teuses. Senb, vejamos

Ptfe (26B)

tmn-m-ipt

"Amon est no Harm (em Luxor)' (269)

PN ft 27, 1B

nr-i^ i~~~~~^~\^

imn-m-pr-Mw. t

"Amon est no templD te Mut

PN it 2B, 4



tmn-m-s

"Amcn est no lago'

PN i 29. 2

. _~
*

/mn-nht-m- wh3

"0 vigorosD Amon est nD patio do templo

/W/ 29. 22

Estes numes recordam-nos a passegem de Amor pelos iversos

templos e e viagem percornca ac lcngc do rio, pc* ocasib da sua

procissao festiva. Esta vivida, com preces e lDUVDres Ds mesmus

louvores que levam uma mae a conceder ao seu filho recm-nascido, a

seguinte rumeacab:

iii .

i3w-n -imn

"Louvores para Amcn"

M Tmncn, RdF 42, j. 232



Quanto a Mut, ela surge-nos aina em trs formagbes teofoncas,

lusivas s suas festividdes, comprovndo assim o papel tie re-evo qje

tinha no coracb das gentes do ImpriD. Este era, nD entanto, fortemente

cunuicionatiD pelas perrogativas reais e institucicna*s de cue gczavam cs

euses tutelares te Tebas

>~'X
__
l ^

eiy=_li
Mw t-m-iwn t

"Mut est em Dendera

PN it 147, 15

Mw t-m-mrs

"Mut est no seu mar"

PN tt 1 47, 20

^Pr (270)

Mw t-m-nb w

"Mut est no Duro"

M Thirion RdF J6t p. 141



A superiondade de Amcn e Mut face e todcs os outros deuses,

neste tipo de formecb teoforica, ter sempre de ser entendida luz da

deulogia e tas Drt*cas domirantes. Nao podemos esquecer que a nova

prtica ^Dltica, economica e social sustentada pela figura divina de

Amon As glnas e as riquezas do irrDno sb entendidas CDmD ddivas do

tieus tebano Por issd, os reis, como -"ecompensa, transformam as suas

festividaues nos maiures acontecimentos litrgicos do calendrio

religioso e assim, a populaceb egpcie fortemente ccndicionada, na sua

formulecb, pelo peso e :>elo mpacto que estes festivicades tm, face a

todas as outras

No entanto, o ccaceo e os olhos tios hcmens ecpcios abrem-se,

tambm, a outras civirdaces, a outrcs ac__n_e:i~riEritos festivos, cuitd j

verificmos anteriormente e amda poderemos testemunnar atravs e

novos numes.

Assim, Montu, cutra divindede Drofundemente ligeda ao cicId tebano

e deologia guerreire do Impriu, surge-nos ainda na composigb de um

outro nome teofcnco, alusivo sue festivitiade

Mnt. w-m-w3s t

"Montu est em Tebas

PN tt 1 54, 4

E R, d astrc soiar, aparece-nos ternbm na compDsice~o de dDis

cutros ncmes, cujo aparecimerto data do Impnc Ndvc (27 1)



O !=_____

I^-(m-)mn-nfr

"R est em Mnfis'

PNi 217. 18

Pe-hr-wnm.f

*R est sua direita

PN 1,2)9, 14

Tambm Horus, o patrono da realeza, e expressb d'vina do rei, nos

surge na formagb de um nome evocativo da sua festividsde:

Hr-m-3h-bj. t

"Hrus est em Chemmis'

PN it 247, 15

263



Assim cumo Hatnor, deusa de Dendera, cujes festividedes enchiam

ce legria e de "cerveja" toda a populaco

Nbw (272) -hr-mr

"_) Duro est sobre o cana

PNi 191. '7

r~~"~yr* < -jy.. q
w-

f.

Nbw-hr-mh.w

"D Durc est SDbre as guas

PNi 191, 18

r^iv ~9
, c c I _ J,',
Nb-hr-hsbd

"uuro SDbre lpis-lzuli

/W / 191.21

264



Os deuses tutelares do Impno, ds deuses tutelares da reeleza e os

deuses criadores tm, com efeito, um papel de relevc na construcao deste

tipo de nomes evocativos de festas 'eligiosas Amon, Mut, Montu, R e

Horus sao continuamerte nomeatiDs. E, Khnum, d deus oleiro, tambm

protagonista de uma formacb bem perticular, que Renke classifica entre

os "ncmes festivos'" (273).

Hnm w-m(?)-s3-n3ph-sw

"Khnum persegue aqueles que o atacarem'

PN tt 275, 17

importante referirmos aqui que a maior parte cos grandes deuses

e eusas do Egipto sab concebidas, no Imprio Novd, comc tivindades

solares (274). Isto acontece com Ptah, Khnum e mesmo com Osns, a

figura lendria e emblemtica desta civilizacb. PDr isso, numa poca de

toutnne solar, vamos encontrar a presenca deste deus numa construce~o

bem particular e onginal:

JS.1%
A T..Y <____-

Ph-sw-hr w

'

Aquele que o atacou caiu'*

PN it 135, 25
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Esia "exclamagab* tena sido produzida por ocesiao das grandes

festas de usris, no mcmento em que os adversrios dc deus recebiam a

pumco pelus seus actos

"No pnncpic dos tempos, usris fore um mtico rei-deus dus

habitantes dc Nilc, responsvel pela emergncia da paz e da prosDendade

nD territorio egibcio. FilhD de Geb (o deus Terra) e de Nut (a deusa do Cu)

Osris surge como o prottipo do rei ideel, pacificador e venturoso,

responsvel pela unidade geogrfica, pela unib entre os diferentes nomos,

pela ligaco entre o Norte mediterrmco e o Sul africano"' (275).

0 heroi poltico-cuitural. Mas, pera alm disso, usris simbuliza

einda o ciclo da ratureza (276), o ciclo da morte-renascimentc,

CDnfundintiu-se com as gues cnadoras, vivifcadoras e regeneradoras do

Nilc Depois, o seu papel dileta-se e ele aparece como o 'arqutipo do

rei-morto" (277). vendD assim consagrada e sue faceta de deus dos

mortos, a quem permitido o retorno vida.

Heri poltico-cultural, smbolo du ciclo da natureza, arqutipo do

rei-morto. Pur issd, usns 'equele que tem muitos nomes'* ( ^s-rn.w)

(278), "o rei divino de formes' (nsw nirg hpr.w) (219), adorado em tDdos

cs locais onde reina a vida e espreita e morte, mas com um culto especial

em Abidos, Dendera e Busiris (280), onde anualmente se celebravam os

"mistriDS de Osris' (2B1) Estes tesenrolavam-se entre o dia 12 e o dia

30 do ms de Khoiak, o quartc ms da estaco da lnundaca~D, e ntualizavam

os dwersos episdios do 'mito osiraco", desde a morte do deus at ao

nascimento de Hrus, seu filho e herdeiro.

Eram estes os nomes que os antigos egpcios escolhiam para os

seus filhDS, quandu o seu nascimento coincidia com uma data festiva Esta

cDincidnc*a assumia, para eles( ume dimense^u simbulica e megica. Comu

se se tratasse de uma espcie de sinal, de proclamaceb antecipada de um

rumo de vida Depois, cabia-Ihes a eles cumprir ou na~o, o seu destino.

Fazer historia, rnanter pela "eternidade' as referncias mticas dos seus

pais e avos, com a mesma estsbilidade da pedra sagrada. Assim proclamou

ume mae. para o seu f 1 1 ho
.
numa ocasiab festiva:



<"" -

1

Mn-thn. w

"Que sejam estveis os obelisccs"

PN it 150, 25

M. Thincn, PdF 42, d. 226

Chegmos ao fim de um ciclo, o ciclc dos rorres evocativos ce

festas religiosas A arlise, conjun;e, de todos os nomes inventariados

permite-nos concluir que as divindades mais citadas neste tipo especfico

de formacao teofonce sao, sem dvida, aquelas que estb ligadas

ideulogia cd ImpriD, c caso de Amon. Mut e ^Dntu, as que expressam d

ciclo da realeza, o caso de Hrus e as antigas divindades criadoras do solo

egpcio, ccmc R e Ptah que, no decurrer dc Imprio Novo, lutam para

reconquistar o papel preponderante que tinham assumido noutras pocas.

us principais deuses dD Antigo Egipto vingam, assim, pela

etermdade, atravs da dimenseo criadora da linguagem Mas, sobre todos

eles, 'reina' Amon, o deus tebanc, patrono dos faras dc Imprio Novo,

responsvel oeias vitrias alcancedas e pelas riquezas conquistadas. Por

sso, ele prerriado pelos reis tebanos, CDm privilgios e doaccbes,
transformando-se num deus "poderoso de bens", como o designa uma mee.

nD momento de nomear d seu filho recm-nascidc

Vo?vv:v:: <2.

Wr-iht-imn

"Amon poderoso de bens*

M Thincn, RdF 42, p. 232



3-1-2- Nomes Teofricos Implcitos

Os nomes teofoncos implcitos sao todos aqueles nomes que

e.:pressem uma mensegem dD religioso, elusiva a uma determinada

divindade, mas que o fazem te uma forma contida, suoentendida, nb

e?pnmindo, assim claramerte, d sujeito dessa descnco ou qualificeco

Estes nomes potem civicir-se em dois grendes grupos, o dos nomes

narrativos e o dos nomes indicativos ou qualificativDS. Caveatt nem

sempre fcil, por isso, decifrar se estamos perante um nume teoforico

irrolcitQ ou perante um rome profaro

3.1.2 1- Nomes narrativos

us nomes narrativos ou descritivcs (283) sao cs nomes que

constituem um enunciado completD, de tipo nao verbal, verbal ou

pseudo-verbal e enunciam um fecto, cescrevem jma situacb ou formulam

uma ideia. Em qualquer dos trs casos, eles tendem sempre a servir os

interesses do portador do nome (284)

Vejamos, entab, que tipus ce "enjnciedos
"

enccntramos nesta

primeira categona.

a) Predicaco de situago: X(nome teoorco implicito) +

predicado (grupo proposicional)



MMt'rVW
P3-nh.w-m-w3s t (285)

'

"3 protector est em Tebas"

PN i, 113, 15

P3-nh. w-m-mw t

"D protector es: na cidede"

PN I, 113, 16

M3j-m- w3s t

"D lea~o est em Tebas"

/W /4 | 44, 4

/rTK*=
q

M3j-m-tnj

"u leao est em Tis'

/W /-; 1 44, 6
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K3-hr-hntg

'u touro est na pnmeira linha e CDmbate'*

fl. Thinon, RdF 39, pp 133-134 (286)

PN tt 338, 9

O ^*. __ vv v

/V/)r/-^j-/7^

"A sua for;a est em :oda a te-^ra"

1 ThT-icn, PdF 3/, p. 86

/7V // 30 1
,
9 = PN I, 424, 22, // 403.

A anlise destes nomes 'emete-nos, de ineciato, para a principal

formulecac rBligicsa do Impno Novo: a crenca solar, matenalizaa em

Amon-R, figura tutelar e emblemtica dD universo polticu e mental,

deste percdo.

Amon o lec que est em Tebas, smbclo ca forca e da soberania,

transmitindo com a sua presenca, solar, a forca penetrante da luz e do

verbo, carantirdo a eie-nidade do :empo e da vida, o prDrio

renascimento. cclico, e ideia "possvel' de ressurreiccab (287). Mas

a universalicade da 'igura solar estende-se pur toua a terra IMeo

est, jncamente, exc'usivamente, corcertrade ne cap*tal, ne sua

"morada de ongem' A forca da sua mensagem chega a todcs os

pontcs do Egipto. a This, nc Sul, capital cds reis das dues pnmeires

dirastias do Egiptc jmficado, na fc^me de Drjris. E ainda a



ZDnes para alm des fronteires ancestrais "u leab est sobre o campo ce

batalhe' (M3j-hr-prj )t protegenCD o rei e cs sejs e?rcitos com a forca

divina e poderosa da luz. Levando o poer de sue mensagem, universal, a

todos os povos, a tcdas as regibes, pera que tcdos pudessem comunger de

uma mesma crenca e, assim, atravs de um deal religiuso, viver

pacificamente como "irmbs".

Amon d leao que est em Tebas "Os seus ossos sb em prata, a

sua carne de ouro e a sua cabeleira em verdadeiro lpis-lazuli
'

(288)

Para os antigos egpcios o ouro, metal perfeitu, simbolizava neb sd e cerne

do sol, mas tambm, pur extenso, a cos deuses e dos faras A partir do

mpro "ldio, vrios te^tDS ncs efirnam quc c curo a carre dos dejses

(2B9) Nos Te?tos das Pirmides, ele surge como o reflexo do brilhD do Sol

(290) Assim, Amon-R iluminava o cu com o curo do seu rosto (29 1) e

luminava o mundo e ds homens, sobre a terra e sobre o mar. Por issd, ele

era o protector presente em Tebas ou em qualquer outra cidade. Protegendo

com o seu brilho, CDm a sua luz, com a imegem trenquilizante da sua forca

sular. Uma forca que estava em toda a terra (nhtf-t3-nb)t semelhante

forpa do touro (292) que est na pnmeira linha de combate" (K3-hr-hnty)

b) Frase com predicado pseudo-verbal

P3-nht-rs-tp (293)

*'D vigoroso est vigilante'*



"0 vigoroso est vigilante'

PN i 1*3, 21

Nesta classiicacb deDaramcs com um nico nome, alusivo, sem

dvide, ao mais vigoroso ce tcdos os dejses egocios dc Imprio Novc,

Amon

D 'vigorcso Arron", pei dos ceuses e dos reis, est vigilente, pera

que o universo divino e humano em que os antigos egpcios vivem e

trabalhem, se mentenha tranquilo, pela eternidace. E pare que c momento

mgicD ca "vide
"

se Drocjze, sem qualque^ scDressalto.

A vigilncia de A.mon pacifica a me no momento dc parto,

garantindo-lhe einda a Drotecgab Od recm-rascidD ao lcngc de toda a vida

e pela eternidade.

3-1.2.2- Nomes ndicativos ou qualificativos

us nomes ndicativos oj qualificativos atribuem ao pcrtador do

nome, homem ou mulher, uma ce^ta cjalidade, fsica du moral du

situam-no num ce*~to pleno, no seio de uma quelquer rrerarquia (294).

Apresentam-se com a estrutura de nomes inccmpletus du abreviadcs.



a) Nomes incompletos que unconam como eptetos

Nb wy

"us dois senhores'

PN i 187. 12

\
c_

___ f' I

Nb.t-imn.t (295)

"A 5enhora do Ocidente'

PN tt 1B8, 2, //, 367

Nb. t-t3 wg

"A SenhDra dos Dds Pases'

PN tt 1B9. 20

Tudos estes nomes, atnbudcs a uma cnanca nc momento do seu

nascimento, sb alusivos a determinadas divindades, divirdac.es tutelsres



do sdId eg.DC*o, sobretudo a partir do lmprio Novd.

0 nome de 'us Dois Senhores' (Nb. wy) rerrete-nos para a mitologia
osiraca (296), onde Hrus e Set desempenham dois papeis antagonicos,

mas CDmDlementa'-es Hrus d legtimo he-*deiro de Osns scDre o tronu

cd Egipto, representando a divindade e a vitehdade da funpao real e Set

perscmf ica a contredicc, e ooosicab necessna ao dinanismo da criaceb.

E, se durarte um tempo. o imacinrio egpcio prccurcj aoater o peso divino

nerente a Set, os reis dc impno Ncvo, sobreUdo a pe~Tir de XIX dinastia

elevarem-no, de novo, realeza e que :*nha cireitc E ao faz-lo,

cDnsagraram a reconcihacb entre ds oposios, na busca da totalidade

divina, alcarcada pela unia~o entre os contrnos (297).

Os outros dois nomes "A Senhore do ucidente' (Nbt-imn.t) e "A

Senhore dos Dois ^eses" (Nbt-t3 wg) remetem-nos, tambn, pare as duas

tivirdates feminines mais importantes, no irrDno Ncvo: Isis e HathDr.

Tanto uma como outra podem preencher este epteto divino. Hathor

surge-nos, muitas vezes, nos textos como "A 5enhc-*a do DudId Pes" (29B)

ou "A Senhore da Necrpole Sagrada" (299). Mas, pare alm destes eptetas

particulares, ela , ao lungo de toda a civilizaceo ecpcia, e figura

femimna mais imoortante do panteb. Curicsamente, a partir dos finais do

impno Novo, como ja refenrr.Ds anteriDrmente, Isis projectada para o

primeiro plano, assummdc muitas das caractersticas inerentes a Hathor.

E, assim, as duas deuses conf undem-se no imaginno popular, preenchendo

ambas os mesmos referenciais divinos e m*to'ociCDs.

b) Nomes com base na construgb: adjectivo + substHnctivo

(anexao de qualif cacao)

i^? (300)

Nfr-hr



'Aquele cujo rosto bom" (o benevclente)

PN i 1 98, 6

.W-Vr
Sw-wsr-ph (301)

"Aquele cujo ataque furte"

T G H. James, Carpus...t p 71, pl. XLIV

Estamos perente dois exemplos que se reportam a mesma divindade:

Horus, uma das figuras mais ncas e complexas do vasto pantea~b egpciu

(302), cuja historia pessoal ilustra as suas diferentes e diversas

manifestac'es "Ele Horus, o antigo -HarDeris, o filho de Atum, deus

primordial. A mesma linhagem dentifica-o depois como filho de Isis e

Osris- Harsiesis- o deus que se gera a si proprio na sua mae, e?primindo

assim a deie de imortalitade, at se manifestar no Horus

vitorioso-H8rendDts, o vingador de seu pai, que se torn8 no humeno, d

Horus sobrenatural, que rene os complementus divididos e resume toda a

oposicao" (303)

Ds dois nomes atrs citados referem-se aD Hcrus

vitorioso-HarentDts, d vingadcr te sej pai, juiz equitativc e justiceirc,

"cuju rosto era bom* (304) e "cujo etaque era forte" (305).

c) Nomes que funconom como eptetos formados sobre um

particpio



P3g-h<y (306)

'Aquele que se e'eva'

PN i 1 16, 10, II, 354

h-g-m-w3st (307)

"Acuele que se eleva est em Tebas'

PN i 263. 19

Vi C

Hcg-m-wi3

"Aquele que se eleva est na barca sagrada'

PNi 263. 20

n D

hey- m- p t

"Aquele que se eleva esi nc cu"

PN tt 263, 22



h<y-m-mnw
'

Aquele que se eleva est no monumento'

PN i 263. 24

.__ e^ ooo

h<y- m- nwn (30 B)

'Aquele que se eleva est no Nun'

PN I 264, 1

Ay- /?7- /5J. t

'

Aquele que se eleva est cabege

PNi 264, 2

Q

h<y-m-hdt (309)

"Aquele que se eleva est ne Coroe Branca'

PN tt 264, 3
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I J

h<y-m-tr (310)

"Aquele que se eleva est no salgueiro"

M Thirion, RdF 31, p. 92

PN it 264, 5, ltt 3B0

Smn-t3 wy (311)

'Aquee que est estabelecido nes Dues Terres'

PN i 307, 1 1

A anlise deste quatro remete-ros para tuas das mais impDrtantes

divindades da sociedade egpcie, no ImpriD Ndvo Amon, deus de Tebas,

patrorD da ideologia faranica deste perodo. deus cri8dor e deus solar e

Horus, deus da realeza e deus celeste que assimila um conjunto de deuses

na sua forma de falco Os dois juntos assegurem a manutenco da ordem

poltice, expressa na figura to fare6 e garantem a estabilidade e d

equilbrio "matiCD" expresso ras Drigens. A ligagb do cu terra e a

presenca vivificedore to astro solar perm.tiro ao homem egpcio sonhar

um mundo para alm do tempo e do espaco. Um mundo-homem-cosmos cujd

ciclo universal. cuja marcha regular, era um garante de eternidade

Todos os nomes citados nesta classiicacao. com excepcao do

ltimo exemplo, so cDnstrudos cum o verbD h/ (aparecer, brilhar),

que desicna d eleva,~ do astrD solar no honzonte (312) du a

presenca de Sobek no salcueiro. No Impno Novd, o astro solar

8Dresenta-se na forma p. Amon-R, mas tambm Hrus, na sua



cimensc celeste, muitas vezes conDtada ccm este reel'dade. "Aquele

que se eleva" (P3g-h^y) , naturalmente, Amon, mas como -efere D

Devauchelle (313) tambm pode ser um diminutivo de Pn-Hr
t designardo

Hrus, a divindade celeste, pcr excelncia. cuja pupulencade na piedaoe

pessual da poca muito significativa (314).

"Aquele que se eleve est em Tebas" (hcg-m-w3s.t) e "est ro c\_'

(m-pt) Tebas a sua morada, na terra, entre os hcmens. 0 cu o seu

espapo longnquo entre os teuses Estes dois nones aprDx.mam-nos das

nocces de trenscendncia e de imanncia inerentes a Amor (315) Ele o

deus prodigioso, nco em transforrragdes. cujo ha est no cu longnquo,

cujo corpD est na necropole e cujo ka est em Tebas (316) Enquanto

criador pr-existente que e?istiu antes e parte do mundc cnadc, Unicu

no pnmeiro momentc, Amor transcendente, mas e cnacb que se

manifesta nos elementos e nes forcas tD nr.undo cnaco, expnmem a sua

parte imanente (317).

0 grande tesenvolvimento destas nocoes ocorre com os teologos

ramessssidas e aparece detalhada em muitos textos do Impno Novo. No

entanto, de totDs eles, o Papgrus Leiden I J50(\_-)__), que data do reinaco

de Ramss II. parece-nos o mais elDquente Nele sao exprimidos ds trs

aspectos inerentes a Amon- deus pnmordial, prmcpio crietivo e

edministrador da existncia Ele o nico. cnador ejto-criado, deus

transcenente, que se torna imanente como funte te tuda e vida,

congreg8ndo assim R. o Bol, a sua face, e Ptah, o seu corpo, o seu ser

(319)

Ele est na origem, confundindo-se assim com as guas do Nun

(320), o oceano primordial, o pr-mundo, inerte e infinito, que despertando

(321) pruvoca o aparecimento do Demiurgo "Aquele que se eleva est no

Nun' (hcg-m-nwn), por issu ele d deus que est a cabeca de todDS cs

deuses ('Aquele que se eleva est cq_)b$q'- h<g-m-h3 t ), o primeiro, o

principal. Presente na Coroa Branca (322), dc Sul. no mDnumento-temDlo

solar, e airda, no saigueiro (323). E viajando na berca sac-ada (324).

"Aquele que est estabelecitD nas Duas Terras" (Smn-t3 wg) Ele

Amon, o criador autu-criedo. qerador de viida e mcdelo de e?istncia. Mes



ele , tambm, Horus, aquele que estabeleceu a realeza divina sobre a

terra dD Egipto. Deus celeste, cujos olhos identificatus miticamente CDm o

Sol e a Lua, garantem ac hcmem o CDnhecimento e a protecco (325).

d) Nomes com base na formacb p3 n/ t3 n (326)

P3-n-t3-h.t-nht (327)

'Aquele do templo est vigoroso'

PN i 23

i

P3-n-t3-h.t-rstp (328)

"Aquele do templo est despertado'

PNi 24

Estes dois ncmes alusivos a ume divindade n'o especificada

procuram fazer uma aralogia ertre o recm-nascido que "est vigoroso" e

"deBpertadc'" e, provavelmente, o deus do templc mais proximo Como j



vimos, antenormente. vrios sb os deuses que nos surgem cum o epteto

"v.goroso" (n$t) (329): Onuris ( PN I, 35, 16), Ptah (PN I, 140, 15), Amon

(PNi, 209. 22), Min (PN I, 210, 17). Montu (PN t, 154, 1B), Hrus (PN it

211,3), Khrum (PN I, 21 1
, 10), Sobek (PN it 2 1 1 . 1 3), Tot (PN I, 2 1 1

, 22),
Khonsu (PN i, 271, 9) e Set (PN I, 322, 3) sao as divindades masculinas que

apresentam este tipo especfico de caracterizacao. Quanto ao segundo

exemplo, ele alusivD da cerimnia ntual do "despertar do deus" (330), o

primeiro acto do culto quutidiano prestadD divindade Este consistia,

basicamente, na alimentaca~o dc deus, na sua higiene e toilete. Todo o

cerimonial era ainde ecompenhado te adoracces e luuvores "cantados"

pelos sacerdotes Dficiantes.

e) Nomes abreviados: por reduco de um nome ao seu ltimo

elemento

Nb-w- (331)

"0 Senhor Unico'

PN i 1 B4. 4

Nh (332)
*

0 protector'*

PN i 209, 10 e 16



Tambm estes duis ltimos e?emplos sao alusivos a uma divindade,

que poder ser Amon. Ele d 'senhur nico'* semelhante ao recm-nasc.do,

"nico" par8 os seus pais e eie tambm "protector', como u ser esta

crianca para os seus progenitores. Protector em vida, protector dos seus

nomes, dos seus tmulos, do seu culto funerno. Garante de sobrevivncia

e de imortalidade.

Para os antigos egpcios, o rome uma espcie de forpa imanente

que "forma" a via e a natureza do seu possudor. Assim, o facto de um

nome pessoal ser formadc com um nome dwino, epl ici ta ou

implicitamente, assegura ao possudor deste nome, a protecco e a

sobrevivncia, por que lhe permite participar, simbDlicamente, nos rituais

prestados bds deuses, nas festividaces solenes, em todas as ceriimonies

de tevoco institucional ou pessoal. E ao faz-lo, comunga do divino, entra

na esfera da prpria divindade, perdenu-se comD homem para se encontrar

mundo-cosmos-deus, pela etermdade

3-1-3- Nomes Basilofricos

Nfr-K3 -Re -m-pr-/mn

Neferkar est na casa de Amon'

PN i 200, 19



us nomes basilufoncos sao todus aqueles nomes em cuja
CDmposicao entra um nome reel. A escclha deste nume dependia sempre da

celebndade do rei em questa~b (333), de sua populandade, daquilo que ele

tinha feito em vida para manter a eternidade do seu nome (334). No

mpno Novo, dade a deolDgia e a pratica dominantes, esta eternidade do

r,Dme real era, geralmente, alcancade gracas aos ^eitos heroicos e aus

casos de bravura praticatos pelos diferentes reis, ao lorgo dos seus

reinados. Assim sendo, nos podemos constatar a maiur ou menur

popularidade das diferentes figuras reais deste perudc, atravs da sua

participaco na cornposicD dos nomes basilofcricos. Eles espelham bem a

receptividade dos homens egpcios face aos comDortamentos reais

Para podermos CDmpreender bem, tude e problemtica dos nomes

basilofncos, os seus diferentes tipos e ccnstrucbes, deveremos pnmeiro
debrupar-nos scbre a realidade dos nomes reais

Os reis, diferentemente de todas as outras pessoas, possuiam cinco

nomes cannicos'* (335) o (seu) nome de Horus, o (seu) nome das Duas

Senhoras, o (seu) nume de Horus de uuro, o seu nome ce coroamento e,

fmelmente, a seu nome pessoal.

u nome de Horus de um rei. tambm cesignado cumD o nome do Ka,
apresenta-nos o soberano como d representante do falco divino Horus, que
se tornou o deus dinstico do EgiptD

0 nome das Duas Senhoras estabelece uma relacao estreita entre a

pessoa do rei e as duas deusas tutelares do Alto e Bai^o EgiptD, quando
este ainda se encontrava dividido em dcis reinos, a deusa abutre Nekhbet,
protectora do Alto Egipto e a deusa ccbra Uadjet, protectora do Baixo

Egipto.

u nome te Horus de Duro te um rei foi durante muito tempu
interpretado como o ncme que simbolizava a vitona e Horus, legtimo
herdeirc do trono do Egipto, sobre o seu irma~o Set, smbolo da discrdia e

ca confusao Autores mais modernos, como A. Gardiner (336) parecem

questionar esta interpretagao, sobretudo no que diz respeito eo

antagDnismo Hcrus/Set e ao carcter belicosD desta opusigab.
u nome de coroamento, tambm designedo como pr-nome real.



revela-nos a existncia institucicnal tD fare, enquar.to descendente do

teus SDlar (337), apresentando-se assim ccmc o principal ncme do rei E,

finalmente, o nome pessoal que correspondia pessoa fsica cd rei e lhe

era dado pela sua me, no momento dc nescimento 3er3lmente era

introduzido pelo epteto 'filho de R" (sj-R ).

Vejamcs o exemplD tos cinco ncmes deTutmbsis II! (338)

1 Hrk3 nht hm w3sr

Horus, d tcuro vitoriDSu que est em Tebes

2 Nb tg w3h nsyt mi Rc m pt

As Duas SenhDras 'uuradcuras de realeza como R nc cu'

3 Hrnbw shm phtg dsr he w

Horus de Ourc, "Poderuso de forca, cujos tiiademas se~o sagrados'

4 N sw bit Mn hpr Rc

Rei to Alto e Baixo EgiptD, "A forma te R permanece*

5 S3 P* Dhwtg ms nfr hprw mry Hthr nb. t mfk3t

Filho de R, "Tot nascido belo de formas, amado de Hathor,

senhora da turquesa"

Destes cincu nomes, tois apareciam, geralmerte, nes certuxes

reais: o nome de coroamento ou pr-nome e o nome pessoal. Erem eles que

revelavam o contedo da identidae do rei cue, no Dlanc da funceo

faranica, se apresentava comu duplo e denotando, claramente, as etapas

da sua formac'o. A sua existncia institucional, indicada pelo nome solar,

o nome te coroamento, e a sua existncia fsica, revelade pelD nome

pessual (339) Ele corresDordia pnmeira nomeago. Todcs ds outrcs



eram-lhe dados quandc acedia ao trono, simbolizendo assim um novo

nascimento, marcando o princDiu de uma nova existncia,

apresentandc-se, Dor issd, como indicacures cd crescimentc ta

personalidade real En suma, a plurelidede dos nomes dos faraos pcde

e.<plicar-se pelos diversos estados das suas manifestacbes Assim sendo,

o seu nome pessDal enunciava as suas qualidades reais, enquanto que ds

outros quatro nomes manifestavam ds diferentes aspectos da sua

existncia particular. Sob apelacbes diversas, cada um dos nomes reais

traduzie a mesma realidade, a soberania dD rei sobre a terra do Egipto.

Para alm destes cinco nomes canonicus, os reis, como todos os

outros cidadcs, possuam ainda, muitas vezes, um "nome familiar" ou

"afectivo" que era, sempre, uma abreviatura do nome pessoal. Por exemplo,

Sessu era o timinutivc dc nome de Ramss II (340).

As abreviaturas, assim como o nome pessoal dos diferentes reis,

depend*am, exclusivamente, do circuito familiar. Dos "dedores de nomes",

geralmente, da mee. Mas os outros quatro ncmes resultavam da

especuiacao da cincia sacerdotal, sendo escolhidos pelos

sacerdotes-le^tores (hrgw-hb) Eram eles que formulavam e proclamavam

c "protocolo* (341) que consistia, no fundo, numa definicaD da pessoa do

rei e num programa de reinado. Para isso, eles cansultavam as listas reais

e alguns documentos de arquivo considerados "arqutipos'' (342), a partir

dos quais eram combmados e adaptados os eptetos escolhidos pera

constituir o novo protocolo real (343). Este era inspirado, em parte, pela

cunjuntura, correspondendo, portanto, a um pragrama especfico de

reinado Mas a partir, sobretudo, do I milnio a. C, o protocolD parece

reflectir uma tradicb anterior, revelandu ume espcie de "programa de

reinar" imutvel e intransformvel (344), que parecia prufetizar o proximo

reinado, de acorto CDm modelos antigos, vaticinando assim, atravs da

nomeacao um votD e um desejo te sucesso

Por Dutro latD, os sacerdDtes-leitores, mediadores entre deus e ds

sbios do Egipto, asseguravam a intervenc'o dwina na fcrmulecao deste

protoculD. Ele na"o era fruto de uma revelacao, mas sim de uma inspiraca~o

que descie, directamente, sobre o "corago dos sacerdotes" (m ibwsn)



ectivando, deste modo, a sue inteligrcia (345)

Este orotocolo ere, sempre, elabcradc antes a "prurroceo sacrel"

(346), provando assim decorrer um certc tempo entre o dia do

econtecimento e o dia do CDroemento Em sntese, os quatrc nomes que

cunstituam o prctocalo eram, pois, recapitulativos des aspirecbes do

Egipto numa dada poca e profticos du reinado que se aproximava,

apresentando-se, deste modo, CDmu uma das principais funtes do seu

patrimniu cultural. No entanto, nunca puderemDs confundir au dentificar

o nome real com a pessaa do rei ou com o rei propnamente dito: ele tem

uma existncia prpria, participando, no entantD, do seu ser (347).

u rei apresentava-se, assim, no Impno Novo, coma a 'chefe tD

estadu", a garante da ordem e da estabilidade, o "filho eleito dos deuses *, o

"chefe dos exrcitas* Ele ere um smbolo da unidade poltice e geogrfica

cd pes e o seu nome era expressb de qualidates, atnbutos e poderes

especficos que poueram fazer parte ou no de um plano de reinaco

pr-concebidc, mas que se apresentavam, geralmente, coma esDecficos de

cada figura real. Por isso, encontremos nomes que podem definir um

elemento da persunalidade teolbgica do rei (348), um elemento da sua

personalidate deDlgica (349) ou ainda um elemento da sua personalidae

sucial (350)

No Imprio Navo vai afirmar-se uma tendncia pare utilizar, por

e?emplo, as names pessoais dcs reis CDmu designadores de situacbes du

circunstncies concretas da vida quotidiana. Era esta a realidade das

nomes reais. A compreensa"b de toda a problemtica que lhe merente,

permite-ncs agora ententer melhor a especificidade dos ncmes

basilDfbncos e?ofricos Estes dividem-se, fundamentalmente, em dois

grantes grupos a dos nomes farmados cum c nome pessoal de um rei e o

dos nomes ccnstitudos com o pr-nome do farao

3-1.3.1- Nomes formados com o nome (pessoal) de um rei



Nesta classi'icacac er.tram todos ds nomes formedos ccm o nome

pessoal ce um rei. Atravs celes, ros pcdenos canstetar quais os reis que

mais fcrterrente tocaram o co-^acb das homens ecpcios e, tepois,

procurar as razces deste eleigb A pe^ticipacao destes reis nestes

fc~macoes basilo'oricas pode apresentar-se na fcrma de ume construco

d tipo Sujeito (X- ncme rei) +
edjectivo epteto, na forma de uma frase

com Dredicadc pseudo-verual (X
-

nome rei) + precicado pseudo-verbal),

etravs de uma predicecc de identdede co tipo : X (nome rei) + sujeito,

atravs de uma predicaco de situacb sujeito (X- nome rei) + predicadD

(grupo DropDSiCional), atrevs te ume "anexao de qualificacao" e ainda

atravs e uma frase fcrmada com eDtetos formaos sobre um particpio.

Vejemos, entaD, ds "eis que nos su^gem ras diferentes situagoes

a) Sujeito (nome rei) + adiectivc epiteto

imn-htp-wsr

"u DoderosD Amenfis'

PN I, 30, 13

I -U.Q o,r_ ?_

Rc-ms-sw~nht (351)

"0 vigorcso Ramss"

PN t, 2 1 9, 3



Sthj-nht

"D vigoroso Seti"

PN I, 322, 1 1

Alguns reis e rainhas, a partir do ImDno Novd, vo surgir-nos
como Dbjecto te veneracoes neciDneis g perticulares, chegandc mesmD a

ser deif icados. Isto acuntece, par exemplo, com tois dus reis citados neste

tipc de formacao basiloforica, com Amenfis
'

e ccm Remss II.

De toos os cultcs de re*s egpcics, o de Amerfis I H5K-1493,

Xvlll d*nestia) parece ter sido o meis mDortante e aquele que curou mais

tempo (353) Encontramos vnos monumentos alusivos a este culto na

necrpole dos "'servidores da praga da verdade'* em Deir el-Medira (354)

Nesta vila, u rei era celebrado em diversas festas e todc o cerimomal se

apresentava comD semelhante au cenmcnial das grandes festas des

tiferentes divindades. A esttua to rei era conduzida, em procissa~b, ao

longo da necropole de Deir el-rledina cheganda, por vezes, at ao Vele dcs

Reis. Durente este percurso ou quando se encortrava no santuno, o re*

produzia entao os seus orculos, respondendo assim s questoes

levantadas pelos trabalhatores que, neste cultD, ocupavam o lugar
tradiciunalmente destinado aos sacerdotes. Eram eles, por e..empla, cs

respansaveis pelo transporte da esttua divina

Esta ligacb de Amenfis i a Deir el-Medina pcder ser explicada

pelo facto dele ter sido o pnmeiru rei a mandar constrjir o seu tmulo ra

necropole tebana, tornando-se assim uma espcie de patrono divino ca

necrpole real e das seus trabalhatures

Tal ccmo Amenofis I, tambm Ramss II (-1279-1213, XIX tinastia)

fci Dbjecto de uma veneragao nacional e particular muita forte (355) Esta

pode ser e.plicada pela importncia poltica deste rei, mas tambm oela

for;a da sua presenpa ao longa te todo o terntoro egpcio. Remss II foi.



sem dvide, o rei cue ncs legou meis esttuas, nscricdes e monumentos

alusivos ac seu reinado e sua 'igu'a real. A mpurtncia e grandiusidade

ta estaturia e dos mcnumentos ramessssidas preterdem simbolizer a

*"or~:a e e importncia deste figura reel.

Seti I (-1291-1279, XIX dirastia) o nico rei p^esente neste tipo

te formacb bas'lofonca que nac foi deificado. De qualquer modo, a sua

nomeaco , plenamente, justificeda pelc papel poltica de relevo que este

rei teve no princpiu da XIX dinastia, fazendo renascer e poltica de

concuista no Mdio Oriente e restabelecendo a influncia egpcia at ao sul

ta Sria (356).

, tamtm, curiosa verificarmos que, mais uma vez, os adjectivus

utilizados na constituicao destes nomes su alusivos da ideologia e da

prtica dominantes no Impnc, onde a guerra faz do poder e do vigar,

caractersticas e?pcenciais de quelquer ser humana Mas este tipc de

nDmes basilofrcos ro se escota aqui. Vejarros, ainda, uma outra

farmu1aca"a possvel:

b) Frase com predicado pseudo-verbal

i ! 1 1 1 1 ,.V^JJ'.

R* -ms~sw-mn(w) (357)

"Ramss est firme"

PN t, 2 1 8, 13



Pc-ms-sw-brw (358)

"Ramss est satisfeitc'"

PNt, 219. 4, //: 373

>?' -/t?* -

i*- iv -hsy(w)

Ramss est de volta

PN tt 2 1 9, 5

?i1lP.=.H.S
/>c -ms-sw-h-g(w)-m-w3s. t

"Ramss est aparecido em Tebas

PNi, 2)9,5

P*-ms-sw-h<g-m-ntr. w

"Ramss est aparecito grapes bds deuses"

I. Pomarska, o. c.t p 190 (359)



C nicD rorre rcal preserte reste tipo de ccistrucac o ce Ramss

I Ele est fi rne (mn. w), est satisfeitD (hrw), est de volta (hsg w) e

est aparecico (hcgw), en Tebes, grapas acs deuses, protegendc con o

seu rome, a vide e d futuro ce tocos aqueles que o romearam. E,

demDnstranco, ma*s uma vez, a sue Dopulandace junto da Dopulacb

egpcia

Debrucemo-nos, no entanto, sotre u.ma outra fcrme de ccnstru^c

c) Predicaco de dentidade do tpo: X (nome rei) + sujeito

j;h
wwvk O D "'l

rnn-htp- wsr-h3. t
"

Amenbfis um chefe poderDso

PN i 30, 14

3
. 7 I --

/mn-htp-s3-s

"Amenfis a filho de um homem (=eristocrata)

S. Whale, o. c, p. 186



'WvD\ ,< ^

tmn-htp-p3-c3

'Amenofis o mais velho'

PN i 415, 13, 415, 14

*_-.,

1i(]](-^L
R* -ms-sw-nb-nfr

"Remss um bom homem'

PN II 69

O l ^

R1 -ms-sw-s3 -itm

Ramss o filho de Atum'

PN 1.2)9.1

R*-ms-sw-s3-pth
'

Remss c filhu cd Ptah
'

PN I, 2 1 9, B



*nu.

R' -ms -sw-s3 -hpry

"Remss o filho tos Khepri

PN i2\9.9

QUADRO X

^xSujeita

Nome rEi\^

v/sr-

-h3.t -'3

nb-

-nfr

S3-

-itm

33-

-pth

53-

-hpry

S3-

-3

l^n-htp

R'-ms-sv

Nomes bosilofricas formBtos com base numa predicagao de

identidade X(nome divindade) + sujeito



Mais uma vez, Amencfis I e Remss II, os reis eificados co Impno

Novd, nos surgem neste tipu de formaco basilofDnca. A permanncia e a

persistncia os seus nomes neste tipa de composico vem confirmar o

papel relevante que estes reis desempenharam em termas de maginrio,

vencenuu c tempc e o especo, ccm a forga do seu ncme, presente pela

eternidade

d) Predicaco de stuacao: X (nome rei) + predicado (gmpo

proposicional)

AnASWV ^_ A L J __i

Mr-n-pth-m-pr-pth (360)

"flerneptah est na casa de Ptah'

A R Schulman, CdF LXV, p. 13

Tii^i
P* -ms-sw-m-pr~itm

"Ramss esta ne cesa de Atum'

PN /,218, 10



F-ms-sw-m-pr- r- (36 1 )

Ramss est na casa de R"

PN t, 2 1 8, 11

<.~m%_-
Rc-ms-sw-sth-hr-wnmf (362)

'Ramss,5et est sue direita"

A R Schulnar, FdFlX/,? 17

Sth.j-m-pr-imn

"Seti est na casa de Amon"

PN /, 322, 9

Sth j-m-pr-dhwtg
'

Seti est na casa de Thot"

PN /t 322, 10



Sth.j-r-nhh

'Seti vive Dela eternitade'

PN i, 322, 12

QUADRD XI

"^-^GruDC
^^-j)ronosi-

Vv_ci-_nal
Nume rei ^*^^

m-pr-

-imn

m-pr-

-tm

m-?r-

-pt^

m-pr-

-r*

m-pr-

-dhwty
r-r,hh hr-v/nm.f

Mr-n-pth

R'-ms-sv/

R'-ms-sw ,sth

sth.j

Nomes basilof oricos formdos com base nume predcaga'o

de situagoo: X (nome divindade) + predicado (grupo

proposcionHl)



A leiture do quadro n^ Xi remete-rus, de novu, pera as figuras

reais da XIX dinastia, Seti I, Ramss II e, uma novicade, lerneptah (363),

tcimo-terceiro filha e sucessor te Ramss 1 1

us acontecimentas do seu curta reinado (-12 1 3-1 204) revelam que d

poder militar e a segurar-;a exterior do Ecipto cornecavam a regredir. Mas

o velho rei tentcu, aina, manter a poltice ce construgoes e seu pai um

templo funerric e c hipogeu, em Tebas Um paicio e um templo de Ptah,

em Mnfis, capelas rupestres e santunos ao longo de toda o Egipto. Um

Egipto povoato agara, de estrangeros qje, como no caso apresentado,

alteravam o seu nome te ongem e escolhiam uma ncva nomeaco. Neste

caso, um nome alusivo presenca to seu rei na casa de Ptah, em Mnfis.

Tambm Seti I e Ramss II estb presentes em nomes alusivos

sua visite a templos divinos De Amon, de Thct, ce Atum e te R.

Cunosamente, einda, o ncme de Ramss sjrge-ncs, num exemplc, ligato ao

nome do deus Set, ivindade que au lungo da XIX dinastia ir alcangar um

certo preslgiu e poder (364), merc da protecce~b dos reis deste peroda,

pruvenientes dD Delte oriental, local onde Set era adorado cumo divindade

tutelar (365). Assim, Seti I e, mais tarde, Remss II ireb demonstrar uma

evidente predilecgao pela sua divindade ancestral No entantu, f-lo-b

com a prudncia necessria, de modc a nb chucer as castas dominantes e

a mentelidade de todos aqueles fieis que ainda viam Set camc o deus

criminoso, responsvel pela marte de Osris, origem de tado d mal, da

tesardem e da canfusa~o.

Deste mado, e ligacab do nome de Set ac nome de Ramss nb ,

sene"o, jma me.nifestecarb e..tenor e, pleramente assumide, de uma

preferncia pol tiCD-religiosa.

Quanto aa ltima e?emplo aqui citado, ele formada com o nome dD

rei Seti, que vive pela eternidae (rnhh), g^ages forga do seu nume.

Gracas aquilo que ele fez, em vida, para alcancer a eternicade da name

e) Nomes com base numa anexb de qualificaco



I i I 111 v:__7

R* -ms -sw- cs3 -hb(w)

"Remss nca em jubileus"

PN i, 2
1

8, 7

P^-ms-sw- <s3-hb-sd

"Remss nca em festas-sed'

M Vailogia, o c.t p. 1 73

X3' -ms-sw
-

wsr-phtg

'Ramss poderoso de vigor'*

PN i 2 1 8, 8

Re-ms-sw-mrg-imn-wsr-rnp wt
'

Remss, o amado de AmDn, rico em anas"

PN i 2 18, 15



os homens e as mulheres da necroDole tebena davam-lhe corpD e alma,

mantenco vvu, pela eternidade, o sej patrono e prctectar

Seti I, segundo rei da XIX dinastia, nb teve o mpacto e a

mportncia de Amenfis I, no CDracb dos hamens do seu tempo. Nb foi

deificadc, no entanto a seu nome fai um dDS escolhidos para a ncmeaco de

um certa nmero de recm-nascitos.

A gloria deste rei est indisscluvelmente ligada conjuntura que o

v nascer D Egipta vive ento uma fase de 'recorstruco'" aps as

acontecimentos nefastos que ditaram o final da XVIII dmastia. E caber a

Seti I restebelecer d antigo prestgiu internaciunal, aps a pacificacao do

territric desde Napata ate ao mar. Dabrar os lbias, a oeste, e os bedunos

que perturbavam a ocidente a circulaca~o comercial pare Gaza. Depois a

reconquista ta Palestine e da Transjornia. E a merche oara Norte,

provocando o primeiro encontrc desta nova pcca, ccm os Hititas

(382) Abrinda caminho pera o reinada glonoso dc seu filho e sucesscr,

Ramss II

A tranquilidade e a prospendade vultavam a reinar no terntno

egpcio e Seti I egratecia aas teuses a sua proteccb, glonficando-os

atravs de uma poltica de construcb "o templo de milhdes de anos" em

Gurna (383), a grande hipageu do Vale dos Reis e a cigantesca sala

hipostila de Karrak.

Era ume nove poca que se anunciava, glonosa e rica, scb d clhar

protector do seu mais directo responsvel, Seti I, pai e educator ta grante

figura teste reinado, Ramss II u rei que compreendeu melhar do que

qualquer outro, que a glona e a estabilidae ta civilizacb egpcia

tependia, em primeiro lugar e funtementalmente, da sua capacidade de

gerir um colectivD, permitindo-lhe sonhar e transformandu esse SDnhD

numa forca nvencvel, matenalizada na solidez da pedre e na etermdede

a pelavra. Por sso, Ramss II (3B4) ficou para a histona como o mais

carismtico de totDS ds reis egpcios, ultrapessando mesmo as grandes

figuras do seu tempa: Tutmosis III e Amenofis IV.

Ramss II, familiarizado j CDm o ofcia e reinar, cadc ter sido

co-regente de seu pai, conduzir, de novc, o Egipto glna e



us ltimos quatro nomes que nos surgem neste tipo de formaceo

basilDfonca so, todos eles, formatos com o nome do rei Ramss II. Ddis

teles afirmam-nos que este rei " nco em jubileus*' ( ^3-hb w ) ou

"estas-sed' ( cs3-hb-sd) Com efeita, de tados os reis egpcias, Remss II,

dade e sua longevid8de, foi aquele que celetrou mais jubileus, treze,

concretamente (366)

0 jubileu uu festa-sed, como era cesignado pelos egpcios antigcs,

correspondia a um canjuntD te rituais (367) que visavam garantir um

renovamentc au renascimento da pessca e do poder faraonico. Estes eram

efectuadas, pela primeira vez, ao fim de trinta anos de reinadD e nb

tinham uma regra fi?a quanto data da sua realizacab. Pociam

nscrever-se no curso individual da carreira faramce e festejer, por

e?emplo, o aniversno do coroamento real ou ccr'-esponder, simplesmente,

e um fenomenc de mportncie csmice De qtalquer modo, a realizaco

destas festividades era fundemental para garantir o bnlho permanente tia

suberania faraonica, pois ro fim de um ciclo de reinado, o farao

necessitava de "regenerar-se ", a fim de naugurar uma nova era da sua

sDberania. Esta correspondia a uma espcie de renascimento da pessoa e do

poder real, simbolizandc, deste mcdo, o triunfo do fara SDbre a velhice e

sobre a marte, a ultrapassagem da seu destino de mortai (368)

De tados as reis egipcios, Ramss II foi aquele aue celebrou mais

festas-sed, YenovantD' au "regenerantD* assim, ciclicamente, a seu poter

e as suas capacidates reais. Pudemas nos questionar-nos, huje, se o fez

porque viveu mais anas dD que qualquer autro rei egpcio ou, pelD

contrria, se viveu mais anos, exectamente par que regularmente passau

pur um cerimonial "mgico" e renescimenta. Independentemente da

respasta, os egpcius antigus irb ^ecard-lo, sempre, cumo o rei "nco em

jubileus" ( As3-hb w) du festas-set ( *s3-hb-sd) E, tal vez por causa delas,

ele se tenna tornado num rei 'poderosa de vigar' ( wsr-phtg)

Atravs dos nomes proprios, ns descortinamos uma histona. A

historia dos homens qje viveram num certo tempo e que expressaram,

atravs dos seus nomes, as suas preocupacdes e emogoes. A realidade do

seu tempo.



Amenofis I, Seti I e Ramss il sb as trs figuras que parecem ter

tocao mais profundamente o cora~:aa dos homens do Imprio Navo.

Resta-nos, agura, esclareceras razdes testa "eleicb".

Amenfis I, segundo rei ta XVIII dinastia, veio restabelecer a

soberama egpcia at segunda catarata, acabanda com as contnuas

rebelies nbias que se tinham feito sentir durente o SeguntD Perodo

Intermdio. Pacificou o Egipto, internamente Revivificau a cultura, dando

um grande impulso a poltica de inventariagb e de reproug'D das Dbras

antigas Inovou em termos funerarios, separando pela pnmeira vez, o

tmula real que mantou canstruir ne necropole tebana, do templo

funerria. Criuu uma organizacb encarregada de decarar este tmula,

tanu assim arigem camunidade de artfices e de artesbs da "montanha

sagrada". Estes na"o o esqueceram e tornaram-na abjecto de um dos cultos

mais impurtantes e populares na zana acidental tebana (369). 0 culto ao

rei Amenofis I deificato (370), nD terceiro ms de prt (371)

Esta festividade (372) comecava com o enterramento simbolicD dD

rei divinizato, na dcima-quinto dia deste ms A vinte e um, a esttua de

Amenofis I era conduzida at ao Vale dos Reis. A retiravam-se de um

armazm os potes de smi(Z7~S) que, entab, eram oferecidos aus artesa~os,

pDr um escriba (374). Na dia vinte e oito, os humens preparavam a cerveja

e a vinte e nove camecava a festa propriamente dita, para a qual eram

tambm convidatas as mulheres e as cnam~as Esta durava quatro dies,

durante os quais corria a cerveja e os hcmens davam largas ao seu

cuntentamentD. Neste perodD, o 'rei deificado" produzia os seus orculos,

respondenda assim aos anseios e preocupaco'es de tudas os fiis que

procuravam nele uma respasta para as suas dores mais ntimas

A importncia do culto a Amenfis I deificado , ainda,

testemunhado pela variedade e abundncia das sacerdotes que o garentem

(375) vrius "profetas" ou "PnmeirDs Profetas" (hm-ntr tpg) (376), uma

quantidade cansidervel de sacertotes w<b (377), um sacerdote-leitor

(hrg-hh) (378), um
*

3 7? (379), um portador de leque (hbs bht) (380) e

tuis smsw(38\).

us sacerdctes garantiam e realizec'o do culto ao rei Amenfis I e

50__



prosperidade do passadc

A situaca~a internacianal na lhe favorvel Na zona do Retenu, o

puderio hitita apresenta-se cansalidado. Mas Ramss II sabe que a

realizagao do "sonho egpcio" passa pur um confranto entre ds velhus

nvais. Este ter lugar no ano quinta dc seu reinadc

0 e?rcito egpciu ir enfrentar uma coligacao (385), liderata pelo

rei hitita Muwatalli, em Kadesh. A descricb ta batalha (386) d-nos, de

imediata, a visao de tois vencedures De um lado, o exrcito egpcia,

massacrada nos primeiros momentos, mas depais vitoriasamente

conuzida pela mo do seu rei, que abrigar as coligadas a abantonar,

tesordenadamente, a zona de Kadesh. Dd outro, o exrcito hitita que aps

um pnmeiro momento de vitorie, prefere abandanar o 'campa de batalha'",

aonde regressar apos as trapas egocias partirem "vitoriosas" para a

'terra dos faras ".

Com este ccnfronto, Ramss II consegue, simultaneamente,

restabelecer a canfianca e auto-estima da colectivo egpcia e renovar o

argulha nacional, no exterior. Kadesh uma manobra de propaganca real e

Ramss II, o seu sbio mentor (387).

Alguns anos mais tarde, quando a ameaca assria (388) se fez

sentir na cena internacional, de novo, o rei egpcio d provas de uma

sabedoria e diplomacia, sem igual. Sela entb uma alianca com o velha rei

hitita, um tratado de paz (389) e cuoperagao, tentiente a neo permitir o

avanco do exrcita assrio para ds terntnos dos dois serhores.

Finalmente, o Egipto reeencontrara a paz e a tranquilidade h tanto tempD

SDnhada Mas sem perder d seu crgulha e a sua "dimensao mpenal* As

fronteiras to imprio de Ramss estendem-se de Kush, na Alta Nbia, eD

sul da Lbano, inclundD ainda a planicie de Damas (390)

Nd interior destas fronteiras reina um nico senhor, Ramss II, d

farao tnunfante, que ir imartalizar na pedra a sua glna, a glna e a

magestade do Egipto, das seus deuses e das seus hamens, dendc assim

incio a um vasto programa de construcoes que testemunham a grandeza do

seu reinado (391). uma nova capital, Pi-Ramss (392), dois templcs em

Abu-Simbel, o seu templo tebanu-c Ramessum (393), a decoracarb dos



templos mandados erigir por seu pai (Abidos, Gu^na e a sala h pstila de

Karnak), as seus abeliscas e cs seus cdIdssds. A sua presenqa,

materiali.zada na pedra, etermzada pela forga to seu nome, estende-se por

todo o pas, do Delta Nbia (394), pera que todos os hcmens pudessem

alhar e louvar a magestade cd seu farao

D seu reinado foi dos mais longos da histria egpcia (395),

permitindo-lhe celebrar treze jubileus e gerar mais de uma centena de

filhos Durante este peroo foi fiel aos homens e aos ceuses Hbil nas

suas relaco~es CDm o clera tebanu de Amon (395), favorecendo, nc entantc,

o culto heliopolitano do sol e promovendo a cuito de Set, patrona da sua

famlia AdDrou divindades cananaicas e props mesmo a edoracao de

dolas particulares ces*gradcs como "deuses de Ramss' (39"/)

Revol jcionrio em termos Dolticos, art'stccs e religiasos,

Ramss II foi-D tambm em termos ecanomicos Iniciau uma espcie de

"reforme agrria* que consistia, prircipalmente, na divisac dc sclo em

lotes de uma sjperfcie constante e na etribuicc destes terras,

particularmente, aos seus soldedos (398).

Por tudo istc, os homens nb o esqueceram. Em Deir el-Medina

construiram-lhe o nico vertadeiro templu deicadc cloria de um rei, a

"residncie de Ramss 11", onde se rendia culto ao seu Ka real (399).

u "rei triunfante" soubera impr-se no tempc e na mstona.

f) Nomes que funcionam como epitetos formados sobre um

particpio

R< -ms -

sw-mrg
-

imn



"Ramss o amado de Amon"

PNit2)Q, 14

R< -ms-sw-mrg-itm
*

Ramss o amado de Atum

PN tt2\8, 16

fr-ms-sw-mrg-sth (400)

'Ramss o amado de Set"

PN it 2 1 9, 2

Terminmos a anlise da penltima listagem de names, dizendo. *'U

rei triunfante (Ramss II) suubera impr-se na tempo e na histria'. Por

ssd, ele nos surge, simultaneamente, como o "amadu" te Atum,

(mry-itm), c demiurgo de Heliopolis, que remonta aas pnmeiros tempus

da histria egpcia, como o "amado de Aman" (mry-imn), o criadar tebano,

patrono do ImpriD e, ainda como o 'amado e Set" (mry-sth), d 'deus

maldito" da mito osiraco que, pela sua me~D , de novo, cDnuzido a um

protagonismo que lhe fora retirado nas arigens da historia dos homens e

(Jds deuses



Ramss II, o amado dcs deuses, SDubera impr-se, maltando a

propna mentalidade arcestral cds egpcios, alergando-a a um nuvo murdo

que se abna perente ds seu solhos de sbia

3-1-2.2- Nomes formados com o pr-nome de um rei

Nesta segunta classif icacb entrem tcrtos os names formados

com o pr-nome cu nome de coroamento de um r5i Estes padem

apresentar-se ne forma de uma frase do tipo: Sujeito (X- pr-nome real) +

adjectivo epteto, na forma de uma frase com precicadc pseudo-verbal (X
-

pr-nome real + predicado pseudo-verbal) e atravs de uma predicacao

de situacb: sujeito (X- pr-nome real) + preticado (grupo propcsicionel).

Vejamos, entaD, os reis que nos surgem nas diferentes situacoes

a) Sujeito (pr-nome real) + adjectivo epteto

I I lo '5

Wsr-fc. w~r<-nht

"0 vigurosD Wsr-fc. w -n" (401)

PN tt 85, 7



fti
Wsr-m3*. t-r^-nht

<_

"D vigoroso Wsr-m3<. t-r-' (402)

PN it 85, 16

w^a^ r jj

Mn-m3c t-n-nht

"D vigoroso Mn-m3c t-n" (403)

PN tt 1 50, 7

--v^ro o h

Nh-m3^. t-n -nht

"u vigoraso Nb-m3\t-rV (404)

PN I, 1 B4, 27

A anlise desta pequena listagem permite-nos, de imeiato, dois tipos
de constatacdes. A primeira a de que todas estes nomes basilofncos

so formadas com c adjectiva nht (vigorosD) que, ao longo deste trabalho,

nos tem surgido sempre como um tDs qualificativas fundamentais dos

homens e dos deuses egpcios, deste periudo, demonstrando bem que a

CDncepco imperial egpcia assentava, fundamentalmente, numa prtica

guerreira onde d vigor era uma qualidade essencial



A segunda corstataca a je que Seti I e Ramss II surgem, de

facto, comu duas figuras funtamentais, continuamente rememoradas pelo

humem egpcio. Seti I, com d seu pr-name de Mn- m3c t-n "Firme de Maat

R'*
, transporte consigu e mensagem da "maatizaco" du deus salar,

reafirmada ainda no pr-nome de Ramss II: Wsr-m3<-.t-r "Paderoso te

Maat R'

Esta mensagem explicita-nos dois aspectas fundamentais da

monarquia faraonica: que o rei foi instaledo subre a terra do Egipto, por

R, a demiurgo, para cumpnr uma funcao de'inida e que esse funcb

consistia na plena realizagb de Maat (405), no estabelecimento de uma

ordem sucial e na conquista de uma integracb universal (406).

Era este o 'programa" de reinado de Seti I e ce Ramss II Pai e

filho marcaram profundamente uma poca. Cumpriram o seu destinc e, por

sso, a sue memrie persistu entre os homens, pela farca do seu nome

criador.

Curiosamente, tambm autro dos reis citadcs neste tipo de

formaco basilofonca, Amenfis III (-1391-1353), nono rei ca XVIII

dinastia, apresenta um pr-nume que obedece mesma mensagem dos reis

antenores: Nb-m3vt-n
,
"u senhor de Maat R", demanstrando assim a

importncia da "maetizaceb* da deus solar, ac longo de tcdo o Impno.

0 reinado de Amenofis III, caracterizatu politicamente pelD

omnia hegemonica do Egipta na zona da Asia, mantido gracas aDs

tratados de paz e cocperaco cum os Mitnios (407), um reinatu de

nqueza e de ostentaco. D ouro da Nbia e as produtos que chegem de tudos

as pontas do Impno garantem o fausto imperial.

A SDCietade egpcia torna-se fortemente cosmopolita. Refina-se e

esse refinamento perceptivel na arte, no vesturio e nas cabeleiras.

Abre-se au mundo, acolhendo novas gentes, novas ideias, novos costumes e

novas crencas A lngua transforma-se (408) e o rei, figure emblemtica

d navo munda que se avizinha, publicita de uma forma eficaz as suas

accdes (409).

0 reinedo de Amencfis III fecha um ccId da histna recente

egipcia. E talvez por isso recordadc com saudede e orgulho pelas seus



cidadabs. A porta que se abre, com Amenfis IV, sua mcrte, trar au

Egipto novas e revolucionnas tunalidades Mas elas nunca serb

verdadeiramente ententiitas pelo 'coracbM tDS humens que habitavam o

Vale da Nilo.

D ltimo rei que nos surge neste tipa de formapu basiloforica

Sethnakhte (-1 190-1 189), primeiro rei ta XX dinastia, cujo pr-nume real,

Wsr-h*. w-n "Poderosa de aparecimentos em glria Re", consagra ainda d

credo solar.

0 seu curto reinado (410) corresponde liquidacb da guerra civil e

da anarquia moral que se instalara no Egipto, nas finais da XIX dinastia.

Na deixou grandes testemunhus da sua obra, mas o seu nome recordado

em memcria da sua tentativa de pralongar o sonho egpcic de grandeza e de

clrie durante mais alguns anos.

b) Frase com predicado pseudo-verbal

0 (

CJ -hpr-n -snb (w)
'

^3-hpr-n (411) est de baa sade*

PNi 58. 2

c3 -hpr-k3 -n -snh (w)



'

c3-hpr-k3-n (412) est e bua sade"

PN i 5B, 7

^3-^l J

Mn-hpr-n -snb (w) (413)

Mn-hpr-n (414) est de bca sade'

/W/ 150. 15

8LH' j
Hpr-k3 -n -snb (w)
"

Hpr-k3-r< (415) est de boa sade

^/! 269, 3

v

v . J

/?5r->-J -r- -j/z^ (416)
"

Dsr-k3-r< (A' 7) est de boa sade'

/W /, 409, 1 2



A anlise desta listagem de numes alerta-nos para a 'boa sade"

(snb) de um certo nmera de faraos Esta era uma das formulas utilizadas

para demonstrer a permanncia do ser, no meiu da colectividade.

Cunosamente, os reis que nas surgem neste tipa de farmacc remontam

todos XVIII dinastia, a mais glaricsa da Imprio Novo, cam excepcao de

Sesostris I, segunda rei da XII dinastia, considerada tambm como e mais

importante do Imprio Mtio

Os dois perodos mais sigmficativos da histria recente egpcia

so assim recordados e eternizados pela nameaceo de alguns dos seus

protagonistas fundamentais.

Sesostris I (-1971-1926), o ar8D do Impria Mdia que os egpcios

du Imprio Ndvo eternizam atravs da funpo criadara de nomeecao,

transporta no seu pr-nome hpr-k3-n "Trazida existncie o Ka te

R", a sua prpria filiaga divina, salar, apresentando-se assim ccmo o

representante legitimo de R no trona do Egipto. esta legitimidade que

lhe garante a ultrapassagem da grave crise poltica cerata aps o

assassinato te seu pai, Amenem I (41B). ela, ainda, qje est na base de

tada a protuco literarie epologtica praduzita ao longo do seu reinadu: O

Fnsinamento do rei Amenem /(419), espcie de testamento poltico

profenda pelo rei assassinao, D Conto de Smuh (420), obra prima da

literatura egpcia que ilustra o tema ta clemncia de Sesstris I e O

Fns/namento Lealista(A2\), tratadc sapiencial que apelava 'idelidade

monarquia

Estas obras sab bem um testemunha de propagana real dirigida

especialmente elite letrada, responsvel pelas tentativas divisionistas

no seiD da sucieade egpcia.

Demonstranto uma sabedona invulgar, Sesstns I, consegue, deste

modo, garantir a estabilidade interna dc reino Externamente, a sua

e.pediga contra os lbiDS, no incia do seu reinada, e as operacdes na

Nbia asseguram a tranquilitade das franteiras egpcias.

0 Egipta cunhece assim um dos seus periodas mais trancuilcs e

mais profcuas em termos literrics e artsticos (422) E, Sescstris l,

responsvel pela "maatiza^a" da estado egpcio, trensforma-se numa

313



lenda e que os gregcs deram curpc (423). Ds ecpcios perpetuem d sej

culto funerrio em Licht, durante muito tempo e murtalizam o seu rome,

atravs ta timensao ncmeadara e cnadora da linguagem

Amenfis l (-1514-1493), segundc rei da XVIII dmastia , como j
vimos anteriormente, um rei deificado pelos seus cidadacs Cunosamente,

o seu pr-nome real surge-nos com uma mensagem muita semelhante de

Sesstns I: Dsr-K3-R* "Esplndida o Kac R ", demonstrandD assin a

persistncia da funte solar sobre todes as outras realidades divinas e a

legitimidade da sua funcb real sobre a terra tio Egipto.

Tutmsis I (-1493-1481), terceiro rei da XVIII dinastia, outra das

figuras reais citadas neste tiuo de formaceo basilofrica

u seu curto reinato e cnze anos e nove meses lanca ds alicerces da

futura poltica imperialista seguida pelos fares da XVIII dirastia.

Ao sul, a fronteira egpcia estende-se at 3^ catarata. Ao norte,

es *mscursoes reeis alongam-se at Cercemish e ao Eu'rates, prenuncianco

j as pretensdes da Egipto SDbre esta regieTo (424)

Mnfis, melhor colocada estrategicamente do que Tebas, e

enriquecida com a construcao de um porto f luvial e de uma residrcia real,

transforma-se no ponto de partida privilegiado para a Asia Por isso, em

Mnfis que se fixa um exrcito permanente, equipado com carros e dingidD

pelo prncipe herdeiro Mas Tebas, a cidade da deus Amon, rm

negligenciada Navas construcdes, supervisiunadas pelo arquitecto Inn*,

vm enriquecer o aspectu monumental da cidade (425)

Tutmosis I, o percursus das grandes figures impenais dc Ncvo

Impno, encarne bem a diversidade de facetas irerentes ao fare: chee

poltico e diplomtico, chefe militer e suprema referncia religiosa

esta a mensagem veiculatia pelo seu nome de CDroemento, o seu pr-norre

real c3-hpr(w)-K3-n "Grande de formas c Ka de R".

Tutmsis III (-1478-1426) (426), quintc fareo da XVIII tinastia, a

quarta figura real citada neste tipo de formacao basilofnca D seu

reirado de cinquenta e trs anas corresponde, sem dvida, ao periudo mais

clo~-ioso da histona egpcia dc Inpric Novo. Um perodc de grandes

cJ;R"ncoJGs poiticas, econmices, socieis e mentais.



D EgiptD ir tranformar-se, pela mb de Tutmsis III, no ma*ior

impno da Antiguidade. As suas fronteiras estendem-se da IV cetarata, ao

sul, at ao Eufrates. Durante vinte anos, Tutmosis III realiza dezassete

aperacdes militares (427), estendenda prugressivamente a influncia

egpcia na zona da Asia, submetendo srios e cananeus e anulando a

pretensb mitnia sobre a zona o Naharina.

As consequncias econmic8s da poltica mpenalista de Tutmsis

III, rapidamente se farao sentir. 0 Egiptu transfarma-se numa pas de

nuvas e renovadas nquezas, provenientes cjds saques da gjerra, dos

tnbutos pagos pelos povos submetiDs e da comrcio nternacianal que

cuntrola, agors, cum eficcia (428) Mas todas estas riquezas irao

reflectir-se, tambm, na tecido social. u clero de AmDn, suporte

ideolgica da poltica de canquista e a casta militar, instrumento de

criacac e cunservacb do imprio, ira ser premiatius pelas suas

actividades. Assim, ligada nova realidade economica surge agora uma

nova estruturacb social, onde sacerdates e miltares ocupam o primeiro

lugar.

A noco de Impno alterera, visivelmente, a face e d coracb do

AntigD Egipto que agora se abna a novas formulacdes tivinas, a novas

criacdes artsticas e liternas, aue transportavam consigu uma mensagem

impenal.

Tutmsis III nao foi sc a grande figura da XVIII dinastie Ele fci a

prpria expressa~o do Imprio bem simbolizata no seu p'--nDme real:

Mn-hpr-n'"A farma de R permanece" (429)

Resta-nos, agora, recurdar a ltima igura real citada neste tipo de

farmecb basiloforica: Amenbfis II (-1426-1401) (430), sexto farao da

XVIII dinastia.

D seu reinado te vinte e cinco anas consagrado, pcr um ladc, a

tefender a hegemoma egpcia no levante (431), ta~o brilhantemente

CDnsDlidada pcr seu pai, Tutmsis III e, por outru, a continuar a actividade

ce construccres tambm miciadas no reinao antenor (432).

Durante este perotD saib j bem visveis as consequncias a

abertura egpcia aD munto. 0 contecto com outrus povos provocar.
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inevitaveimente, fenmenos de aculturacaro Novos costumes e novus

teuses vao penetranto, lentamente, nu solc egpcio, alterendo,

significativamente, a postura e o espnto do novo rei (433) e da corte que

o acompanha Mas a marca visvel de velha tratiigo faramce persiste ro

seu nome de coraamenta '3-hpr.w-r<"__r_\ne de formas R"

c) Predicagao de situa^ao X (pr-nome real) + predicado

(grupo proposicional)

'3-hpr w-n -(r)-nhh
"

c3-hprw-n (434) vive pela eternidade'

PN i 5B, 3

O-M* m
Wsr-m3c t-n-m-hb

Wsr-m3c t-n (435) est em festa'*

PN i, 85, 15



(33N
Nb-rn3c. t-n(r)-nhh
"

Nb-m3c t-n (436) vive pela etermdade"

PN tt 1 B4, 26

Nfr-K3 -n -m-pr- imn ( 43 7 )
*

Nfr-K3-n (438) est na casa de AmDn"

PN tt 200, 19

M7J!>
Hk3-m3e. t-n-m-pr-hns. w
"

Hk3-m3c t-r* (439) est na casa de Khonsj"

//V/ 256, 9

OM0
/tK-j -my t-n -(r)-nhh ( 440 )
"

Hk3-m3\t-n vive pela eternidatie'

/W// 308, 12
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QLJADKO XII

^-^g_tupq
prg_^<_nropusicio-

7*^---__nal
-nDme reai ^-^_^

'm-pr-imn m-pr-hnsv n-hb r-nhh

*3-hpr.w-rc

wsr-m3'.t-r*

nb-m3vt-r-

r<r-K3-r<

hk3-m3vt--'

Nomes basilofricns formados com um pr-nomB real

XCpre-nome real) + predicadofgrupa proposicional)

A anlise cd quadra n^ XII d-ncs ccnta de jma -*ea1idace Den

mais nca e veriada, do que aquela que fci veiculaa pelos quadros

antenores. Dos cinco reis citados, sc dois tieles nos surgem pela primeira

vez neste npo de formacb basilofDrica Ramss IV e Remss IX, tDis

faras da Y.X dinestia, que CDrresponde ao perodo obscuro dos

Ramessssidas Cs outros, Amerfis U, Amenofis III e Ramss II tirham



aparecido, mais dD que uma vez, nesta composicb tao particular.

Curiasa , aina, a diversidade te nfcrmesbes veiculada por estes

numes basilofricas. Amenfis II, Amenbfis III e Ramss IV "vivem pela

etermdade" (r nhh), demonstrandD assim a persistencia dD seu nume e da

sua memona entre as hamens e os deuses, sobre a terra do Egipto e no

"mundD tos ocidentais'*.

Ramss IV (-1 156-1 106), um dos faraos citados pela pnmeira vez

nesta formacao basilafDrica, uma figura apagada e com pouca expressao

poltica

u Egipta vivia, entao, um peroo de decadncia institucianal e

moral (441), intensificada pela crise econmica e pela perda cJds seus

referenciais imperiais E, talvez por issa, Ramses IV entrega-se,

fundamentalmente, dimensb religiosa da sua furcb Vira-se para as

euses e pracura neles a glria que os seus antepassaus alcanceram por

outros meios Reclema e Dsris um governo longo (442), tao longa cditiu d

te Ramss II, julganco assim reviver d sonho de uma outre puce A morte,

com todus ds seus significadas. transforma-se numa realidade obsessiva a

que preciso escapar Ramss IV multiplica as daaccoes a usns (443),

procuranu, deste modD, garantir a sua sobrevivncia Camprar a sua

imDrtalidate No entantD, o seu nDime de coruamentD transporta ainda a

mensagem dcs tempos tranquilos do passado: Hk3-m3c t-n "u soberanD e

Maat R", numa tentativa forgada de negar um presente, onde a realidade

da justi*;a (Maat) j na~c tinha lugar

us egpcias viviam o "fim tos tempDs'* e embura Ramss IV e

Ramss \X manterham a sua ligap'D cesta tebana, visvel nas

formulacdes: Hk3-m3c t-r-m-pr-hnsw
'

Hk3-m3c t-n est na casa te

Khonsu'* e Nfr-K3-n- (444) -m-pr-imn
'

Nfr-K3-n est ne casa de Aman',

esta j nb Ihes garante uma proteccc idealgico-poltica. A crise de

valores vivida no seio da sociedade pe em ceuse e instituical) monrquica

e abre as suas portas a um novD modelu SDCial, a Teccracia (445)

us tempos gloriDsas dus faraos da XVIII e X I X dinastias pertenciam

aD passada Um passado que tinha permitido a Amenofis II e a Amenfis III

"viverpela eternidade" (rnhh). Um passadD que reccrdava Ramss II, comD



o rei "sempre em festa", dado o nmeru dos seus jubileus reais. Por ssa,

ele nos surge aqui numa formulago tb perticular: Wsr-m3c t-n-m-hh
"

Wsr-m3c.t-nesih em festa".

Estes foram os reis que os antigos egpcios recordarem e

eternizaram atravs dos seus ncmes Eles desenhem uma poca,

transportando cansigo realidates pulticas, econcmicas e sociais. Por

detrs delas, est a homem 0 cDracb e a alma do homem egpcio, criador

e prcduto criado, de toda uma civilizaco "Ele nac estava sozinho no nada.

Ele era e estava Era tempu e espacc, movimertD. Fazia perte de uma

poesie cuja roture so ele proprio podene romper" (446) Por isso, se

agarrava tanto s palavras, por que eles "erem e agiam" (44?). Divinas,

criadoras, omnipatentes, dunas do homem e do CDnjunto da natureza,

nomeando e especificando, pela eternidade



3-2-Nomes Endofricos

us nomes encofoncos sao todas 8queles numes que implicam uma

relacaa imediata CDm o portador do nome e/DU cam os seus progemtores.

Nesta classificac8~o iremus encantrar, de nova, names teaforicos, nomes

basilofonccs e, ainda, uma terceira categaria que poderemDS designar de

"nomes te contedo profano" (44B).

3.2 1- Nomes Teofrcos

us ncmes teofricos, CDmo j referimas anteriarmente, sa"o tudos

aqueles nomes em cuja composicb entra o nome de uma au mais

divindaes, segundo madelos de formacb semntica diversas e

respcndendc a diferertes funco~es

Ds nomes teofaricns endafuricos e?pressam-nos, de uma forma

mais cTare, a Diedade pessoal dos antigos egpcios, assente numa relacaib

ntima com a divindade.

A prcblemtica do nascimento traz, inevitavelmente, ligada 8 si, a

presenca da morte Mornam muitas criancas, turante o parto, no Antigo

Egipto. uutras nac ultrapassavam a adolescncia e e esperance de vida ers,

comD j vimos anteriormente, muita curta. Assim, os progemtores

dirig^am-se, directamente, divindade para pedir uma cnanca e para

garantir a sua protecca"D. E, deste moto, o recm-nascido surgia,

invariavelmente, ccmc pertenca de uma divindade a quem us pais tinham

dingido os seus clamores e as suas crgcces.



3-2.1 1- Nomes que indicam que o portador do nome foi

pedido e obtido gracas a uma divindade

u desejc raturel de ter um filho refarcao, na Antigo Egipto,

pela necessidade de um herdeiro para cumprir as rituais funerrios e o

culto funerric eps e morte de seus pais (449), cuje "sobrevivncia"

dependia, em grande parte, a manutencao destas prticas. Assim,

podemos compreender a existncia de nomes que expressam claramente o

facto de uma cnarca ter sido pedida a uma divincade Esta prtica, bem

estabelecide desde puces mais recuadas (450), apresenta na ImpriD Novd

um nmerc signi'icativo de tiferentes farmacdes anomsticas.

a) Nomes com a forma de uma frase verbal complexa (451)

'w r* <) i
_j 'i i

Dd-3s t-iw s-cnh

'lsis disse: ela v*ve-"'

PN / 409, 1 7

Dd-inhr t-iw.f-cnh



"unuris isse: ele viver"

PN it 410, 4

Dd-pth-iw f- rnf)

"Ptah isse: ele viver'*

PN i, 410, M

Dd-mw t-iw. f- cnh

"Mut disse: ele viver"

A. Gasse, o. c.t pp. 94 e 154

Dd-hr-iw f-'nh

"Hrus disse ele viver

PN t, 41 1, 17



Dd-hns w-w f- cn(i (452)

'Khonsu disse: ele viver"

PN I 412, 4

QUADRO XIII

"*"*~--Ji?5 parte

12 parte "^"^-^
iw s-'nh iw.f-'r?

dt- 33 t

dd-inhr

dd-pt^

rjd-mw.t

dd-hr

dd-hns w

Nomes teofricos endofricos com a

forma de uma frase verbal complexa

Todos estes nomes se reportam consUta de c"culos (453), uma

prtica muito utilizada no Impno Ncvo pelcs particUares que, deste

mocD, colocavem directamente sua divindade je elei;ac, as suas dvicas
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e splicas relativamente a questdes fundamentais (454). Neste casu, o

nascimentu e a sobrevivncia de um herdeiro.

Dos seis nomes citadus, sd um se reporta a uma figura feminina, o

que demonstra bem uma preocupacaa mais preemente relativamente aD

herdeira mesculina Era ele que garantia a "sobrevivncia" do nome dos

seus pragenitares, era ele que herdava o cfcia ou o cargo e era ele ainda o

responsvel pela continuacb da linhagem.

As divindades que nos surgem nesta consulta Dracular sb, totas

el8s, grandes divindades tutelares da solo egpcio: Isis, a deusa mae pur

e?celncia, unuris, antigo deus da caca e senhor dc teserto, Ptah, o deus

criador menfita, senhar das artfices e ds artesdos, Mut, a senhora de

Tebas, Horus, deus do cu e ta realeza e, finalmente, Khonsu, d deus lunar

de Tebas.

A presenpa destes deuses nos nomes prbprias demanstra-ncs a

profunda ligacao que os progemtores tinham com as suas oivindaes de

eleicao.

b) Nomes com a forma de "cleft sentence" (455)

/mn-ms-sw

"Foi Amon que a ps no mundo"

PNt 79, 9



Mn w-ms-sw

"Foi Min que o ps no munD"

PN t, 152, 3

:m
R'-ms-sw (456)

"Foi R que d ps no munda"

PN it 2 1 8, 5

Tambm estes trs nomes traduzem uma ce~leza A de que o

nascimento do portadDr do nome se deve, fundamentalmente, protecceb

ta sua divindade tutelar: Aman, Min au R, tudos eles deuses de

caractersticas cnadoras, comD j vmos anteriarmente.

0 aproveitamento destas caractersticas, destas potencialidades ,

neste caso, canalizadD para o acto particuler de gerar a vida. Era assim, e

uma forma simples e directa, que os hamens e os deuses conviviam nu

Antigo Egipto, poraltura do Imprio Novd.

c) Nomes ncompletjos do tipo: bn + X (nome dvindade).

p3-sri-(n)-X (nome divindade); S3 /S3 t + X (nome

divindade) e sri + X (nome divindade)



I -WWVN

I I I

bn-cnt (457)

"0 filho de Anat"

M. Thirion, PdF J/, p. 84

PNi 96, 17. // 277. 5

p3-sri-(n)-mnt w

"D filho de Montu'

PNI 1 18. 22

S3-3S (458)

"0 filho de Isis'

PN i, 2B0, B

s3-imn (459)

"0 filho de Amcn'

PN i 2B0, 22



s3-in.hrt

"u filho de ununs'

PN i 2B0. 26

J'-V* -:_-:-

s3-itm

"3 filhc de Atum*

/W/ 2B1, 9

S3-W3dj.t

"D filhc de Ladjat

PN i 28), '2

IVv
"

j_i

S3~b3Stt

'O filho de Bastet

m Tnirion, RdF JJ, p. 85

PN /,28), 19



D

s3 -pth

"u filho de Ptah"

PN tt 2B2,

s3-mw.t (460)

"0 filho de f^jt'

PN tt 282, 3

1 1-..-..^ _____

s3-mntw (461)

"0 filho de Muntu"

/W^ 2B2, 7

>:r^

s3-nj t

*'D filha de Neit

/7V7 2B2, 15



^\ c__

s3-mn wt.t

"u filho de Renenutet
"

PN t, 2B3, 14

s3-ht-hr

"u filha de Hathor

PN t, 283, 20

s3-tp-ihw

"u filho de Tp-ihw (462)"

/W/i 2B5, 1

s3-dhwtg

"0 filha de Tof

/W/. 285, 6



S3 t-rh (463)

'A filha de loh"

PN / 2B5, 16

%ci\ __*_*__

Jir'i

S3 t-imn

"A filha de Amor

PN tt 2B6, 5

te R

s-j t-m.hr.t

"A fiiha tie Onuris

/W/. 2B6, 14

5J t-p3-n
*

A filha ce R"

/W/( 2B8, ,5



s3 t-mw.t (464)

'A filha de Mut"

PN it 2B9, 1

s3 t-mw.t-m-wi3

"

A filha de Mut est na barca sagraca'

PN i, 2B9, 2

j*J t-mw t-nfr.t

"A filha da bela Mut"

/W/. 2B9, 3

^v
S3 t-n

"A filha de R

/71^7 290, 21
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s3 t-shk

"A filha te Sobek'

PN i 293,9

1
o

S3 t-sth

Av
S3 t

"A filha te Set"

PN /, 294, 1

s3 t-dhwtg

"A filha te Tot'

PNi 295. 5

sri. r-n

"A filha de R"

PN / 329, 15
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A maior parte dos nomes citados nesta formacao teoforica

endofrica so cumpostos com as palavras _rJ(filho) e sJ/(filha) u facto

te so encontrarmos um exemplo formato com a expressao p3-sn-n (o

filho de) deve-se ao factD de esta expressu ter surgido, unicamente, nu

princpio do Imprio Novo (465), para substituir exactamente as palavras

s3 3 s3 t No entanto, a sua vulgarizagb nos nomes propnos sd comega a

sentir-se a partir to III Perudo Intermdio. D exemplo farmado com bn(o

filho de) de ongem semita, como refere a propsito T. Schneider (466)

Todos estes numes designam o recm-nascido como filho ou filha

de determinada divindade a quem teriam sido pedidos. Das dezanove

divindates citadas, nove referem-se a figuras femininas. Entre estas, Mut

surge-nos Cumo a deusa mais citata, demonstrando assim a influncia que

a deologia tebana exerceu sobre o coraco dcs homens do Antigo EgiptD.

No entanto, Isis e Hathor, as grandes figuras do imaginrio feminino, nb

so esquecidas. Assim como Uadjet, deusa protectora do Baixo Egipto,

Bastet, a deusa gata de Bubastis, Neit, a deusa primDrdial da cosmogonia

de Esna, que reinava em Sais, Renenutet, a deusa do tngo, venerada

sobretudo nu Fayum, Tp-ihw, a serhora de Atfh, forma particular de

tesignar Hathur e uma divindade estrangeira, Anat, deusa de origem

siro-palestinense, aurata particularmente em Pi-Ramss.

Entre os deuses, Amon, R, Montu, ununs e Tot surgem-nos como as

divindades mais citatas. Mas Atum, Ptah, loh, Subek e Set tambm no sb

esquecidos. Cada um deles surge CDmo o responsvel divino pelo

nascimento de ume crianca, gerant:nco-"he deste mctio, a protecpao eo

longo de tuda a vida e pela eternidade.

d) Nomes que funcionam como eptetos rormados sobre

uma orma relatlva



?

p3-dj-rh

"Aquele que loh deu"

A Gasse, o c, p. 129

D fim

( J 1 -\*v-rfV,A

p3-dj-/mn
'

Aquele que Amon deu"

A Gasse, o c, pp. 20, 1 04 e 116

u>;\ ~-J_iS

p3-dj-mw t

'

Aquele que Mut deu"

A Gasse, <?. c_ pp 77, 78 e 79

?

p3-dj-hcr

"Aquele que Baal deu'

1 ^hirion, RdF J/, p. 95

PN / 123, 8, t/t 356



1

p3-dj-hns w (467)

"Aquele que Khonsu deu

PN i 125. 21

%J
p3-dj-sth

"Aquele que Set deu

A Gasse, o. c, p. 79

t3-dj.(t)-mw.t

"Aquele que Mut deu'

PNi 373

j
p3-3h w-/n.hrt

'Aquele que desejado por Dnuris'

PN /t 99, 26
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?
~

A n

Dd.(w)-pth

"Aquele que Ptah d'"

PN i, 40 1
,
11

QUADRU XV

"^^.Narne
Pd r rn^^TVi ntade

Relativa ^-^
i'h imn in.hr. t bv pU mv/.t hns.v/ ath

p3-3b.v/

p3-di

t3-di.(t)

dd.(v)

Numes teofricos endofricos que funcionam como

eptetos formados sobre uma forma relativa



Os numes do tipo p3-d/-X, t3-di-X (aquele/aquele que a tivindade

eu) vb ser substituus, a partir dc ImpriD Novd, pela furma ddw-X

(Aquele que a divintade X d) (468). No entanto, a vulgarizacb desta

utilizacao so comeca a sentir-se, tambm, a partir do III Perodo

Intermdiu.

D recm-nascido surge, de novo, nestes numes, cumD uma ddiva

dos teuses. De Amon, Mut e Khonsu, a trade tebana, de loh, o deus com

caractersticas lunares, de Set, o antagomste cDmplementar ce Horus, de

unuris, c deus do deserto e de Ptah, o cnadur menfita. Tambm Baal,

divindade estrangeira de ongem semita, marca a sua presenca,

demDnstrano bem a nfluncia de novas culturas no solo egpcio e a

permeabilidade tos homens face a essa realidade.

Tcdos estes ncmes apresentatDS nas tiferentes classKicaco~es

niciam uma splica, um pedido divindate. Um petito que satisfeito,

garantindo assim o nascimento de uma nova cnanca que traz, como

heranca "patrimonial ", a protecca~D e o favor dos deuses.

3.2.1.2- Nomes que indicam que a divindade protege o

progenitor ou o portador do nome

Para os antigos egpcios, c nome nb so definia a natureza do ser,

comD exprimia 0 'programa' da sua realizacao. Assim sendo, cs

progenitores, preucupadus com d destino dos seus filhos, totavam-os de

nomes optativos du narrativos que os colocavam directamente sob a

protecco de determinadas divindades (469). Esta proteccao estendia-se,

algumas vezes, ao progenitor e, em alguns casos, simultaneamente, au

progenitDr e ao portador do nome, como veremos adiante.



a) Predicacao de situacao

Nh-m-mw.t (470)

"A aroteccab est na forma de Mut

PN t, 209, 1 1

V c W'.

Sw-(m-)c wg-imn

'Ele est nas ma'os de Amon'

PN I, 301, 23

f. t^i f OD c_~*>

1 ^WVNAA | Q2

tmn-hr-hpsf (471)

'Amon est no seu brago forte'

/W> 30, 9



Mntw-hr-hpsf (12)

'Montu est no seu braco forte'

PN it I 54, 20

Sth-hr-hpsf

"Set est no seu braco forte'

/VK/ 322, 5

-

*' "

Dhwtg-hr-mktw. f ( 473 )

Tot a sua protecco
"

M Thirion, PdF 33, o. 80

/W/ 408, 16, /, XXX

QUADRO XVI

^---^fredicado

SUjEltO ^^*-~*-^^
m-' v/y-imn m-mw.t hr-mktv/.f hr-hps.f

Nh

5w

Imn

Mnt.w

Sth

phtwty

Nomes teofricos endoforicos n fDrma de umo

predicacab de situacab 341



A prutecco divina, no Antigo Egipto e, de accrdo com os exemplos

citados, pode assumir uma dimensao de destiru, de protecca"b generalizata

ou ainda, de prctecco caralizada para uma determinads funco

Quando se d a urr filho o nome "Ele est nas mbs de Amon'"

(sw-m-c.wu-imn) tepcsita-se na mais importante divindade to Imprio

Novo toda a responsabiiidaoe pelo ^uturo to recm-nascido. A ela caber

protege-lo e orient-lo, convenentemente, nos desgnius divinos u mesmo

j no acontece com os outrDS ncmes i.nventeriedos Uns falam-r.Ds de jma

protecco generalizada, qus garantida pela divirdate eleita pelos

prugenitores Meste caso, Mut. a companheira teDana de mcn e Tot, o deus

da sabedoria e ta justige Outros canalizam essa prutecco para uma

funcb especfica, procurando assim uma eficcia que pader ser

extremamerte "mDortante em termos de integracb p^ofissional

Num Impno em que a guerra a expressb dominante em termos

polticos, a carreira militar (4^4) assume jt 3apel prepcnderante Deste

modo, os prcgenitcres prccuravam assegurar para o recm-nescidc um

auxlio canalizado especificamente para determinada f jngb: a das 8rmas.

E ao faz-lo, reclemevam a tutela de Amor, MontL e Set, todos eles

teuses CDm caractersticas guerreiras, vitonosus e soberanos, nos seus

espacos

b) Predicaco de identidade do tipo: X (nome divindade) +

sujeito

y, {__r_______ a r fi / .-: c_

Imn-t3g-nht

"Amon a minha for;a'"

PN t, 415, 17



M

Wpw3wt-t3.g-nht

"Upuauate a minha forca'

M Thirion, PdF Ji, p 92

Estamos, agora, perBnte dois exemplos de protecco dirigida

progenitura e nb ao portador do nome. Amon, deus tebano, mpenal,

criador e protector do mundo, por excelncia, surge-nos aqui como a forca

e o apoio necessrios a uma me que est prestes a der luz. 0 mesmo

acontece com Upuauate, "d abridor de caminhos", adoredo sobretudo em

Assiut. Um e Dutro so protagunistas de um tipo de nomeacb muito

particular. Uma nome8co que rememora o momento mgico te dar luz,

com todo d seu sofrimento e prazer. E ainde com a proteccb e a forca

divinas.

c) Frase com predicado verbal

iw r.
| ,

Pne-sw-ng-/mn (475)

'Oue Amon se valte para mim (para me perdoar)"

PN i 133, 5



<=>* VI

Mr-sw-n

"Que R o ame
'

PNi 157, 20

x i

Msd-sw-n (476)

*Que R c deteste'"

/7V7 165, 28

X^\\

Mkg-wg-pth

"Que Ptah me prutega'

PN i 166, 14

____q a_

S3 w- in.hrt-itf

'

Que Onuris protega o seu pai

M Thirion, /r~ 37, p. 83

/W/. 295, 16



Sd-sw-/mn (477)

"Que Amun d salve"

PN /t 331, 5

c_______ 71 T Ci\

Sd-sw-mw.t

Que Mut o salve

/W/ 331. 7

Sd-sw-hns w (478)

'Que Khonsu o salve"

/W/ 331. 11

Sd-sw-dhwty

"Que Tot o salve"

A Gasse, (7 c, p. 164



QUADRD XVII

'^^.SujEltO

Predicado^^-^
Imn ln.hr.1 Pth M t 3' Hns.v Dhv.tij

Pn'-sw-ny

Mr-sv/

Msd-sw

Mky-v/y

S3v-(X)-i:.f

sd-sw 0

<3b-n.f

di-(X)-i3v

di-(X)-v/3s

Nomes teofricos endoforicos na forma de uma frase

com predicado verbal



4j:
K3b-n f-n

"Que R a duplique

PN t, 333, 6

D/-pth-/3w (479)

Que Ptah d a velhice"

M Thirion, PdF 31, pp 86-87

PN tt, 287, 23 = PN I, XXX; /. 396, 1 8

^Q
D/-/mn-w3s

*

Que Amon d a prospendade"

/W/ 396. 13

Estamos perante um novo conjunto de nomes que exprimem um

cesejo e sudDrdinam a realizac:a*b esse desejc ao consentimento ou ao

favor de uma divindae.

Trs destes nomes expressam o desejo de protecca~b para os

progenitures do recm-nascido: "uue Amon se volte para mim" (Pm

-sw-ng-imn ) e "Que Ptah me protega" (Mkg-wg-pth ) reclame,



provavelmente, a mae no momento dif cil e doloroso do parto. Ja o terceiro

exemplo: 'Que unuris protega o seu pai" ( S3w-in.hr. t-it f ) sugere uma

realidade diferente. unuris um antigo deus ta caga cujo Dmnio o

deserto (480), "o espaco afastadc*, aquele espaco q je os egpcios do

Imprio Ncvo desbravavam e conquistavam pela forge das armas Este

nome reclama ao deus do "espaco invadidu' uma proteccao espec'ica para

o progenitor do recm-nascido, provavelmente um militar ausente, que se

encontrana na guerra, na altura do nascimento do seu filho.

Todos os outros ncmes reclamam jma prcteccao para o

recm-nascido. Uma protecco no momento tesesperadc do parto, que Ihe

permita sobreviver a esta situaco ("Que Amon/Mut/Khonsu/Tot c salve*'

sd-sw-X), uma proteccu durante a vida, que lhe garanta o bem-estar, a

prusperidade ("Que Amon d a prospendade" di-imn-w3s ) e uma ^onga

uracao ("Que Ptah t a velhice di-pth-i3w)

Este ltimo nome salienta uma das caracterstices principais do

deus menfita: a de "medidor dc tempo* (481), tempo esse que, na

civilizaga~o egpcia, assume um carcter cclico e, portanto, eterno (482)

As barreiras integracb nesse tempo pleno so mpustas, sempre, pelo

prpno e nunca pelu exterior (483). A perfeita ntegragb cosmica de um

indivduo pressupunha, naturalmente, a ultrapassagem das dimensces

tempo e espaco, perdendo-se como homem para se enccntrar enquanto

murdo, em Ptah, por e?emplo.

Ainda preso questb do tempo e da duraca~o da vida surge-nos um

cutro nome, bastante curioso "Que R a duplique" (K3h-nf-n). Neste caso

especfico, a mae reclama a R, deus criador por e?celnc*a, a duplicaca*b

u tempo de vida tu seu filho (484), e?pressando. deste modo. um cos

esejos meis preementes de Qualquer cidadab egpcio (485).

A mesma aivindade, R, surge-nos ainda em tois outros nomes bem

particu'iares. u pnmeiru e.pnme o desejo de que o recm-nascito seja

amado pela divindade mais importante to sdId egbcio: "uue R o ane"

(Mr-sw-n), garantindo, assim, uma Droteccab nequ'vcca pera toda a vita.

u segundo confronta-ncs com as realitades dos romes propiciatcnos,

nomes-tabu (486) que procuram prcteger b crianca de uma influncia



negativa utilizando uma profilaxia a cantraria . "Que R o deteste"

(Msd-sw-n).

Todos estes nomes exprimem um desejo. 0 desejo de proteccb

divina para o recm-nascido e, nalguns casos, para os seus progenitores.

M8S, a satisfaca~D desse desejo dependia, sobretudo, da capaciade ntima

d intivtuo estabelecer dilogo com a sua divindade de eleica'b

d) Nomes que uncionam como eptetos

Mrg-imn (487)

"Aquele que amado por Amon'

PN /t 160, 6

Mry-itm
'

Aquele que amatD por Atum"

PN I, I 60, 9



\..?
Mry-b3stt (488)

"Aquele que amado por Bastet"

PN it 160, 1 1

2 [MUX
Mry-b r

"Aquele que amado pur Baal"

PN i, 160, 12

aJ\\\
Mry-pth (489)

"Aquele que amado por Ptah"

PN tt 160, 14

^\.VT<
Mry-m3 t (490)

"Aquele que amado pcr Maat
'

M Thirion, RdF 31, p. 90

PN i, 1 60, 1 9, //, 362



f\\\
Mry-n (491)

"Aquele que amado por R'

PNit 160, 23

m\.\
Mry-ht-hr
*

Aquele que amado pDr HathDr"

M Thinon, RdF 34, p. 1 1 2

Mry-hr
'

Aquele que amado por Horus"

PN it 161,6

Mry-hns w

"Aquele que amado porKhonsu'

A Gasse, o. c, pp. 127-128



WLs
Mry-shm. t (492!

"Aquele que amado por Sekhmet"

PN f, 161, 10

\\\
Mry-dhwty

"Aquele que amatu purTot"

PN i, 161, 13

W%
P3-hn-dhwtg

"Aquele que Thot protege

PN /,A\9, 14

UUADRO XVIII

"\Npme
^S^vindade

Forma ^v-
^Elativa ^^-__

mn itm b3s t br pth m3*t r ht-hr hr hns v/ shm t dhv/ty

P3-hn

Mry

Nomes teofricos basilofricos que funcionarn como epitetos

352



Este ltimD conjunto de ncmes remete-nos, aina, para a questao

ta proteccao divina. Uma pruteccc que se pode expressar de uma furma

explcita. como no caso do nome "Aquele que Tot protege" (P3-hn-dhwtg)

ou uma protecco que se confunde com a dimensb do amor. Com efeitu, a

partir da poca ramessssida, a problemtica do amor divntade/homem

assume um papel preponderante na "pietade pessoal'* (493), surgindu coitd

um acto de gra~:a, livremente consentido pela parte de deus e sem qualquer

rela^o com as accoes humanas (494). Assim, aquele ou aquele que ,

gratuitamente, amsda por uma divindade , tambm e simultaneamente,

objecto da sua prctecco. Uma proteccb para o seu tempo de vida, cue lhe

garantisse a CDnquista da eternidade

Amado pelos deuses, protegiD pelos deuses, o recm-rascido era

dotado nascenca de um "destino" memorvel. Competia-lhe a ele, depois,

cumpnr esse destinu. Der-lhe vulto a fim de que os seus deuses

protectures n80 c esquecessem ro momento "mgicc" da morte.

3-2.1.3- Nomes que indcam que o portador do nome

pertence a uma divindade

Estamos perante uma terceira categoria de nomes tecfricos que

nus apresentam 0 recm-nascido como pertenca de teterminata tivindate.

Estes nomes podem apresenter-se na forma de uma precicaca'b de

situacb, na forma de uma predicaco de identitade, na fc~me de uma

predicacao de qualiade, na forma te uma frase verbal e ainta na forma de

nomes ncDmpletos, eptetos simples ou formados com a construca~b

p3-n/t3-n



a) Predicaco de situaco

$ 1. // WAW ) /VWvV".

iwf-n-fmn (495)

"Ele pertence a Amun'

/W/ 14, 13

w" -<k*

iwf-n-mw.t (496)

'Ele pertence a Mut"

/W/ 14. 14

iw.f-n-mnt. w

"Ele pertence a Montu'

/W/ 14, 15

554



j / ' *.W/V /WM' T

w f-n-hns w
V

"Ele pertence a Khonsu"

J Cerny, A Commun/ty ..., p. 194.

!
_ _.'_1 AWA^ *^- '\"

iw f-n-dhwtg

"'Ele pertence a Thot"

A Gasse, (7. c, pp 127, 131 e 132

Nb-n-m3c. t

"u senhor pertence a Maat"

M. Thirion, PdF J9,v 133

PN (, 134, 25, /! XXIV. //; 367

?w.-.-
_?

Sn-n-mw.t (497.

"0 rmab pertence a Mut"

/W/ 309, 3



jL I

Sn-n-n

"0 irmo pertence a R"

PN t, 309, 4

UUADRO XIX

^\N_;

FDrma^^ae
Adverbial "^-^^

mn m~rt mw.t mnt.v/ r< hns.w dhwty

iv/.f-n

nb-n

sn- n

Nomes teoforicos endofricos na forma de umo

frose nominal com predicedo adverbial

Este primeiro conjunto de nomes apresenta-nos vrias variveis.

Uma primeira, em que d recm-nascito apresentado, explicitamente,
cditid aquele que pertence a uma divindade eleita pelos seus progenitores
("Ele perterce a X -

iw.f-n-X) Uma segunda varivel, a mais sigmficativa,
em que o purtador do nome nos surge comD o servo ou o servitor de

determinata divindade C'u servo pertence a X" -

D3k-n-X ) (498) Uma

terceira, com um nico exemplo, em que o recm-nascido apresentado

cDmD o senhor (nh) que pertence, tambm, a uma divintade escolhida pelos
seus progeritores ("0 sennor pertence a K'-Nb-n-X). Uma quarta varivel,

que nos intica que nb estamos perante um pnmeiro filhu, puis d portador

do nome refendc como o "irmb" (sn ), o irma^o que pertence a

determinada divindade ("D irmb pertence a )\-Sn-n-X), o que pressupoe,

ce mediatc, a existncia de um outro filho anterior

356



"0 meu pai o deus Khonsj'

M Thirion, RdF Jit p. 88

PN / 420, 4, llt 403

Mwt-Cnkt (500)

*A me Anukis"

M Tnirion, AV/"3 o. 141

Hnm w-ntr.s

'Khnum o seu (dela) ceus
"

M ThHon, PdF 4Jt p. 167

qiJADRU XX

"""*---wmSuje.._

Predicado ^^**^-,^^
im iry <nk.t ntr.s h~s.v/

istr #

v/pv/3wt

p3y-it.f

mv/.t

hnm.v/

Nomes teofoncos endoforicos no furma de uma

frase nominal com predicado nominal 3



le )=| (
Ns-imn-(n)-ip.t (503)

"0 que pertence a Amon, de Luxor'

PN it I 73, 20

1 wa\> i \ i r

Ns-imn-(n)-t3-wnr (504)

"0 que pertence a Amcn, da muralha"

/Wji 173, 21

o
_n

w i 1 mf. i l o i

Ns-p3-n

"0 que pertence a R'

PN i, 175, 7

w > ^

t^___ Jr_\> \>

Ns-p3wtg-t3 wg (505)

"0 que pertence ac deus primordial des Duas Terras"

M Thirion, RdF J6, p. 130

PN t, 176, 1, t, XXIV; /^ 365
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As divintades mais citadas neste primeira classificaca"b

onomstica so Amon e Mut, os teuses tutelares to Imprio. Criadores e

formadores ideologicas dus deuses e dos homens.

b) Predica^o de identidade

i *> i 1 >:\v

istr-/m

"Ishtar a minna mae'

PNi 47. I

^inH w

wpw3wt-irg (499)

'Upuauate o companheirc

M. Thirion, PdF 42, p. 224

%<?% ~_\!\&[\ '

P3y-/t. f-hns w
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<5

Ns-hns w-mn.w

*

0 que pertence 8 Khonsu e Min'

PN i 178, 23

Ns-shk

0 que pertence a Sobek*

PN /, 179, 4

.
o

Ns-t3-wd3.t-3h.t (505)

"0 que pertence a Uadjat, o olho (de Hrus)

M Thirion, PdF JI, x 84

/-W7 179, 12, //; 365

r_HteW
Nsy-dhwty
'

u que pertence e Tot"

A Gasse, a c, 0. 164



Este novo conjunto de nomes, que apresentam o recm-nascido

como pertencente a determinada divindade, sugerem-nos, no entantD, em

alguns cssos, uma intimidade muito proxima, dau que a divindade

escolhida apresentada, em dDis exemplus, como a me do portador do

nome e num outrD exemplo, cumo o pai do recm-nascito. Isthar, uma

divindate assna de caractersticas guerreiras e Anukis, a deusa egpcia
da regiao das cataratas sao as divindades eleitas para a formulacb destes

numes, juntamente com Khunsu, deus de caractersticas lunares, que a

partir da XVIII dinastia forma uma trade, em Tebas, com Amon e Mut.

Paralelamente a estes e?emplos, a divindade surge-nos ainda CDmo

o companheiru do port8dor do nome ("Upuauate e o companheiro'- Wpw3wt-

-iry) e como o seu deus pessoal ("Khnum o seu 3us'-Hnm w-ntr.s).

Os progemtores procuravarr, deste moGo, estabelecer uma relacao

fsica e ntima. entre d recm-nascido e a sua dwindade de elei^o,

pensandD porventura que esta pro?imidade material ou afectiva, garantina

uma maior pruteccao ao portador do ncme

c) Predicacao de qualidade formada com ns (501)

Hltn.

tll^

Ns-imn (502)

'0 que pertence a Amcn'

PN i 173, 19



D
Ns-pth

"u que pertence a Ptah'

PN , 176, 5

w l^_

Ns-mw t

"0 que pertence a Mut'

/W/ 176. 10

*- V AVA*A U

Ns-mnt. w

"0 que pertence a Montu'

/W/ 176, 14

0

Ns-hns. w

"0 que pertence a Khorsu'

PN I, 178, 20



QUADRO XXI

~\ujeitu

PredicadN^
mn

imn-

-n-

-ip.t

imn-

-n-t3

-v/nt

P3-

-r<

p3wty-

-t3.wy
pth mw.t mnt.w hns.w

hns.w^
-mn.v/

sbk

:-

-wd3t-

-3ht
dhwty

Ms

Nomes teofricDS enduforicos na TormH te uma rase nominal

com predicado odjectival com ns

Estamos, de novu, perarte um outro grupo de nomes teofcncDS

endoforicos, que nos apresentam d recm-nascido como pertencente a unra

determinaa divintade u mais saliente deste conjunto de exemplos o

facto de a divindade tebana, Amon, nas suas diferentes formas, ncs surgir

como d deus mais citado Por outro lado, o exemplo curioso formado com

Khonsu-Min ("u que pertence a Khonsu e a V\\r\"- Ns-hnsw-mnw )

temonstra-nos at que ponto o fenmeno de sincretismo religiosc estava

perfeitamente integrado no horizonte mental dos homens egpcios. Este

sincretismo no sd dilatava os poderes inerentes a cada um8 das

divindades, devido sua assimileco, como garantia tambm uma

prutecco mais eficaz ao port8dor de tal ncme

R, Ptah, Mut, Montu, Khunsj, Sobek, Uadjat e Tot surgem-ncs,

tambm, na CDmposicao destes nomes, demonstrando teste modo, a afeicb

particular que us progenitores tinham oor algjmas das d*vincades rr3is

importantes do pentea~o egpcio.

d) Nomes na forma de uma frase verbal
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_ io

I fc

</# f-n-3s t

"Possa ele viver para Isis'

A. Gasse, o. c, pp. 19, 59 e 100.

V
AAAAAA

o

enbf-n-imn (507)

'Possa ele viver para Amon"

/W/ 67, 5

*?*^o_ w"~o^
'ntj.f-n-mwt C50B)

'Possa ele viverpara Mut'

PNi 67. 8

o
/WWV\ AVAV

cn$.f-n-hns.w (509)

'Possa ele viverpara Khonsu"

/W>i 67, 9



'nh.s-n-p3-/tn

"Possa ela viver para Aton'

PN t, 67, 1B

SL'
O

lnhs-n-mw t

*

Possa ela viver para Mut'

M. Thirion, MJ/, p. 84

PN i 169, 18

QUADRU XXII

"*"~--OJome

Farma^iy|ndad2
Verbal "^^.

3s.t mn p3-itn mv/.t hns.w

nh.f-n

<nt).s-n

Nomes teoforicos endoforicos na formo de

uma frase verhal



EstamDS, agora, perante um conjuntD te nomes em que a relacab de

pertenca se estabelece com base no facto te o recm-nascido viver para

teterminaa divindade. Dos seis exemplos apresentados, quetro dizem

respeito a um elemento do sexo masculino e s dois pertencem a um

elemento do sexo feminino. Curiosamente, as divindades protectoras do

elemento masculino so divindades masculinas e femimnas: Amor e

Khonsu, Isis e Mut u mesmo se verifica no caso dos nomes femimnos: Aton

e Mut surgem como as divintades prutectDras

cunoso verificarmos gue Mut, a compenheira tebana de Amon,

aparece nos dois grupos de nomes inventcriados, assumindo assim,

plenamente, o papel de mae divina, habitualmente utilizado por outres

deusas do penteo, como Isis e Hathor. Por outro lado, no podemos deixar

de refenr o factc de um dos nomes femininos rus surgir com a divindade

exclusiva de Amarna, Aton. Estamos, sem dvioa, perante um fiel dc disco

solar que, este moto, demonstra a sua afeicao pcr esta figura tivina teo

revolucionna (510), a Donto de coloca-" d seu filho perante a sua

proteccc divina. Jma proteccao limitada no tempo, como nos provou a

historia.

e) Nomes incompletos na forma de eptetos

.T
iry-dhwty

"0 companheiro de Tot"

A Gasse, o c, p 164



03k-/mn

"u servo de Amon'

PNi 90, 14
*

a

B3k-pth

"0 servu de Ptah

/W/ 90, 17

-<v o \

03k-mw t

"0 servu de Mut"

/W/. 90, IB

sk-stjt (511)

"0 servo de Satis"

PN i 9 1
,
19



03k-t3-wrt

"0 servo ce Taueris'

PN i 92, 1

/33k. t-3S. t

"

A serva de Isis'

PN i 92, 6

/_1 LLJ 1 AA-WV.

D3k t-imn (5 12)

"A serva de Amor"

/W/ 92. 7

Q

o

sk.t-/tn (513)

'A serva de Aton"

/W/ 92. 8

368



__v

B3k t-pth

"A serva de Ptah'

PN I, 92, 14

mkt-mw.t (514)

"A serva de Mut
"

PN i 92, 15

33k t-mn w

"A serva de Min'

PNi 92, 16

o

'

A serva de R
"

PN i 92, 20



o

o
S3k t-hns w

"A serva de Khunsu'

PN i 92. 21

WJ2T
D3k t-stj.t
"A serva de Satis

"

D. Valbelle, Satis et Anaukis, p 1 05

PN II. 35 1

<-_Jl i __

B3k t-shm t

*

A serva de Bekhmef

PNi 92. 33

B3k.t-t3-wrt

"A serva de Tueris"

PN i 93, I



-WM\

B3k~n-mw t (516)

"0 servo pertence a Mut'

PN i 9 1 9

AAAAA/" //M^

Bsk-n-mnt. w

"0 servo pertence a Montu'

A Gasse, c, p. 205

(\^s. /vww\ \V\

Jl' V_

B3k-n-hr

"0 servo pertence a Horus'

A. Gasse,<? c, p 126

B3K-n-hns w (517)

"0 servo pertence a Khonsu*

PN tt9' , 13
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G3k-n-imn (515)

"0 servo pertence a Amon'

PNi9\, 1

(<cv^
a-^.'-'v. _<2>- n

B3k-n-wsir

"D servu pertence a Osris'

A Gasse, o c, 3. 78

a

___x .

D3k-n-pth

"u servo pertence a Ptah'

PNi,9\te

B3k-n-m3c t

'

'D servo pertence a Maat'

//V t, 9 1
,
8

37 1



B3k-n-sth

"u servo pertence a Set"

I. Pomorska, o c, p 205 (5

"'Mlll

iWWNA | ,WM\

j* /-/7 t-imn

"A serva pertence a Amon'

PNi 92. 17

B3kt-n.(t)-ht-hr

"A serva pertence a Hethor'

M Thirion, RdF J4t p 1 12

tj

yfr. t-n t-sth

"A serva pertence a Set'

PN (, 92, 19



m
Sn-dhwty

"0 irmo de Tot"

PN t, 3 1 0, 5

Sn.t-nht-hw.t

"A irma de Nftis"

PN tt 3 1 1
,
2 1

Sn.t-dhwtg

"A irm de Tot'*

PN I, 3 U, 26

Estamus, de novD, perante um conjunto de nomes em que a relacau

de pertenca se estabelece atravs de uma relaco ntima ou amiliar entre

a divindade e o portador do nome Este surge-nos como o "companheiro"

(irg) ou o 'servo/serva'* (B3k/B3k t ) do deus escolhido pelos seus

prugenitores, mas tambm como o seu "irmo" ou "irm" (sn/sn.t ).

Cunosamente, ainda, b denotando uma realidade j presente em exemplos

antenores, os nomes masculinos ou femininos surgem-nos formados quer



CDm nomes de deuses quer com nomes de deusas Neste caso, os nomes

femininas so em maior nmero do que os masculinos e algumas

divindades esto, simuUaneamente, presentes nuns e noutros o caso de

Tot, Amon, Ptah, Mut e Tuens. A presenpa desta ltima divinade na

formagao destes nomes teoforicos vem demonstrar o papel de relevo que a

deusa hipDpotamo nnha, enquanto protectora das mulheres grvidas.
Mais uma vez, ainda, encontramos um nome formado com Aton, o

disco solar ("A serva de Aton -

B3k.t-/tn), que ter pertencito a uma das

princesas de Amarna C5 1 9).

Todos estes nomes nos revelam, por um lado, o grau de intimidade

que d fiel estabeiecia com a divindade e, por outro, os deuses e as deusas

que eram eleitus para este tipo tao particular de religiosidade pessoal uu

mdividual.

f) Nomes incompletos com base na formacao pj n/t3 n

(520)

+***. i X \\

P3-n-Th

W
-Th

"Aquele que pertence a loh'

A Gasse, a. c, p. 129

AVWV\ 1 /W.AAA

P3-n-imn (521)



"Aquele que pertence a Amon'

PN i 1 06, B

-T-
J

*/V,V>A - . .

P3-n-m-hrt (522)

"Aquele que pertence a unuris'

PN i 106, 12

n _d a

P3-n-<nk.t (523)

"Aquele que pe^tence a Anu"<is"

/W/ 106, 22

a

~]p

P3-n-cnt

"Aquele que pertence a Anat"

PN i 106, 23



P3-n-bs

"Aquele que pertence a Bes

PN i 107, 10

n

KAZ,
P3-n-p3-itn

"Aquele que pertence a Atcn'

PN i 107. 14

P3-n-p3-n (524)

"Aquele que pertence a R'

PN / 107, '9

.N--VW, _ftV -_I

P3-n-mw t

'

Aquele que perterce a Mut

A Gasse, o. c, pp. 79 e 8
'



D

P3-n-mn w

"Aquele que pertence a Min'

A. Gasse, a. c, p. 80

P3 -n-mnt. w

'

Aquele que pertence a Montu'

PN i 108, 11

D <=>0
AVAW ,,p o I

P3-n-n

"Aquele que pertence a R'

M. Thirion, PdF Jt, p. 95

PNi 109. 13

~< /V.\A\\ \)

P3-n-rnn wtt

"Aquele que pertence a Renenutet"

PN it I 09, 17
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a

=|](U\
/w.rv\\ | ^tc-a 1 I

P3-n-hr-sfj.t

"Aquele que pertence a Horsafs

PN i 110. 9

/W/W\ AAAAAA T

P3-n-hns. w

"Aquele que pertence a Khonsu

PNi 110. 13

P3-n-hnm. w

"Aquele que pertence a Khnum

PN i 110, 17

P3-n-gb

"Aquele que pertence a Geb*

PN t, 111, 12



/WVW. J_\ <_-___>

P3-n-t3-wrt (525)

"Aquele que pertence a Tuens"

PN i, 111, 17

/wvw\ D I I I

P3-n-tp-ih w

"Aquele que perterce (dejse) de At.h' (526)

PN tt 112,5

4_d*
73 -n\t-3s t

"Aquela que pertence a Isis"

PN t, 357, 20

/vwwv M

C\ I /www

T3-n t-imn

*

Aquela que pertence a Amon'*

PN i 358, 4

381



73 -n' t-in-hrt

"Aquela que pertence a Onuris"

PN t, 358, 15

tkp
"

J_^Z1 o

T3-nt-<nk.t

"Aquela que pertence a Anukis"

D Valbel le, Satis et Anoukis, p 1 05

73-nt-bs

"Aquela que pertence a Bes"

PN i 359, 15

73-n t-mw.t

"Aquela que pertence a Mut'

PN i 360, 10



73-n t-mn. w

"Aquela que pertence a Min'

PNi 360. 13

S^=> CTV3

73-nt-mnht

'

Aquela que pertence a Menhite'

M. Thirion, RdF 42, p. 228

-WVW>

Q
-WWV\

I___ A WAM

73-n t-h"pg

"Aquela que pertence a Hapy'

PN i 361, 21

73-nt-hr

"Aquela que pertence a Horus'

PN /, 362, 10
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73-nt-gb

"Aquela que pertence a Geb"

PN tt 363, B

73-n t-dhwtg
'

Aquela que pertence a Tof'

PN it 363, 14

A expressao p3-n/t3-n.t entra na composicao de diversos nomes

proprios a partir du Impno Novo. Segundo P. Vernus, esta formaco coloca

o portador do nome em relacao com a divindade gragas intervenao da

qual a sua vinda ao mundo atribuda (527). H. Ranke considera, ainda, que

ela exprime a relagao de um servidor face ao seu mestre, equivaleno

assim aos nomes contemporneos compostos ccm b3k/b3k t (servo/serva)

(528)

Dos trinta nomes nveniariados, dezoito so masculinos e doze so

femininos. Curiosamente. de novo, verificamos a presenca de divindades

masculinas e femininas, em cada uma das fDrmacu~es Alguns deuses

surgem-nos mesmo, simultaneamente, nus nomes masculinos e femininos.

o caso de Amon, Onuris, Anukis, Bes, Mut, Min e Geb.

Pela pnmeira vez, Geb (529), deus da terra segundo a cosmogonia

heliopolitana, aparece na compDsigb de um nDire propric, demonstrando a

ligagb que os egpcios do Imprio Novo no temem em estabelecer com os



primordiais Esta ligaco , ainda, reforcada pela presenca da ceusa

Menhite. uma divindade com forma de leoa, apresentada em alguns textos

como a me e a consorte de Shu (530), deus do ar, na composico de um

outro nome.

Bes, o protector das mulheres grvidas surge-nos tambm, de novo,

na composico de dois nomes. E Anat, a divindade de origem semita, est

tambm presente, marcando a mfluncia dos cuHos estrangeiros ro

nterior do Egipto. Assim como Aton, o disco solar adorado em Amarna,

recordandD uma poca e d seu rei

Uma outra novidade a presenga de Horsafs (531), a forma

criadora do deus Horus, corr cabeca de carneiro, adorada em Heracleoplis,

na composicao de um nome propriD.

Tcdos estes nomes nos ~evelam um ccntedo religioso Atravs

deles, os egpcios expressam a sua f, a sua preferncia em termos de

divirdace e a sua crenca nas potencialidades ngicas inerentes ac propno

nome. E ele que lhes garante a vida e a sobrevivncia, afirmando-se assim

como uma espcie de talism protector.

32 2- Nomes Teofricos Implcitos

Estamos, de novo, perante um CDnjunto de nomes de contedo

religioso, alusivos a uma ceterminada divintade, que nao nomeada

e?pncitamente

Todos os nomes mventanaos apresentam a estrutura de nomes

completos, com excepcb de um nicu nome. que se revela comD um rume

incompleto. Pudemos verificar que o nmeru de nomes teofor cos

endoforicos implcitos mjito infenor au dos nomes teofoncos

implcitos qje no se relacionam cirectamente com a crianca (exofncos)



a) Predicagao de situa^ao

Nb.i-m-iwn r

"u mej senhor est em Tebas*

PN it 1B4, 19

Nhi-m-ibi

"D meu senhur est no meu coragb'

PN /t 1 B4, 20

^-______i
Nbi-m-w3s.t

"D meu senhur est em Tebas'

/W /. 1 84, 2 1

387



A <2_ jL"^

Hnw t(i)-m-p.t

"A minha senhora est no cu"

PN i, 243, 7

IPJ*
Hnw ti-mi-sb3

*

A minna sennora como uma estrela"

PN t, 243, 1 1

QUADRU XXV

^-^_Grupo . .

^^.prDposicio-

Sujeito
'**

Qlj^^

m-

-iv/n.t

m-

-ib.i

m-

-v/3s.t

m-

-p.t

m.

-sb3

Nb.i

Hnw.t(i)

Nomes teofricos endonricos implctos na forma

de uma frflse nominnl com predicado adverbial



Todos estes nomes apresentam a divindade como a figura
protectura da mae do recm-nascido. Em trs dos exemplos, esta igura

masculina, nos outros dois feminina.

D primeiro destes nomes refere-se a uma divindade que est em

Bendera, provavelmente Osris, cujas festas no ms de Khoiak assumiam

um papel verdadeiramente importante em termos de devocc (532) 0

terceiro nome aponta, sem dvide, para Amun, a divindade tebana, por

e?celncia, enquanto que o quarto e o quinto nome se referem a divindades

femininas. Nut, a deusa do cu, segundo e cosmogonia heliapolitana (533) e

Srius, a estrela representada sob a furma de uma mulher e

frequentemente associada a Isis (534). So c segundo nome nao permite

decifrar o "'segredD" (535) da sua mensagern, tornandc-se assim num

"nab-dito", numa espcie de nome secreto que protege, eficazmente, u seu

PDrtador, nc permitindo que ele seja vulnervel face queles que

conhecem c seu nome, a sua identidade. o seu destino, o seu programa

realizador

b) Na forme de uma predicagao de existncia

nn-t3-w3g-rf

"Nb h terra tombada para ele"

M. Thirion, RdFJI, p 85

PN i, 169, 3, i, XXIV

A problemtica da vida e da morte joga-se, de novo, neste tipo



particular de nomeaco u destinc do "pcrtador" de tal nome est bem

expresso nesta formulecc "No h terra icmbada para ele"

(nn-t3-W3g-rf). A morte no o espre*ta. As areias do deserto nao i-ao

CDbnr o seu corpc A vida o seu fado Prcgramacu, nes Drigens, pela sua

me

c) Nomes que funcionam como epitetos formados sobre um

participio

\^v_m
ig-cs-n.f

'

Aquele que vem (quando) ihe fazemos apelD'

M Thirion, PdF 42, pp 223-224

Estamos perante um nome que pertence ao tema dos aoelos

divindade (536) e que pode ser explicado pelas circunstncias dD parto e

do nascimento, ^elembrando a interven~:ac desejada do ceus junto da

parturiente ou da crianca Segundo a autora, este formula muito utilizada

na 'raseologia dos hinos ramessssidas, referindo-se e?plicitamente a

Amon (537). E, CDm este nome fechamos um ciclo. o tus nomes teofncos

endofricos implcitos Mes a historia nao termina aqui A magia e a forga

cd nome e?pressa-se ainda de outras formas, comD veremos adiante



3-2.3- Nomes Basilofricos

Como j referimos antemrmente, os nomes basiloforicos sb

todos aqueles nomes em cuja composicBO entra um nome real.

Verificamos, atravs da nveniariaco deste tipo de formacb onomstica

que, enquanto existe um nmero significativo de nomes basilDfricos

exoforicos. o mesmo no se venfica para os nomes basilDfricos

endofricos, du seja, para aqueles cje se relacionam directamente com o

portador dD nume ou d seu progeruc-" Mais ainda, os nicos exemplos

recolhidos sao todos eles ormados com o nome (pessoal) de um rei, nb

existindo um mco caso constitu'o com o pr-nome ou nome de

coroamento de uma figura real

Antes de passarmos s razoes que levaram a este tipo de

CDmportamento, face nomeagao de carcter basilofrico, vejamos os

nicos exemplos encontrados

3.2.3 1- Nomes formados com o nome (pessoal) de um rei

Nesta classi'icaco entram todos os nomes formados com d nome

pessoal de um rei, aquele que correspondia sua pessoa fsica, e que Ihe

era dado pela sua me, no momento do nascimento.



a) Nomes incompletos do tipo: s3/s3.t+ /f(nome divindade)

^Hll
S3-ich-ms(w)

"0 filho de Amosis"

PN I, 2B0, 14

S3 -ttj

"0 filho de Teti"

PN i, 285, 3

S3 t-k3-msj w

"A filha de Kamose'

PN tt 294, B

392



Estes sao cs nicos exemplos formados com d nome pessoel de um

rei. Nos trs casos, o portador dD nome apresentado como filho ou filha

da figura real em questb. Curicsamente, dos trs reis citatDS. s um

pertence ao Imprio Novd: Amosis, o funtadcr desta poca nova e

mpenalista da historia egpcia, pnmeiro rei da XVIII dirastia, j por nos

apresentado anteriormente us outros dcis pertencem a perodos bem

distintos e anteriores. Teti (-232 1-2289) foi o primeiro rei da VI dinastie,

pertencendo, por isso, au primeiro impno da civilizacb egpcia, d

Impno Antigo. u seu reinadu caracteri2Du-se por uma politica de

manutencc das relaco"bs comercieis com Biblus e de penetracao mais

profunda n8 zona da Nbia. A sua pirmide, construda a nordeste to

CDmplexo de Djoser, apresenta nas paredes dos apartamentos fjnerrios

inscricbes uos Te?tos des Pirmices

A escolha deste rei, para e nomeaco de um recm-nascito,

prende-se provavelmente, com razbes de crdem geogrficc-ideolgicas u

portador deste nome tena nascido, talvez em Mnfis, capital do Egipto no

Imprio Antigo e ds seus progenitores senam, de mudo provvel, fiis das

antigas crengas solares, veiculedas etravs dos Textos das Pirmides.

Estes apresentavam as diferentes concepcoes, de tipo celeste du usiraco,

da mortalidade dD farao" (53B). Conquistando o cu na forma de um pssaro

ou de um escaravelho, ao encont'~o de R ou transformandc-se num usris

e, por esta via, participar na vida eterna, no seu mundo subterrneo

Quanto a Kamuse (-1541-1539), ele foi o ltimD fara da XVII

dinastia, tendo reinado unicamente trs anos No entanto, no curso do

terceiro ano do seu reinado, este rei ir iniciar a guerra de libertagb

CDntra os hicsos, depois Dlenamente alcancada por Amusis Assim,

podemos entender que ele tenha representado para o imaginrio egpcio, a

figura dD niciadDr da libertacb. E, provavelmente, ds progenitores cd

portador deste nome, provenientes de Tebas, quiseram assim honrar este

rei, perpetuar a sua memoria e garantir a presenca simbolica do seu

"gesto libertador'" no programa realizador do seu filho recm-nascido.

Potemos, agore, questionar-nos sobre as razdes que levaram os

antigos egpcios a nao doiarem, de ume forma significative, os seus filhos



com nomes basiloforicos endDnccs. Estes pressjpunham uma relaceo

directa com o portadar dD nome e/ou o seu progenitor E, muito embora os

reis egpcios se apresentassem aos olhos do seu povo como "filhos dos

deuses" e "duplDS de Horus'*, a sua eficcia protectora e mgica cumo

tadores de vida. pais e protectcres, apresentava-se, sem dvide, cumD

menor, relativamente quela que era garantida pelos deuses. Por ouiro

ladu, a devoco popular permitia o esiabelecimento ce uma intimidade com

a divindade, que o protocolD institucional e real nb possibilitava face

figura real. Foram estas, sem dvica, as razoes que levarem cs antigos

egpcios a optar, maiontanamente, por outro tipo de nomeacao



3-2 4- Nomes profanos

y-*nt

Aquele que veio para junto de mim

PN i 10, 12

Designamos Dor nomes pro'anos tudos aqueles nomes que nab

apresentam na sua formaco, uma referncia explcita oj implcita a

divmdades ou figuras reais. Mu*to embcra a civilizacao ecpcia tenra sido

uma civilizago profundamente religiosa, como podemos verificar pela

totalidade dos nomes inventariados, constatamos, no entanto, que

teterminatas circunstncias levam muitas vezes os progemtores a darem

aos seus filhos recm-nascidos, nomes de contedo profano.

Estes reerem-se, sempre, directamente ao purtador do nome e/ou

aos seus progenitores Falam-nos da felicidade sentida perante o

nascimento de uma nova cnanca. explicitarn-nos a relacb do portador do

nome com os seus progemtores e com a sua linhagem e qualificam, ainda, o

recm-nascido segundc civersas categorias: a esperenca de vida, o

estatuto dD propno, es suas qualidades morais e/ou intelectuais e as sues

qualidades fsicas. Nesia quali'icaco, o portador do nome surge, ainda,

CDm nomes alusivos a Drofissoes, animais, CDisas e lugares.

Atravs deste ltimo grupo de numes nventanadDS, descDbnmus

uma outra face da sociedade egpcia uo Imprio Novo, ande os sentimentos

e as emocbes assumem um papel prepcnderante Assim como as ligapbes

familiares, a mportncia dada famlia e b linhagem, aos antepassados.

Por outro lado, apercebemo-nos, melhor, dDS valores funtamentais dos

homens deste psrodo Das suas preocupacoes ticas Da importncia dada



ao corpo Dos seus sonhos em termos de "integraceb profissional" e do seu

imaginrio, onde o recm-nescido, poeticamente, dentificado com um

animal (simblicc), com uma coisa (simblica) du com um lugar de eleicac

3.2.4.1- 0 gerador do nome afectado de uma forma feliz

pelo nascimento do portador do nome

0 mundo "megico'* dos sentimentos e das emocbes abre-se, perente

ns. A me que, durente nove meses, esperuu ansiosamente o seu filho,

recorrendo a oracbes a Hathor, deusa do amor e me divina, utilizando

emuletos protectores de Bes, Turs e Horus (539), no momento crucial do

parto balbucia as palavras que, depois, compustas, iro constituir d nome

do recm-nascido, vulgarmente designado como o "seu ncme de sua me
'

(rnf-n-mwtf) (540) Este expressa a felicidede sentica perante o evento

mgico da vita. Uma felicidade potencializada no coracao, rgao central do

ndivduo, centrc oculto da viGa emutiva, fonte de conhecimento e da

e?perincia ineta (541) Jma felicicade que se prolongava no nome,

expresso de uma essncia e, consequentemente, de uma existncia (542).

Uma felicidade que se traduzia em e^clamacces de Dem-estar.

a) Predicaco de situacao



1 _-^_

ib.i-rs

"0 meu coracao est com ela'

PNi 19, 9

Estamos perante um nome que nos demonstra a ligacb ntima e

profunda, que se estabelece entre a me e a recm-nascida, lugo apos o

momento dulorosD do parto. Uma ligacb que ultrapassa a prpna dimensb

dos afectos e dos sentimentos, para se metenalizar rjma umo mais

plena, simultaneamente, corporea e cosmica, humena e divina.

b) Na forma de frase verbal

<WVs/W

o

r. f-ib /

"Ele refresca d meu coracao'

PN it I 2, 8

Mh-n.t-ibi (543)



"0 meu coraceD est cheic (de amDr) por ti
"

S. Hudjash, D. Berlev, "Stela of Naga-men" m The Fggptian Rei/efs and

Stetae, p 148

Estes dois nomes sb bem expressivos da felicidade sentida pela

mae, perante o nascimento dD seu filho. Uma felicidade que se exp^essa no

valur simbulico inerente gua (544), eficiente, fecurda, mediciral Uma

felicidade Qotencializada no coraca*b, transbc~"dante, criadcra e mgica

c) Na forma de uma frase com predcado pseudo-verbal

i o D

ibi-htp. w

"u meu coracb esta contente'

PN // 202

J

rn.i-snb



"D meu nome est de boa sade
"

PN t, 222, 26

De novo, o coracb e o nome nDS surgem como realidades

fundamentais, potencialazadoras de afectos e sentimentcs, mas tambm

de vida, uma vida/conhecimento e uma vida/realizacb.

u contentamemo sentido pela ma~e, no seu coraco, um

contentamento pleno e multifecetado. Contentamento pelo acto eficaz de

gerar vida e contentamemo pelo ccnhecimento de que essa vida ,

essencialmente, sabedoria, sabedoria ntima e csmica, potencializada no

coracao. Por outro lado, a "boa sade' (snh) dD nome da geradora de vida

prenncio da protecco "mgice' que esta poder garantir ao seu filhu,

atravs dD seu nome, pela eternidade.

Unidos, pela furca criadora nerente ao nome, mae e filho imciam

uma viagem que, dificilmente, poder ser quebrada

d) Nomes com base na construcao sujeito + adjectlvo

epteto

wp. t-nfr t

*

Boa nova"

PN /t 78, 9



dw3. t-nfr r

"3oa manh"

PN I 398, 25

Estamos, agora, perante dois nomes femininos que se relacicnam

directamente ccm o acortecimenic do nascimento. (545). Eles

trensmitem-nos exclamacobs Dronunciadas pela parturiente no momento

mgico em que d recm-nasc*do abre cs seus clhus eo mundo. De manh,

como est implcito no segundo nome ou em qualquer outro momento no

especificado, mas denotando sempre uma qualificaco positiva, seja a de

"boa nova" ( wpt-nfrt) ou a ce "ob manha" (dw3 t-nfr.t).

Esies seo, apenas. alguns dos nomes pronunciados pela me no

momentu do nascimento. Todos eles se relacionam directamente com d

portadDr do nome e/ou e sua pragenitora, demonstrando-nos assim que a

ligacao me/filho era uma realidade muito prufunda, complexa e ntima, na

civilizaco egpcia (546).

3 2.4.2- Relacao do portador do nome com os seus

progenitores

Estamos, agca, Derente uma nova categona que nos demonstra o

tipc de relacac estabelecida entre o portador dD nome e us seus

progemtores Tambm aqui, o papel da mee como "dadora de vica" e "dadora



dD nome" aparece como prepcnderanie

a) Predicaco de situaco

/ww^ r~i

^l
/ w s-nj-r-pss t (547)

"Ela ser a minha herdeira'

PN i, 15,6

Nfrt-n.i

"(que venha) uma bela para mim'

PN II, B6

t-ni

"(que venha) pao para mim'

PN /, 353, 9



Dos trs nomes apresentacos, dois sao femininos. 0 primeiru

apresenta a recm-nascida como a herdeira de sua me. Esta afirmaqao

remete-nus para a problemtica inerente capacidade jurdica e

economica da mulher, no ImpriD Novo Com efeito, qualquer mulher livre

tinha a possibilidade de gerir o sej patnmmo privado de forma que

melhor entendesse, pcdendo assim legar, sua morte, ds seus bens

directamente aos seus filhos ou unicamente a um dos filhos, por ela

escolhido (548). Esta capacicade nac invalida o facto de, geralmente, a

mulher partilhar com d seu marido, a decisb a tomar.

u segundo ncme apresentadD exprime um desejo. u desBju de gerar

uma "bela" (nfr.t ), demonstrando assim a preocupecac de uma mae,

perante as qualidades fsicas da sue filha tao desejada. Com efeito, a

beleza assume na civilizacb egpca, uma cimenso fundamental. Besta

recordarmD-nos da importncie dada toilete, maquilhagem, s

cabeleiras, aos aderecus, aos per4'umes e unguentos (549). Tudo isto

CDntribua para tornar uma mulher mais bela, mais sedutora, mais sensual,

mais de acordo CDm a realidade erctica que os deuses tinham veiculado

nas origens (550)

0 terceiro e ltimo nome tambm expnme o desejo de receber um

filho que, neste caso, referido como alimento ( "pab"- /) para a sua mae,

recordandu assim o papel assumico por Maat, filna de R, mas tambm

alimentc necessrio marutencc :a vida ts seu pai. Assim comn o deus

sol vivia de Maat, tambm esta me vweria do 'alimento" matenalizadD no

seu proprio filho.

us homens e as mulheres, no Antigo Ecipto, recnavam nu seu

espaco e nu seu termpo, as histrias vividas, nes oncens, pelos deuses.

b) Predicacao de identidade



1^$PXN
nk-sj

"Ela pertence-me"

PN t, 3B, 20

bn-pw

"Ele um filho

PN tl, 202

hn t-pw

"Ela uma filha"

PN Ilt 202

us trs nomes apresentados sb menos e?pressivos, relativamente

aos atrs inventanados. Nd entantc, d pnmeiro destes nomes demonstre,

epesar de ludo, uma ligacc profunda entre a geradora de vida e a sua filha

recm-rascida.

us outros dois nomes identificam, simplesmente, o portaor ou a

portatura do nome: 'ele um filho' (hn-pw), "ela uma filha" (bnt-pw)



0 jogo de sentimentos e emocbes nao transburda, neste tipo

especficD de nomeacb Pelo contrno, verificamcs uma certa contenco,

que poder ser explicada por variadssimas razbes. Razoes que se prendem

com a personalidade da "dadora do nome' ou razo"es que se prendem com as

circunstncias do parto e do nascimento.

c) Frase com predicado pseudo-verbal

s3 -nb. s- cnh

"u filho da sua senhora est vivo"

PN i 2B2, \9

Estamos, finalmente, perante um nome que implica no s o seu

PDrtadDr como os dois progenitores, pai e me, do recm-nascidc ,

justamente, o pai que ^efere que o filho da sua "senhora" (551) est vivo

EncGntramo-nos, provavelmente, na presenga de um nome que e?prime as

difceis circunstncias do parto. Um partu complicatio, que poder ter

feito perigar a vida da crianca, a ponto do seu pai e?pnmir no "programa

realizador" do seu filho recm-nascido, o seu contentamento e a sua

alegria perante a vitoria da vida.

Este nome remete-nos, de novu, para a prublemtica da mortalidade

infantil no Antigo Egipto Esta verifica-se nb so durante os primeiros

enos de vide, mas tambm e sobretudo, no prpno momento do parto



d) Nomes que funcionam como eptetos formados sobre um

particpio

_\\^T\\
ig-irg (552)

"Aquele que veic para junto de mim

PN tt 10, 12

< > A.WVSA

Rd/t-ns

"Aquela que lhe foi dada (a ele)"

PN tt 228, 18

E, para terminar este segundc grupo de nomes prufanus, deparamus

cum dois e?emplDS bem particulares u primeiro bem demonstrativo da

ternure que a mae sente perante o seu filho recm-nascito. D segundo foi,

provavelmente, pronuncadD pelo pragenitor no momento do nascimento,

declarandc a "portadore do nome" como uma ddiva concedide sua

geradDra.

Todos estes nomes nos falam da relaceb ntima, profunda e

"mgica'* estabelecida entre o portador dD nome e os seus progenitores.

Uma relacb que ultrapassa a materielidade da vida, para se ioger numa



potica plena de fcrca e significado A pctica do homem-mundo-cDsmos,
em movimento, pela eternidace.

3-2.4.3- Relaco do portador do nome com a sua linhagem

Esta terceira catecoria de nomes motivada aela consc:rcia da

unidade da linhagem. Assim. deparemcs com ncmes cue nos indicam d lugar
da criange fece procemture, nomes que sitjam essa rnesme crianca face

a jm antepassatD, sue famlia e, ainda, romes que parecem expressar

parecencas entre 0 recm-nascido e cjtros familiares.

a) Predicacao de stuacao

p3-sn-irg

"0 rmao dele"

PN i 117,7



Nhh-n-itf

*

A eternidade para d pai"

PN it 209, 1

mvz
Snj -hm(i)

"__ meu irmao est ccmigo'"

PN i 309, 15

UUADRO XXVI

"*^--^redicado (grupoprc-
Sujeito ^^^__usicional)
(Substanctivu) ^^~-^_

iry n-itf hrr(i)

P3-sn

Nhh

5n.j

Nomes prafanos no fDrma de um~

predcagao de situagao



Dos cincu nomes inventanacus, um deles indica-nos, claramente, d

lugar da crianga fa ce ac seu progemtor: "A eternidate para o pai
*

(Nhh-n-itf ). Este nome expressa bem u papel impurtante que o

recm-nascidD ler na manuten~:c da memria do seu pai ,
soore a terra do

Egipto. Esta ser perpetueda atravs do seu nome, um nome cue

permanecer vivo, pela eternidade, atravs dos rituais funerrios

mantidos e garantitos pelo seu filho (553)

Dds Dutros nomes ("o pai do pai
- itf-n-itf e "o irmu da

me -

sn-n-mw. t ) situam-nos a crianca face a um antepassado, oodendo

explicar-se a sua escolha pelo facto do recm-rascido apresemar algumas

semelhancas fsicas com esse familiarem questo.

E, finalmente, os dois ;timos exemplos ('o irmab e\e-p3-sn-/ryB "o mej

irmao est comigo"- snj-hrr ; ) si;uam-nos o recm-nascido face sua

famlia, ndicando-ros, claremente, a existncia de filhcs anteriores.

0 pei, o av, o tic e o irmb surgem, neste tipo particular ce

numeago como referenciais indicadores do papel do recm-nascido no

interior da sua 'amlie

b) Na farma de frose verbal

Mr-sw-itf

'

Que o sej pai o arre"

PN it 157, 19, // 42



Sh3 j-m-itfi

"Eu agredecu ao meu pai"

PN II, 38

Cunosamente, deparamos agcra com dDis romes Dnde o "progemtor"

assume um papel prepunderante. No primeiro e^emplo, a mae e?pressa o

desejD artente que o seu filho recm-nascidc seja amado pelo seu pai,

preocjpaco qje poder ser explicade por desavences du conflitus

familieres pr-e?istentes. Nc segunco casc mventanado d prprio

"portadordo ncme' que agradece ao seu pei a dd*va da vide

Venficamos assim que, muito embora a 'gacac afectiva mee/filno

fosse elgo de muito profundo e ntimo ra civilJz3ceo egpcia, c papel co

pai como "referencial" tico, patrimonial e profissional nunca poderia ser

esquecido (554).

c) Na forma de frase com predicado pseudo-verbal

itf.s-rs w

'O seu pai est despertadc

PNt5)t 14



Mw t i-snb ti

"A minha mae est de boa sede

PN it 149, 1

Sn.j-iw

"0 meu irmb est a vir"

PN /, 308, 1 1

~

i

Sn.j-mn. w

"D meu rmao est firme'

/7V/, 308, 22

1
Snj-msj. w

"u meu rmb nascido'

PN i 309, 2, 310, 16



1__3
Snj-rs w

'

0 meu irmo est despertado" (555)

PNi, 309, 12, 310, 17

Sn.j-htp. w

"D meu rmo est contente'

/-7V/, 309, 16, 310, 18

J

Sn.j-snb w

"D meu rmb est de boa sace'

PN t, 309, 19, 310, 20

UUADRQ XXVII

"*^--^redicadD

Sujeito ^^"---^^^
iv/ mn.w msj w rs v/ htp.w snb.v snb.tj

itfs

mw.t.i

sn.j

Names profanas na forma de frase com predicado pseuda-verbal

41 1



Dos oito ncmes mventaracos, seis situam-nos c recm-rascido

'ace sua famlia, indicando-nos, claramente, e e^istncia de um rrrb.

Cur osamente, esse irmb que pa-ece expressar os diferentes estados do

"pc-tador do ncme *. A sua vinda ao mundc, e sua firmeze, o seu rascimentD,
c seu despertar, o seu ccntentamento e a sua boe sade

us outros dois exemplos sao bem distintos na sue formuleco u

pnmeiro ('u seu pai est desperiedo"-///i*-ri: w ) pode inscrever-se nu

grjpo de nomes que e>.pressam parecencas fsicas com um familiar. Neste

casc, a '-ecrr.-nascida idertificada, fisicemente, com c seu prcprio pei.

0 segundo ( 'A minha me est de bca s_\(_2"-mw ti-snb tj ) expnme-nos 3

estadu fsico da "dacora de v*de*, apcs o momento do parto Ambos

iransportam consigo uma mensagem Dara e eie~"nidade, onde o pai e a mae

sjrgem como figjras tuiele-es

d) Nomes incompletos na orma de exclamacoes

*y
'

Um cutro"

PN i 343, 3

<-=*(](]' j '(|-|<
Kg-nbw (556)



"uuiro vnculu*

PN /, 343, B

Kg-nfr

"Outro belo"

/W/! 343, 9

Kg-sn
"

Jm outro irmc*

PN /, 343, 10

Estemcs peranie um novo ccnjurto de nomes que nos situam o

recm-nascio face sja famlia. Tambm nestes e?errplDs, comu j

verificmos anteriormeme noutros cascs, e?pressa a existencia de

*"ilnos anteriores u recm-nascido ne~o nos surge, num nico 3..emplo,

como um primeiro fjiho, mas semp'~e ccmc 'jm outro' (Kg), "um out-~o

vncu'O" (Kg-nbw), "um ojtro Delo" (Kg-nfr), "um outrc irmeV (Kg-sn)

Esta forma lao particuiar de designar uma crianca demcnsira bem a

preocupaco que os antigos egocios sentiam face unidade da linhagem

(557)



e) Nomes na forma de epitetos

c_ [\ c_

itf-n-itf

"D pai to pai (av)"

PN i, 50, 21

/WVW\
f|

I W.wJP-
Nb.sn

"0 seu (deles) mestre'

PN t, 1B6, 13

.....
o

Sn-n-mwt (558)

"D irmab da me"

/W/i 309, 3

Sn.nw

"0 segundo"

/W /. 3 1 0, 2 1

414



u primeirc e o terceiro dos nomes aqui apresentados sugerem-nos uma

semelhanca fsica entre o recm-nascido e um antepassedo, o av ou o tio.

0 segundo nome exprime um desejo Um desejo dos progenitures u desejo

que o recm-nascidD se afirme como o novo mestre da famlia, capaz de

substituir a figura tutelar du pai, provavelmente j cansado e envelheciuu,

necessitando desesperadamente te um substitutD na sua funcb

E, finalmente, o ltimo e.<emplo explicita-nos, claramente, d lugar

dD 'portador do nome" face famlia j existente. Ele o segjndo filho,

garantindo com a sua presenca a continuidade ca linhagem.

f) Nomes com base na construcao sujeito + adjectivo

epteto (559)

it. i-nfr

"D meu bum pai

PN //, 205

12
sni-nfr (550)

'0 meu bcm irmac"

PN i 309, 5



sn i-ndm

"0 meu doce irmb"

PN i, 309, 7

n /wwv\

sn t-wr t

"A irm mais velha"

PN it 3 1 1
,
16

,-j
AA*WV\ i^-^^

sn t-nfr t

"A bela irma''

/W / 3 1 1
, 2 2

QUADRU XXVIII

^^-djBCtlVD^
^^^--_pteto

Sujeitu ^"^-^_
wr.t nfr nfr.t ndm

t.i #

sn.i

sn.t

Nomes profanos com base na construco sujeita
+ adjectivo epiteto 416



u pai, o rmb e a irm su as trs figjras referenciadas neste tipD

particular te nomeacD. u primeirc exemplo "0 meu bom pai' (itfi-nfr)

pertence, sem dvida, ao grupo de nomes que designam o recm-nascido

comu semelhante, fisicamente, a um familiar, a um antepassado. Neste

caso, a mae ao olhar a cnanca recorda, imediatamente, e de uma furma

terna, a figura bondosa to seu pai.

us outrus quatro exemplcs sitjam-nos d "portadcr do nome' face

sua famlia. Uma famlia Dnde existem j Dutros filhos. Por isso, ele um

rmao (bom, tuce) ou uma rma (bela) Neste ltimo caso, devemos ainda

salientar o facto de uma das filhas nos surgir como "a irm mais velna"

(sn.t-wrt), o que pressupbe a nb existncia de outras cnancas du sexo

feminino

A medida que a famlie cresce, todos os elmentos do grupo

demonstram o seu CDntentamento. Um contentamento que visvel no acto

criedor da "nomeaco"'.

g) Nomes que funcionam como eptetos formados sobre um

participio

ij-hr-s3

"Aquele que vem depois"

PN i, 10, 14

Estamos, sem dvida, perante um dcs romes mais prcblemticos em



termos de compreenso Cue razbes poderiem ter levadD ds progenitores a

dotarem o recm-nascido com tal nome? u facto de ele ter nascido depois

du tempo "esperado', os nuves meses da gestaco ou o facto de ele ter,

simplesmente, aparecido depois de todos ds outros filhos, num momentu

em que, provavelmeme, os seus pais j nao esperavam u milagre e a ddiva

te uma outra criance?

Talvez um dia tenhamos resposta para esta ncognite, assim como

H. Ranke (561), se hoje fosse vivo, encontraria demonstradas as respostas

para muitas das questoes por ele lev8ntaas h algumas dcadas atrs

h) Nomes que unconam como eptetos formados sobre

uma forma relativa

<__ ?____

Mrt-itfs

'

Aquela que ama o seu pai

PN t, 158, 18

^_r.

Mrg-itf

"Aquele que o seu pai amou

PN i 160,8



nm\z
hss (w)-it. f

"Aquele que louva o seu pai"

PN t, 255, 15

De novo, o progenitor, nos surge como o referencial emblemtico

neste tipo de nomeaco Sendo, claramente, amao pela sua filha

recm-nascita, amando o seu novo herdeirD du beneficiando dos louvores

que lhe sao prestados.

Na problemtica da vida e ca romeacao, verificamos que a figura dD

pai uma presenga praucamente tb mportante e presente, CDmo aquela

da mae. Esta constataco conduz-nos reelidede e importncia da

famlia na SDCiedade egpcie (562) Ele a base de toda a estruturacb

social, pultica e mental. Remonta s origens, ao "mito de Osris" e s

diferentes histurias dos deuses

3.2.4.4- O sentido do nome qualificando directamente o

portador

Estamos, agora, perante um conjunto de nomes que se relacionam,

e?clusivamente, com o portedor do nome. qualificando-o segunto

diferentes categonas a esperanca de vida, d estatuto do prprio, as suas

qualidades morais e intelectuais, as suas qualidades fsicas e, ainda, a sua

possvel dentificecao com determinatas nrofissb'es, ammais, coisas e



3 2.4.4.1- a Esperanca de vda

Esta primeira categona de nomes e?prime um desejo. u desejo da

garantia de vida e da e?istncia, do portador do nome. A e?presseo deste

desejD remete-nos, de nuvo, para a problemtica da "mortalidade nfantil"

no Antigo Egipto, que j focmcs anteriDrmente Para fugir a essa

realidade, os progenitores recorriam, entao, ddiva de um bom nome. Um

nome que protegesse o seu filhu recm-nascido dos perigos e da

pussibilidade da mone

a) Predicaco de situacao

p3-t3-(m?)-hrrwt

"A terra est florida"

PN i, 120, 19

t3-m-rsf.w (563)

"A terra est na abundncia (da aves e pen.es)"

M Thirion, RdF 42, p. 23

PN it, 328, 33



snb-hm f

"A sade est com ele*'

PN tt 3 1 3, 18

Todos estes nomes sac alusivos esperanga de vida do

recm-nascitD. u ltimo, de uma forma clara e imetieta, expressando a

"sade'* (snb) cd "portacur do nome". Es;e etributo surgi"*, ac longo desta

classificaca'b, como uma constante funtamantel na temtica da 'esperan~:a

de vida'. Ela depende, com efeito, e em pnmeirc lugar, da boe sade dD

recm-nascido.

Ds outros dcis e.'emplos inventanados so de uma riqueza

simblica, bem caracterstica da civilizacb egpcia Em ambos. a mae

identif ica-se com e terra (deusa-me), uma terra abundante e frtil, quer

de arvores, quer de animais E esta fertilidade simbDliza, melhor do que

qualquer outra imagem, a plenitude da vida

Sonhador do mundo, d homem egpcio transforma o seu "universo" na

dimenso do seu propno desejo.

b) Predicaco de identidade



"D belo est de bca sace'

PN tt 3 1 3, 12

Estamos, de novo, pe-ante a :emtica da "boa sate" do

recm-nascidD. Ela ga^ante-lhe a probebihdade da vida, prDtegendo-c,
como um lalism, eo longo ta sca existncia, pela force criadore da

nDmeacao.

c) Na forma de uma frase verbal

J /1
WAM | *^_,^

_

_ w._ .
f ] VV'

/7-/w f-r-mh-sp-snw (564>

'Ele nb vai (ser) ume segunda vez

PN /, 95, 22

JX_
A/W\AA

A^X 2_ <_

hn-kntw.f (565)

"Ele nb vencida"

PN i 97, 5



V.WZ.
ph-sw-hr (566)

'Ele alcancou o mundo inferior'

PN i, 135, 25, II, 358

N r_

n-sm(i.twf (567)

"Ele nb deve ser esquecido'

PNi 158. 24

nmvr
snb-sw-m-:J

"Ele est de boa sade nas minhas maos'

/W /313.21

V J
<-

snb.f

'

pcssa ele estar de boa sace'

PN i 3 1 4. 5

423



Estamcs, agora, perante um conjjntc de ncmes que se e>.primem

atravs de uma frase verbal, na sua conjugacao simples, na negativa e na

passiva negativa formada com bn e n

Dois destes nomes prendem-se, de rovc, com a "boa sade" (snb) do

recm-nascidu, quer atravs da expressb de um desejo ("Possa eie estar

de boa sude' -snbf), quer atravs da afirmagb dessa realidade ("Ele

est de boa sade nas minhas mcs" -

snb-sw-m- <j )

Tudos os outros nomes sao e.'.emplos mais ncos e simbolicos na sua

fcrmulapo Vejamos o pnmeirD destes nomes "Ele nac vencido"

(bn-kntwf). Nesta pequena 'rese, a mes co recm-rascicD e?presse a

vitcne do seu filho sobre a possibilidade da morte Tel como Horus, nD

passado, no foi vencico pela desordem e pela corf jseo naienelizedas em

Set, tambm esta cnanca nao foi vencida peles fc-cas entaqomcas vida

Ele um vencedor, como hrus, "reinendc
"

pela etermdade

0 segurdo exemplo apresentaao p'ence-se, de novo, com e mitologia
csiraca: "Ele ro vei nescer uma segunde vez" (bn-ivs f-r-mh-sp-snw) A

vida e a mcrte eram, na civilizecc ecpcia, duas faces ue um mesmo

percurso existencial. 0 grande pengc, o derraceiro rral, neo ere a morte

f
sica, o f*m de um corpo, mes antes o pengo pcss'vel de ume secuna

morte (568) Assim, um "segundo nascimento'", o "rascimento osiraco""

pode conduzir, mevitavelmerte, o mdivdjo a uma segunda mcrte

Aquilo que esta mae expressa ao nomeer o seu filho , exactamente,
t impossibi.idade de jrr segundc rascimento e, consecjentemenie, de uma

norte p:ena e anuladcra.

G terceiro exemplo apresentaco fala-nos, einda e tambm, ca

prjblemtice ca vida e da morte A 'adora do nome' eipressB que o sej

fHno 'alcan;ou c mundo infenor" (ph-sw-hr ), ou snja, u'trapassou u

dinersac terrena de vida, pe-a se jrojectar no murdo-cosmcs, pela

s.ern*dade, atrevs de sua identif icaceo com Gsns (569).

E, 'malmerte, fechamos c ciclo ccm um rDrr^ uen particule^ "ele

o deve ser Gsquecido* (n-srnhtv/.f) Esqueeico peljs deuscs cue Ihe

:-ermitiran~ a vida e cue deve~b prolec-'o, ao .ongo ca su3 e:_istncie

~oore a tDrra do Egipto, ro nurdo suhtr-rrrso ds Dsr s du no cu _ ;:



encontro de R (570).

d) Frase com predicado pseudo verbal

ANNV-A I | ._ /)

rn s-snb w

"D seu nome est de bua sade*

PN tt 224, 1

Este exemplo remete-nos para a problemtica inerente forga do

nome (571). "Este prefigura um ciclo que circunscreve uma existncia-um

destino, num tempo, d de vida. Mas, de acordo com a crenca no poder

mgicD da palavra, 0 proferir ininterrupto a "existncia contnua", etema,

dD nome de um indivduo era a garantia da sua criacb permanente, em

suma, da sua integracao no ciclo cosmico, 0 que conduzia sua etermdade"

(572)

u "portador" deste nome estava duplamente protegido Protegido no

seu corpD (de bua sade- snb w ), protegido pela forga merente ao seu

nume.

e) Nomes com base na construco sujeito + adjectivo

epteto



chc-nfr

"Boa vida"

PN itl\. 1

DO

sp-nfr
'

Boa sorte"

PN 1,296, 5

Estes dois nomes transportam consigD um desejo. Um deseju

e?primido pela 'dadora dD nome" no proprio momento do nascimento (573).

0 desejo de uma "'boa vida" (chc-nfr) para c seu filho recm-nascido e o

vuto sincero te "boa sorte" (sp-nfr) No fundo, ambos expressam d anseio e

a aspiracab de uma me que pretende, um "bom destino" para o seu filho.

f) Nomes que funcionam como epitetos formados sobre um

participio



\ll
ty-nfr

"Aquele que vem bem"

PN tt 1 0, 5

m
ig-nfrt

"Aquela que vem bem"

fl Thirion, PdF J6, p. 125

PN i 10, 7; ti, 34

\\l\\
ty-tj

"Ela veio"

PN tt 11, 10

iw-nfr

"Aquele que vem bem"

PN t, 15,21



/w-snb

"Aquele que vem de boa sade'

PN t, 15,22

Q
AAVAA

&T @

p3-<nh (574)

"0 vivo*

R. J. Demare, o. c, p. 39

*T J

rs-snb

"Aquele que despertado com sade"

PN i, 226,25

J

snb

"D que est de boa sade"

PN tt 3 1 2, 15
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J \\

snbtyfg

"Aquele que estar de boa sade'

PN /t 3 1 4, 23

QIJADRU XXIX

""""""""--^8 nfr nfr.t snb tj tj.fy

ig

lw

P3- nh

Rs

Snb

Nomes na forma de eptetos formadas sobre

um particpio

Podemos dividir este conjunto de nomes em trs grupos distintos.

Um primeiro grupo que expressa, claramente, a "boa sade" (snb ) o

recm-nascidD. Um segundo grupo que exprime que o "portador/a" do nome

veio bem, du sej8, nasceu sem qualquer tipo de problemas, inclusive de

sade e, um ltimo grupo, mais restricto, que nos afirma a presenga viva

do recm-nascido.



Todos estes numes se prendem, claremente, com a oroblemtica da

"esperanca de vida". Curiosamente, nu pnmeiro grupo, essa "esperanca de

vida" , num dos exemplos, prujectada para o futuro ("Aquele que estar de

boa SQie- snhtgfg ), garantindu, deste mcdo, a peremdade dD estado de

sade do portador to nome. Noutrc e?emplo, ainda pertencente a este

grupo, o nascimento do recm-nascidD qualificado como um despertar"

A vida, no Antigo Egipto era, com e^etc, um "eterno despertar". 0

tespertar do ventre materno e, mais tarde, d espertar do sunc da murte'".

g) Nomes que funcionam como eptetos formados sobre

uma frase relativa

W3d-rn

"

Aquele cujo nome prospera"

PNit, 24

Encontramo-nos, de novo, face a uma nomeacab que nos remete para

a problemtica inerente aD 'crescimento' do nome, aD longo da existncia

de um indivlduo (575). Este "crescirrento', este 'alargamento" do nome nao

pretende, seno, reflectir as mUijlas facetas da personalidade do seu

purtator (576) A su8 evolucao enquanto 'personalidate", personalidade

moral, poltica e social (577). , por sso, que os nomes designam espapos

e fronteiras no social (57B), confenndo ao seu portador uma historia e

multiplicando as figuras do seu destino.

h) Nomes abreviados



fAAAAAA
cn(jf (579)

'Que ele viva"

PN tt 67,2

msw (580)

"Aquele que nascido

PN tt 1 65, 11

Estamus, finalmente, perante ds dois ltimos numes desta

categuria. Estes nomes apresentam-se como abreviaturas de nomes

teofncos (581) Estas abreviaturas eram, habitualmente, feitas pelos

pais, que consideravam d nome (pessoal) das seus filhos como demasiado

longo du complicado para ser usado no quotidiano.

0 uso destas abreviaturas ou diminutivos torna-se de tal modo

currente que muitas vezes passam a ser utilizados como nomes propros.

Esta situaco verifica-se, pur exemplo, no primeiro nume apresentado. J.

Cerng cita-o, como nome propro, para um escriba do perodo ramessssida

(5B2)

E, com estes duis nomes fechamos um cic.o. Mais um ciclo que nos

expressa a mportncia da nomeago no Antigo Egipto A preucupacao com

a 'esperanca de vida" dos recm-nascidos. Mas a histra ainda nao

termina aqui. Estamos, sumente, na reta final de uma viagem pelo munto

mgicD e maravilhuso dos homens e das mulheres que habitaram d Vale dD

Nilo, h muitos, muitos anos atrs



3-2.4.4.2- 0 estatuto da crianca

Este novo grupo de nomes introduz-nos, de uma forma particular,

no seio das relacdes familiares. situando-nos o recm-nescido comu uma

entidade propria, qual concedido um estatuto, no propriD momento dD

nascimento

a) Na forma de uma predicaco de situaco

iw f-r-iff
'

'Para que que ele serve ?"

PN t, 14, 19

iw.s-r-ih

"Para que que ela serve ?'*

PN t, 15, 9



Estamos, sem dvida, perante dois nomes perturbadores. Dois

nomes que parecem exprmir uma certe angstia dos progemtores, face ao

nascimento du seu filho. Uma angstia que ele transportar consigo, como

memria, ao longo da sua vida.

Segundc H. Ranke (583), estes dois nomes podem ser explicados

pela situago desesperata em que os trabalhadores do Imprio Novd

viviam. 0 Impenalismo mudara, com efeito, a face social do AntigD

Egipto. Militares, sacerdotes e alguns artfices eram, sem dvida,

privilegiados Mas os pequenus artesa~os e, sobretudD, os trabalhadores

rurais (5B4) viram o seu mundo subvertido, diminudo, quase destrudo, em

funco de uma nova realidade que parecia, primeira vista, "encher o

estmagD de toda a populaco".

Face a esta realidade, podemus entender a angstia de uma famlia,

provavelmente j numerusa e mal alimentada, face ao nascimento de mais

um herdeiru.

"Pobres de ncmes" furam estas duas criancas, que nasceram no

tempu errado, num espaco em convulsao.

b) Predicaco de identidade

\1%ZL
ih-nts (585)

"Quern ela ?"

PN tt 45, 9



A perturbago parece ser a caracterstica dominante, face

leitura deste grupo de nomes. 'quem ela ?" (ih-nts) balbucia, porventura,
uma me ao presenciar a sua filha recm-nascida, nb reconhecendo no seu

rosto, no seu olhar, na sua presenpa f sica, o pequeno ser a quem acabara

de conceder a vida.

Esperara ela um herdeiro, em vez de uma filha ? Sera esta

crianga, to especial, tb diferente de todas as outras, para no a

reconhecer, te imediato, como sua ? Ou estaramos, porventura, perante
uma situacao pos-parto dif cil e traumtica que perturbara a lucidez desta

mulher ?

Talvez um dia tenhamos a resposta. Por agora, so nos resta a

certeza que a portadora de tal nome no carregava consigo um destinu

privilegiado. "Pobre de nome" num mundo rico de sonhos e "iliJso~es"

c) Na forma de uma frase verbal

bw-rh.tw-iwnf (586)

"A sua essncia nao conhecida

PN t, 94, 12, PNii, 39

T-^ c_ (3

m33.n/-nhtw.f (537)



"Eu vi a sua vitoria"

PN tt 143, 23

0 pnmeiro destes e?emplos remete-nos, de novu, para a

prDblemtica inerente forca do nome e da nomeacb. u nome era, p8ra d

humem egpcio, a e?pressb de uma essncia e, portantD,

consequentemente, de uma existncie, exprmindo a personalidade do seu

purtadur, o "programa da sua realizacb' (58B). Assim sendo, d

CDnhecimentc deste nome. desta essncia, por parte do colectivo,

constitua um pengo para o seu portador, que se tornava "transparente" e,

purtanto, vulnervel face aos etaques dos seus concidada'os (589).

Estamos, sem dvida, perante um nome que poderemos classificar

na categoria de "nomes secretos" (590), aqueles que escondiam de uma

forma perfeita, a personalidade do seu portador.

0 segundo exemplo remete-nos, claramente, para o acontecimento

do nascimento, do qual o recm-nascido sai vitorioso. Tb vitorioso, que a

sua mae expressa no seu nome essa vitria, que o acompanhar, como

talism, pela eternidade.

d) Na forma de uma frase com predicado pseudo verbal (591)

cn-ms w



"D belo est nascido'

PN tt 61,22

cn-nht

"u belo est vigorDso'

PNtt6)t2__

_.

cn-htp(w) (592)

"0 belo est contente

/Wi! 61, 26

VT-. J_* -WAAA /WA.V. _/.

p3-cn-kn

"u belo est forte"

/W 4 1 02, 28



\\w
mrg-ms.(w) (593)

"0 amado est nascido"

PN/t 160, 21

**-__=____= (g

6<=>c o,=t=

nfr-htp(w) (594)

"0 belo est contente'

PN t, 198, 14

QUADRO XXX

'^--^redicadD

Bujeito ~*"**--^
ms.w nht htp.w kn

m

p3-m

mry

nfr

Nomes no forma de uma frase com predicado

pseudu vfirtml



Este conjunto de nomes apresenta-nos o recm-nascido como um

"'belo' (nfr,^n) ou um *amado"" (mrg), qualidades que demonstram, sem

dvida, a afeicab de uma me Este belu e este amado est nascido,

vigorosD, contente e forte De novD, d vigor e a furca se afirmam CDmo

qualidates fundamentais inerentes e um mpriD que faz da guerra, a sua

expressb Mas o estado de 'nascido" inerente ao 'portador dD nome'

mantem-se, tambm, como uma referncia essencial Assim como o seu

contentamento, um contentamento por estar vivo, que partilhadc,

gualmente, pela sua me

e) Predicacao de no existencia

iWAAA *^______ /1

n-wn-nfw

'D mal no existe'

M. Thirion. PdF JJ, p. 84

PN t, 1 68, 1 3, ttt 363

De novu, a perturbacb. Perante um pais em transformacao poltica

e social. em convulsb de valores e de costumes, uma me, maravilhada

pelo actD de conceber a vida, consegue afirmar: "o mal no existe"

(n-wn-nfw ) Como se o "milagre' da vita pudesse afastar tcdos os

perigos, todas as traices. todos os actus de "desordem e confuso

setiana'. Mas, para o portador deste nome, d mal na"b estar no seu

hDrzonte, no seu destino, no seu "programa de realizacb".



f ) Nomes que funcionam como eptetos

i W 1 __>>

kr/ (595)

0 companheiro"

PN t,34b, 27, 346, 28 (var.)

t3g (596)
"

u macho
"

PN t, 3B7, 1 1

d3g (597)

'0 opositor'

PN t, 404, 1 9

Estamos perante um conjunto de nomes bem curiuso, em que d

439



recm-nascidu qualificado como o "companheirD' (Kri), companheiro de

sua me, do seu pai e, naturalmente, de outros irmbs, como o 'macho"

(t3g), alusb provvel s suas caractersticas marcadamente masculinas

e, ainda, comu d "opositor" (d3g). Este ltimo nome , sem dvida, o mais

problemtico Ter esta me identificado d seu filho com a divindade Set,

o opDsitor, por excelncia, de Horus e de Dsris ? Pertenceria ela, ao grupD

dus convertidos a esta divindade, promovida pelos reis ramessssidas ?

No o sabemDS, mas d "portadcr'* deste nome transporta consigo a

mensagem osiraca, uma mensagem que remonta s ongens e sustenta

poltica, social e mentalmente, tode a civilizacao egpcia.

g) Nomes com base na construco sujeito + adjectivo

epiteto

<_J\xM^

sr/-bin

'A m crianca"

PN t, 329, 10

Estamos, sem dvide, perante um nome-tabu (59B), um nome cue

pretende proteger d recm-nascido, considerado sagrado, de todos ds

perigos e ameacas



h) Nomes com base na construco adjectivo + substanctlvo

(anexo de qualificaco)

___?.
_ i

in

cn-hc w

"Aquele cuja apa rencia bela

PN i, 61, 2B

Encuntramo-nos, de novo, perante um nome que qualifica a

"aparncia' do recm-nascidu como bela, prognosticantD-lhe assim um

testino bem favorvel.

i) Nomes que funcionam como epitetos formados sobre um

participio (599)

___<__)

ig-m- wn

Aquele que vem aberto'

PNt 8, 2?



ig-m-wnw. t

'

Aquele que vem na hora"

PN /, 9, 1

ig-m-htp
"

Aquele que vem contente'

PN i, 9, 2

iy-mi-sb3

"Aquele que vem como uma est^ela da manh'*

PN /t9,\\

_T_
ig-htp

'

Aquele que vem contente'

PN t, 10, 16



\r-y_ o IJ_-...S^

ig t-m- w3. w

"Aquela que vem de longe'

PN it 11, 12

bnr-mr wt

"u bem-amado"

PN i 97, 16

p3-dd

"u adolescente'

PN (t 103, 18

'"

prg-nfr (600)

Aquele que saiu em beleza'

/W/ 134, 16



mrg-nfr

"Aquele que bem amado

PN II, 24

)=

mrg-rmt f
*

Aquele que amau pelas sues gentes*

M Thinon, PdF Jl, p. 84

PN t, 161,5

mr.t

*

Aquela que emada'

PN i 158, 13

nhg
'

Aquele que foi pedido'

PN i 207. 19
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"

^-^Cfimtivo uu Grupo

^^-^ropoai ci a nal
Particpio ^-^^

m-

-W3.V

m-

-vn

m-

-wnw.t

m-

-nsw.t

m-

-htp

mi-

-snb3
nfr rmt.f htp

iy

iy-t

Bnr-mr.wt

P3--dd

Pry

Mry

Mr.t

Nhy

b-y.t

Hmy

Nomes na forma de eptetos Drmados sobre um particpio
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fcg t-(m)-nsw t (601)

"Aquela que aparece comu rainha"

PN t, 265, 24

(?my

"Aquele que foi ignorado'*

PN i 269, 15

Este ltimo conjunto de nomes bem diversificado no que respeita

e?plicitacao do estatuto da cnanca. Em prmeiro lugar, somos

confrontatus cum um grupo de nomes que tefinem o recm-nascito comD

o amado": "Aquela que amada' (mrt ), "Aquele que bem-amado'

(mrg-nfr), "Aquele que amado pelas suas gentes" (mrg-rmt.f ) e o

"bem-amado' (bnr-mrwt) Totos estes e?emplos nos pruvam a profunda

afeico dos progemtores pelo recm-nascido. Uma afeica'b que se prolunga

pela sua e?istncia, como um telism protector. Um segundo grupo,

apresenta-nos o "portador' do nome "como aquele que vem" ou "aparece":

"aquele que vem aberto' (ig-m-wn ), "Aquele que vem na hora"

(ig-m-wnw.t), "Aquele que vem contente" (ig-m-htp ig-htp), 'Aquele

que vem de longe" (ig-m-w3 w) e( ainda, "Aquele que vem CDtnD uma

estrela da manha' ( ig-mi-sb3 ) ou "Aqueia que aparece como uma rainha
"

(h<g-(m)-nsw t)

0 recm-nascido , sempre, um recm-chegado Chegado de longe,



mas na hora certa e com grande contentamento, prpno. e para os outros.

Aberto vida e famlia que o acolhe Belo, como "uma estrela da manh"*

ou como "uma rainha ".

TodDs ds outros nomes nventariados, definem um "estatuto"

diferenciado do recm-nascido. Assim, encontramos, por exemplo. um

nome que nos fala do proprio mDmento do nascimento: "Aquele que saiu em

beleza" (prg-nfr) Outro, e?pnme-nos que o recm-nascido foi muito

ansiado e desejadu pelos seus pais 'aquele que foi pedido' (nhg ).

Outro, define-nos o estatuto do recm-nascido no interior da famlia: "D

adolescente' (p3-cdd) e, finalmente, um ltimo nome que poderemDS

classificar, de nDvo, no grupo dos nomes-tabu. "Aquele que foi ignorado"

(hmg)

E, com estes nomes, fechamos mais um ciclo Mas a porta continua

aberta para a aventura maravilhosa da 'nomeacao"

3.2.4.4.3- As qualidades morais e/ou intelectuais

Encontramo-nos perante um conjunto de nomes que, geralmente,

eram motivados pela personalidade do objecto da nomeacao (602). Assim

sendD, estamos face a uma segunda nomeaco que ocDrria, habitualmente,

no decurso da vida do seu "portador" (603)

Todos os e-emplos inventariados se apresentam na forma de

eptetos qualificativos



\îS?
i-hm (604)

'Oh, igncrante"

T. Bchneider, a c, p 289

J__=2_j i"

I

wn-hr

"0 inteligente"

PN t, 79,5

'i "*"

L_____J
^

i

.r f"-Ar

"A inteli gente"

PN i 79. 8

^'kir^

p3-bnr

"u doce"

/W i! 1 04, 24



n 5;-,

>^ it^ \ ___*__

p3-ndm

"D doce"

PNit 114, 10

%TWi
p3-ry

"D falador"

T. G. H.Uames, Corpus:
, p 1 06, plate LXII

/77J*

"0 justo"

PN tt 144, 16

u

mnh

"0 excelente"

PN tt 1 53, 3
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mnh.t

"A excelente'"

PN i, 153, 14

ndm

*

D doce'

PN 2\5.Q

ndm t

"A doce"

PN /,2\_\.2A

_s

rs

"D feliz*'

/V*7 227, 10



spd-hr

"Ohbil"

PN i 306, 17

Xw (605)

"0 bravo"

PNi 334. 17

t3-im3.(t)

"A cordial"

/W// 179

_,

t3-wcbt

*

A pura"

/W/4 179



t3-bm t

"A m"

PN t, 356, 12, tt, 180

t3-bnjt

"A doce'"

/W^ 356, 13

Deste vasto conjunto de ncmes nventariedos encontramos sete que

definem, claramente. as qualidades murais do (da) "portador(a) do nome"

As qualidades mais citadas sa~o a cocura e a excelncia, ceractersticas

e?pressas quer para o sexo masculino, quer para o sexo femimno A

bravura, em oposico docura, tambm est presente, como no podena

dei?ar de ser, demonstrando que, enquanto algumas mes salientavam

caractersticas mais afectivas nerentes aDs seus filhos, outras, pelo

contrrio, valorizavam as qualidades apreciadas pelo Imprio. Outros

atributos definidores do "portador do nome" sa~o a justiga e a felicitade,

demonstrativos, porventura, da boa cuntuta do filho e da sua boa sorte. As

raparigas surgem, ainda, cDm ois outros nomes bem cunosos: a cordial e

a pura, qualidades que exprimem no sc o carcter ta sua 'portacora" mas,

tambm, no segundo caso. eventualmente. a sua funco

Quanto s caractersticas ntelectuais, a qualidade mais citada a

inteligncia, sendo a outra a habilidade Estas definem, sem dvida as



capacidades demonstradas pelo "portador do nome" at ao momento desta

segunda nomeacb.

Depois, encontramos, ainda, trs nomes que poderemos classificar

cditid 'negativos": d ignorante, o falador e a m. Tambm estes expressam

uma conduta menos positiva porparte do seu 'portaDr' no decurso da sua

8inda curta existncia

Todos estes nomes nos do uma magem dos valores mais

apreciados pelos homens e pelas mulheres, do Imprio Novd. Por isso, eles

sao salientatos, quando presentes, numa segunda nomeacao dos seus

filhos

3.2.4.4.4- As qualidades sicas

Esta nuva categoria de nomes indica as diferentes qualitades

f sicas dD seu "portador"

a) Na orma de exclama^oes

cn (606)

"0 belu"

PN t, 6 1
,
9



%

p3-nfr (607)

"Este belo"

PN t, 1 1 3, 1

nfr

"__ belo"

PN i 194.

r \__.

nfr.t

"A bela'

/W^ 201, 10

k-.

t3-nfrt (608)

'Esta bela"

/W/ 364, 1, //; 180



A beleza era, sem dvida, uma das qualidades mais apreciadas pelos

antigos egpcios. E, ainda hoje, quando um curioso recorda esta

civilizacb, raramente no Ihe vem iteia, a imagem da bela Nefertiti ou

da tardia Cleopatre has a beleza no era, exclusivamente. uma

preocupaco feminina. Tambm ds homens cuidavam do seu aspecto,

utilizavam pinturas sobre o rosto, cabeleiras. adornos, perfumes e

unguentos. E, pur isso, ainda huje algumas mulheres se maravilham com as

representacdes estatunas de Tutmosis III du Ramss II ou outras mais

originais. comD eu, preferem as formas e expressD~es afro-asiticas de

Akenaton.

Podemos assim compreender a exclamacab maravilhada de uma me

perante a beleza presenciada no seu filho ou na sua filha

b) Na forma da construcao adjectivo + substanctivo

Canexao de qualiicacao)

U%__Z iiv ^

P3-C3~d3d3

"Aquele cuja cabeca grande"

PN tt 102, 20, 1 12, 12, 126, 22

MV
p3-nfr-hr



"Aquele que belo de rosto'

PN i 113, 10

.v\ ci L __!_*_. _!^

t3-c3 t-d3d3

"Aquela cuja cabeca grande

PN i 354. 17

Um destes nomes fala-nos de beleza do rosto dc
'

portedor do nome'"

E, muito embora na civilizaco egpcia. o corpo assumisse um papel muito

importante. o rosto era sempre a primeira imagem a reter e, pur sso,

muito privilegiada us outros dois exemplos apresentam-nos o "portador do

nume' comc algum cuja cabeca era grande, pretendendc talvez salientar a

sua excessiva dimenso face au resto do seu corpo.

c) Na forma de eptetos

j .."'V- J

c3



'O grande"

/W/57,2

c3m (609)

"0 asitico"

PN t 59, 2

! _Hr^

c3mt

"A asitica"

/Wi. 59,3

p3-isy (6 1 0)

"0 calvo"

R. U. Demare, o c, p 37



.? I

P3-SSP

"A largura da mo

PN i, 119, 12

k<: -v \\^.i\ =-.
i/>r- __.-_ _H^ w^.-,

p3-k3mn

"u cego"

/W/i 120, 7, //; 178

nmw

"0 anb"

/>/V/. 204, 10

O o /

nht

"0 vigoroso"

/>/V/ 209. 16

458



Km

"D negru"

PN t, 344, 27

t3-c3 t

*

A grande
"

PN I 354. 14

^
-*

Cl

t3-wsrt

"A vigorosa
"

/W/i 355, 22; // 180

i_\

t3-k3mn t

\_ ^-

A cega"

PNitil)t2, t/t 180



~1 A/wWAA

_\ I I I I

t3-tnr(t)

"A vigorosa"

PN i, 372, 9

d3f

"0 russo (de cabelo)"

PN , 405, 6

d3d3g (611)

'Belo crneo"

PN it 405, 21

Estamos, de nuvo, perante um conjunto bem diversificado de nomes,

alusivos s qualidades fsicas do se portador. Um pnmeiro grupo

apresenta-nos as caractersticas inerentes 8D seu corpo grande (
~

J ) e

vigorosD (nht )t qualidades fundamentais para um bom "guerreiro". Um

segunda grupo t-nus as caracteristicas alusivas sua CDr ou aDs seus

460



a) Nomes com base na construgo adjectivo + substanctivo

(anexao de qualificacao)

-\ O o

i i i i i i

cs3-ih. wt

"Aquele que copioso de riquezas

PN i 7 1 12

cs3 t-i?b

*

Aquelaque rico em ouro'

PNIl). 1 B

Estes dois exemplos definem-nus d "portador do nome
*

como algum

que bastante nco A sua riqueza poder ter diversas provenincias,

muito embora as mais provveis estejam ligadas actividade guerreira,

comercial ou religiosa.



trapos 'o negro' (km), "o russo (de cabelo)" (d3f) e o asitico (c3m),

prDcurando, deste modo, determinar a origem estrangeira destas criancas.

Um terceiro grupo aponta, sobretuto, as 'anomalias" du defeitos f sicos do

"portador do nome" "o calvo" (p3-isg), o cego (p3-k3mn) e o anao (nmw).

E, para finalizar, um ltimo grupo de nomes que poderemos considerar de

simbolicos: "a largura ta mo" (p3-ssp ) e "belo crneo" (d3d3g ). 0

primeiro destes nomes foi, sem dvida, uma alcunh8 dada pelos

prugenitores ao seu filho, devidD ao seu reduzidD tamanho 0 segundD,

aponta para a perfeigo inerente cabeca do pDrtadur do nome Uma

perfeicu f sica e, porventura. mais ampla, espiritual e mental.

0 conjunto destes nomes d-nos aquilo que eram as caractersticas

fsicas, positivas ou negativas, mais valoradas pelos antigus egpcios

Indica-nos. tambm, a sua forma de diferenciar os estrangeiros. Fala-nos

do homem, enquanto corpD, realidade material, mas implcita est sempre

a sua dimensab ntelectuel ou psico-espiritual, pois o corpo no era seneb

o suporte de potencialidades e funcoes que identificavam o homem com as

funcoes essenciais do Universo (612)

3.2.4.4.5- Nomes de profissoes ou categorias scio-

-econmicas

Encontramo-nos, agora, perante um conjunto de nomes que nos

ndicam a profissb du a categoria scio-econmica do "portador do nome".

Obviamente que, nem todas as profisso~es estao presentes. Isto nao implica

a sua inexistncia. no Imprio Novd, mas antes exprime que ds

prugenitores optaram por uma qualquer outra qualificaca~D, que no a

profissional, aD numsarem, pela segunda vez, 0 seu filho.



b) Nomes na forma de epitetos

1-Ttulos

'Hli (613)

wr-hpr-hmw t

"D chefe dus artfices"

PN tt__)t 1 B

p3-imj-r3-ihw

"u superintendente da manada (dos bois)

PNit 100, 16, II, 189

%_.\him
p3-imj-r3-htm

"D comandante da fortaleza"

PN tt 1 00, 20; tt, 1 80



C_

p3-imj-r3-si?w t

"0 superintendente do celeiru'

PNi 101 // 1B9

c___> ___ o

p3-imj-r3-snw tj

"u superintendente dos dois celeiros

PN ti 1 89

s
<_2_>-

^ e o (?.1
./3

11 /i

p3-ir-swn t (614)

"0 CDmerciante"

/W / 101, 11, // 189

p3-irj-l3

0 purteiro*

/W/f 101, 19



p3-hrj-pd.t (615)

"0 cumandante das tropas
"

M Thirion, PdF J6, p 127

PN tt 115, 27, // 1 89

p3-s3-nsw

"u principe"

PN t, 1 1 6, 25

mrfk
p3-sr (617)

0 prncipe"

PN /, 117, 12, //, 189

m^j':k\\zrv^.
p3-t3j-srjt
'

0 porta-estandarte'"

PN I, 121,6, //, 190

466



p3-wcb

"D sacerdote- wb"

PN it 1 03, 24, tt, 1 89

^~5 (eis)

P3~h3tj-
c

"0 prncipe"

/W i 1 1 5, 1 2; // 1 89

1!
p3-hm-ntr

"0 servidordo deus (sacerdote)"

PN i, 1 15, 16, // 189

tz-hfw. t-(n t)-p3-mtr

"A dama das abluccTes""

fl Thirion, RdF J9,v 135

/W/, 365, 20, II, 396



*o5_A

nb-hpt (618)

"0 senhor dos remadores'

PN tt 1 B6, 3

*
.- \ o o o

nb-df3 w (619)

0 senhordas provisoes

PN tt 1 B7, 2

V.-_ 1

__

hrj-nbj w

"0 chefe dos ourives'

PNii, 190

sr

"u prncipe"

/W /, 3 1 6, 25; />; 1 9 1



?<m\
tpg-ihwg

"A supentendente do gado"

T. G. H. James, Corpus ., p. B8, plate Lll

"0 vizir*

PN i 389, 15, ti, 191

Encontramo-nos. agora, perante um conjunto de ttulus que sab

dados aa "portador do nome', provavelmente, por ocasiao de uma segunda

nomeacb. Estes podem encerrar uma mensagem simbolica ou muito

simplesmente indicar-nos a posico profissiDnal e social tiu portador de

tal nome. CuriDsamente, estes ttulos remetem-nDS para a complexa

realidade socio-profissional ta scciedade egpcia. Com efeito, no Antigo

Egipto no venficamos uma separaco ntida entre d civil e o religioso.

Assim, uma mesma personagem pode acumul8r cargos num e noutro

Dmnio Isto permitia, pur um lado, bd EstadD, controlar a gestao dos

templos e, por DUtro, aos sacerdotes intervir nos negocios do Estado. 0

peso relativu de cada um dos ntervenientes na economia do pas era um

dado essencial do equilbno de poder(620)

VerificamDS atravs da listagem de nomes apresentados que a

maiona destes ttulos estao ligados aos templos e actividade religiosa,

nao excluindo istD, comc dissemos anteriDrmente, a possibilitade testas



mesmas personagens acumularem outras fungaes de caracter puramente

ctvil.

D sacerdote- w^b (p3-w<b) e o servidor do deus (p3-hm-ntr) sao

dois dos ttulos dados como nomes a diferentes personagens u primeiro

indica-nos que d portador de tal nome era, sem dvida, um wcb, um

sacerdote puro, que fazia parte de um dos grupos mais representativos to

pessoal tu templo As suas funcoes eram diversas e iam desde o

abastecimento de proviso'es para a alimentacao do deus at participacao

no transporte da barca que conduzia a "esttua divina" por altura de

festividades anuais ou ofcios sulenes.

0 segundo afirma-nDS que estamos perante um servidor do deus,

sacerdote que pertence ao alto clero e que presta servicD a tempo nteiro,

podendo por isso beneficiar de nstalacbes anexas ao templo Esta

categona sacerdotal era responsvel por todas as actividades cultuais e

superintendia ainda as diversas tarefas que se executavam nos vastos

domnios do templo a que pertenciam (621).

Um outro nome curioso o de "chefe dus artfices" ( wr-hpr-hmw.t),

ttulo utilizado, habitualmente, pelo grande sacerdote de Ptah (622), que

nos indica, assim, estarmos perante uma das personagens mais

mportantes, nu seu tempo, da sociedade egpcia

"0 porteiro" (p3-irj-c3 ) outro dus ttulos que tanto pode ser

usado por uma personagem ligada ao templD como ao domnio real ou at

particular (623). Este funcionrio estava, habituslmente, incumbido te

tarefas relacionadas com cobrancas (624), competindD-lhe a ele chamar o

"mau pagador' razo, sempre que isso se tornava necessrio (625).

Outros ttulos que pDderemos englobar nos quadros do pessoal

ligado ao templo su: "a dame das ablucues" (p3-hnwt-(nt)-p3-mtr), "o

senhor dos remadores' (nb-hp.t), "o senhcr das prDvisdes" (nh-df3.w), "o

superintendente da manada" (p3-/mj-r3-ihw), "a supenntendente do gado"

( tpg-ihwg), assim como
"

o chefe dos ourives' (hrj-nbj w) Alguns destes

funcionrios podem, tambm, exercer a sua actividade no dominio real,

como o casD dos artesaos (626).

Debrucemo-nos, agcra, sabre os outros numes que se apresentam



comD ttulos ligados, preferencialmente, ao pessoal do Estato, muito

embura possam tambm pertencer a funcionriDs do templo, como o caso

do 'superintendente to celeiro" (p3-imj-n-$nw t) e do
*

superintendente

dos duis celeiros" (p3-imj-r3-$nw tj ). Os dis cargos surgem, pela

primeira vez, no decorrer da V dinastia e persistem ao longo da civilizacao

egpcia (627). 0 primeiro era responsvel pela recolha dos cereais, numa

grande rea do pas (628). u segundo operava escala de todo o territorio,

acumulando muitas vezes o cargo com o de vizir (629)

Outros titulus que indicam cargos preferencialmente ligados ao

estadD e, neste caso particular, ao exrcito so: "o comandante da

fortaleza'" (p3-/mj-r3-htm ), responsvel por ume fortificago, o

"comandante das tropas" (p3-hrj-pdt ), oficial supenor que actua na

dependncia e uma fcrtaleze e o "porta-estardarte" (p3-pj-srj t), que
comandava uma unidade de 250 homens (630), exercentio a sua actividade

quer no exrcitu quer na marinha (63 1 ).

Restam-nos, simplesmente, trs numes. Trs ttulos. Um deles

representa d mais alto funcionrio do estado: o vizir (t3tj). No Impno

Novo, este cargu era apangio de certas femlias, passando assim de

gerago em geracb ou poia inclusive ser ocupadD por um filho real, como

no caso de Seti I, vizir de Ramss I.

Competia ao vizir a gestao da mc-de-obra, do patrimnio rea] e

nacional, o exerccio da justica ao mais alto nvel, a recolha dos impostos

e dos tributos estrangeiros, o controle dos arquivus centrais, a nomeacao

dDS magistradDS, comissrios da polcia, administradores provinciais e

demais funcionriDs superiores

Quanto ao outro ttulo, "o comerciante* (p3-ir-swn>t ), ele so

atestado a partir do Impriu Novo, altura em que passa a existir um

comrcio profissional, marginal economia do estado 0 comerciante naD

sd transacionava bens manufacturados, animais, cereais e metais, como

tambm e.principalmente, escravos (632)

E, para terminar, temos uma categoria honorfica 'o prncipe"

(p3-h3tj-<, p3-s3-nsw , p3-sre sr). Ele , sempre, um filho real, tendD

assim partida um bom futuro assequrado, quer nos quadros do



dD funcionalismo quer nas castas sacerdotais.

Todos estes nomes encerram uma mensagem Uma histona que se

prende cum a problemtica da nomeacb Ela nunca definitiva e pode ser

renovada ao longo da vida, por circunstncias vrias. Neste caso,

e?'plicitando a profissb ou a categoria scio-ecuncmicB alcancada pelo

"portador do nome'

2- Categorios SDCia-profissiDneis

itg (633)

"0 patro
"

Ch Maystre, o c, p 323

wb3-inr

"u pedreiro"

W-W

PN I 11. 7, II, 18B



w\
b3k (634)

"0 servo"

PN t, 90, 13

b3kt (635)

'A serva'

PN tt 92, 5

P3-Ch3

"0 guerreiro
"

PN I, 103, 9, it, 1B9

p3-ch3wtg

"D guerreirD"

/W/! 103, 12, // 189



p3-chwtg

"u lavrator"

PN i 103, 13, it, 189

J^o \

p3-wrs

"D guarda*

PNtl 189

'iir-i

p3-msc

"D soldado"

/W/ 105, 15

'MM
p3-kd w

"u oleiro'

/W/ 120,2, //; 1B9



u,5feJIV

p3-kt(n)

"u cocheiro"

PN II, 190

o^

/77/?= /

"A ama"

PN t, 151,7, />; 190

ss

"0 pintor'

/W/. 297, 27, //, 191

kr

0 mendigo"

/W// 191



k3tg

"u carregador"

fl. Thirion, PdF J6, p. 132

PN I, 342, 20

U'gf'
kt(n)

"u cocheiro"

PN i 349; II, \9)

t3-smj t

"A vendedora
"

/>/V/. 367, 23, //191

t3-sm<-j.t

"A msica"

/W/! 368, 3, // 191



t3-k3rj(t)

"A jardineira"

PN t, 371, 5, II, 191

Encontramo-nos, agora, perante um conjunto de nomes que nos

ndicam a categoria sciD-prufissional do "port8dor do nome", objecto de

uma segunda nomeacavo

Vnas sao as categorias profissiunais squi mencionadas. u grupo

mais representativo , sem dvida, o dos mihtares: o guerreiro (p3-ch3 ,

P3-Ch3wtg), o soldado (p3-ms<), o guarda (p3-wr) e o cocheiro (p3-ktn).

Esta realidade n*D nos surpreende se tivrmos em conta que a carreira

militar se torna, ao lango do Imprio Novo, uma das mais prestigiadas,

poderosas e rentveis. LogD a seguir vm ds artfices du artesbs, que

dependiam do templo ou do tDmnio real: o pedreirD (wb3-/nr), o uleiro

(p3-kd w) e o pintor (ss) Tambm eles ocupam um papel determinante no

novo quadro poltico e mental. Basta recordarmo-nos da importncia da

comumdade de Deir el-Medina (636), da sua funcionalidade face

problemtica da vida e da morte, da sua operetividade na construcc e

decoracab dos tmulos dos reis, das rainhas e dcs nubres na 'montanha

tebana"

Depois, encontramus dois romes alusivus actividade agrcola: a

lavrador (p3-chwtg) e a jardineira ( t3-k3rjt) Eles representam o suporte

economicD, por excelncia, da antiga civilizacb egpcia. No entanto, a sua

importncia em termos socio-economicDs nunca verdadeiramente

reconhecida, muito menos num Imprio que faz da guerra a sua principal

actividade pDltica e econmica.

Deparamos ainda com um nome alusivo actividade comercial, a

ventedora (t3-smjt ) e outro representativo dos quadros ligados ao



templo, a msica (t3-smcjt) (637). Pera finalizar descobrimos um nome

que se pode integrar quer na actividade agrcola, quer na actwidade

Brtesanal: o cerregador (k3tg).

Paralelamente a estes numes que nus indicam a categoria

profissional do "pDrtador do nome", veriicamos a existncia de um outro

CDnjunto que nos d o seu posicionamento no quadro social: o servo (b3k),

a serva (b3k t), o mendigo (kr) e o patreo ( itg)

Eles alertam-nos para uma nova realidade social, a da servidb

(638), e apantam-nos, ainda, as consequncias scia-economicas de um

Imprio profundamente alterado em termos estruturais. 0 mendigo surge,

assim, como o representante de um novu grupo social, depauperadD e nao

ntegradu social e economicamente Por DUtro ladD, o patrb aparece-nos

como o expoente contrrio tessa nove reelidede socia-econmice

A abertura aD mundo, a quebra das tradices, a cnse das

nstituicdes e dos valures tico-religiosos vem elterar, inevitevelmente,

a ace do Impno.

3.2.4 4 6- Nomes de animais

Este novc conjunto te nomes estabelece uma relacau entre a

crianca e a divindate qual o animal se reparta (639) ou, nalguns casos,

entre o "portador do nome" e a personalidade e as caractersticas

potencializadas por esse animal.



r_i R
c3

"0 burro"

PNii 183

p3-ib
'

0 carneirD"

PN /, \ 00, 1 4; />; 1 83

p3-c3

"0 burro"

/W// 183

v :::.:,: s T

p3-wns

"0 labo"

/W /; 1 04, 3



M\\h
p3-mjw
'

0 gata'"

PNi 105. 7

p3-krr

"A r"

/Wi! 120,

p3-gf

"D cercupitecD"

/W// 184

D
1~^

0

pnw

"u rato*

PN i, 1 33, 6



-<__>- ^-

m3j

"u leb"

/W/ 144, 1

mgmj t

"A girafa
"

PNH, 184

/7/-JH'

"u bode"

PNiI, 184

S3nhm

"u gafanhato"

//V /^ 428, 1 0, II, 1 84



s3k

"D burrica"

PNti, 184

i-J/f-Y

*

A burrica"

/W// 184

"u carneiro"

/W// 184

if/7- (640)

"A r"

/W/ 336, B, //; B5

491
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TK """vDM
\ V

t3-c3 t

"A burra"

PNH 185

o *^*\

t3-wnst

"

A loba*

PN / 355, 12, // 185

____ SW^A O

t3-pnw t

"A rata"

PNi 356. 21; //. 185

t3-mj.t (641)

"A gata
"

M.Thirion, PdF J4, p. 107

/W/; 357, 5, //, 185



Ik w w

t3-rr(t)

"A porca"

PNti, 185

^ ^L
~~~~~:"

iU' o

tt-.SJ/f /

"A burrica"

PNtt, 185

t3-gft

"A cercopiteca"

PNt,31\, 19, />; 185

<b e //>
tt

"D partal
"

/W>i 395, 19, //, 185

483



A anlise desta hste de nomes prprios apresenta-nos Set como a

tivindade mais citada, neste tipo particular de nomeaga~o. Ele

identificada cum d burru (CJ), com o rato (pnw) e, ainda, cam a girefa

(ngmjt) (642) A preferncia expressa por esta divindede vem demonstrar

mais ume vez, a eficcia pultica-religiosa das reis da X. dinastia, que

promovem o seu deus ancestral a um protagonismo sem precedncia na

historia recente da sDCiedade egpcia CuriDsemente, d rato, um das

animais identificatos com Set, adorado comu o assassino preferencial

tas cobras, apresentando-se, tambm, muitas vezes, coma a encarnaceb de

Atum. uuanto aa burra, o animal mais citato como e?presso de 5et, ele

surge na Imprio Navo como protagonista de um rito particular nu festival

de Osris

0 carneira, d lobo, o gato, a r e o cercopitecD surgem-nos, depais,

como o segundo grupo de animais mais citados

0 carneira um animal mtico, identificado quer cam Amun, quer

CDm Khnum, duas divindades criadoras, bem representativas da 'piedade

pessoal" no Impno Novd, para alm da sua importencia em termos

nstituciunais

0 lobo e a expresso animel de Uapuauate, 'o abridor de caminhos",

adorado em Assiut (643), enquanto d gato nas surge coma uma das farmas

de R, na sua funco de devurador da cabega de Apfis (644). A gata

representa a deusa Bastet, muito adorade em Bubastis, sabretudo a partir

de finais da Imprio Novo e s r d ammal sagrato ta deusa Heket, esposa

e Khnum, associada ao fenomenc da cnacao e ds nascimentos

E, finalmente, temos o cercopitecu, espcie de smiD, identificato

com o deus Thot (645)

Todas us outras animais citedos surgem CDm uma nica referncia.

0 leb, animal mtico de Dnuris e a porca, expresso de Nut, na sua funcu

de devaradara voraz

Restam-nos trs animais cuja dentificaco a uma divindade nao

muito clara, na mitDlogia egpcia o bude, o gafanhDto e o pardal 0

primeiro simboliza a ambivalncia divina, simultaneamente cnadora e

testruidDra, enquanta o segundo a imagem mtica ta devastagb (646)



So o paral parece nao encantrar uma justificacb simbolica no seio a

civilizacao egpcia u seu aparecimento como nome propria data do Impno

Novd e, segunda H Ranke (647), pouca representativo

Os nomes de animais utilizadas como nomes proprias encantram-se

nao so na antiga civilizacao egipcia, camo entre os povos semticos da

antiguidade. Eles demunstram bem a mportncia que os animais sagradus

au miticDS assumiam em termos de devocb popular.

Na origem, estes nomes terb surgida cama cognomes au alcunhas e

su gradualmente se terc transformadD em nomes prpnos (64B)

3-2.4.4.7- Nomes de plantas ou frutos

Este novo conjunto te numes estabelece uma relaco entre o

"partadorda nome" e o patencial simbolico du mgica inerente planta au

fruto CDm a qual identificada

Q <_z:

I I I I

p3-snr (sl)
*

A planta"

PN it 117, 10, tt. 181



__T**
p3-dp(h)

"A maga"

PNtt, 181

mhj

0 linho'

PNti 181

MWA <;
~

III I

snr (si)

"A planta"

PN t, 3 1 6, 1 0, //, 1 8 I

U-W.

O

t3-g3w t-ssn w

"u feixe de ltus'

PN f51\, 18, />; 181



A leitura destes nomes permite-nos, de mediato, uma canstetacb.

Um nico fruto citado coma nome prpno. a maga (p3-dp(h). Esta, para

alm da sua importncia na vida alimentar dos antigos egpcios,

revela-nos mediatemente uma mensagem simblica. A ma~: apreendida

como um meiD de conhecimento, canhecimento da vida, da sebedoria, do

bem e do mal (649).

Relativemente s plentas, constatemas a presenga te dois ncmes

prprios designativos da prpria planta, em si (p3-snrs snr), e de dois

autros names, um referente ao linho (mhj ) e outro aa fei?e de lotus

( t3-g3w t-ssn w).

u linho desempenhava um papel primordial na ecanomia egipcia, em

virtude de ser a matria prima, por e?celncia, da vestuno masculinD e

femimna das antigas egpcios Quanto ao feixe de lotus, a sua importncia

determinante no maginria religioso das homens do Impno Novc Com

efeito, segunda a casmogania hermapolitane, os quatro casais de deuses

que canstituam o pr-mundo vb depositar na lotus que emerge da gua

primordial, uma semente Esta semente, semelhante aa lquido seminal,

fecundar a flor que posteriDrmente se abnr para dar luz, a Sol (650)

Beste moto, o ltus a primeiro nascido tas guas primordiais,

simbolizando,simultaneamente,o nascimento e os renascimentos

Verificamos que as nomes de plantas ou de frutos sao puucd

representativDS entre os numes prprios egpcios do Imprio Novd

Segundo H. Ranke (651), esta realidade venfica-se ao langa dcs vrios

perodas ta histria egpcia, muito embora na ImpriD Antigo eles surjam

com maiur expresseb.

3.2.4 4.6- Nomes de obiectos



Estamos, agara, perante um grupa de ncmes que estabelece uma

relacb entre a "partadar do nume* e d potenci8l simblico au mgica de

determinatos objectos

CS

"u cntaro (de cerveja)"

PN Ht 186

___.i

W/3 (652)

"A barca sagrada"

PN it 75, 24

P3-W3 (653)

"A barca sagrada"

PN /, 103, 20

4oa



p3-mdh

"A faixa'

PN t, 105, 17

MXI%1\\-
p3-hnn.j (654)

"0 falu"

PN t, \ 15, 20

p3-hrp

"A espada"

PNti, 186

R3-Sd (655)

"A cauda"

PN tt 117,21



hmw

"D leme'

/W/; 240, B

hsbd
\_* *_

"D lpis-lzuli"

PN tt 274, 11, H, 187

Jtf (556)

"A cauda"

PN it 323, 10

Dd conjunto de nomes apresertadcs podemcs salientar alguns, cuja

mensagem simbolica bastante clara.

"0 cnt8ro (de cerveja)" ( 's), pur e?emplo, remete-nos, de

mediata, para tada a mitDlugia hathariena, onde esta bebids desempenha

um papel pnmardial. RecDrdemcs, a proposito, a 'festa da bebedeira',

dedicada deuse Hathar, ande a cerveja transbordava, para alegna



dDS fiis e da divindade. E ainda o 'Mito da Destruicab da Humamdade"

(657), onde esta bebida simular d sangue dos homens, embnagando Hathor

e impedindo, deste mado, a sua accb vingadora e destrudora A cerveje,
bebida nacional par excelncia, assum.a na civilizacao egipcia um valur

simblica e mgico.

A barca sagrata ( wi3, p3-wi3) , tambm, outra das names

prpnos cam uma mensagem bem clare Ela desempenha um pepel

fundamental nas festividades pupulares, transportandu em pracissa"b, a

esttua do deus e, simulenda, deste modo, a sua viagem pela eternidade, a

ultrapassagem do espaga e do tempo, a vitria sobre todos ds perigos,
mais tarde plenamente representada no culto funerrio, quanda o murto j
transfarmado num Osris faz a sua ltima viagem de barca, em direcco ao

Alm, aa munda dos ocidentais. Tambm a falo (p3-hnnj)t membrD viril

masculino que surgia como smbolo de fecundidade, a espada (p3-hrp),

smbalo militar e o lpis-lzuli (hshd). pedra sagrada considerada como

talism protector, estao representadas neste conjunto de nDimes proprias.

Encontramas, depois, trs nomes cuja explicapa no muito clara:

a faixa (p3-mdh), a caude (p3-sd ,
sd) e o leme (hmw). H. Ranke (65B)

refere-nos, a este proposito, ser ainda impussvel de determinar a razb

due levou as progemtores a escalherem estes numes camo numes prprios

te uma cnanca.

3.2.4.4.9- Nomes tnicos ou alusivos a lugares

Encontrema-nas, egore, perante um conjunta de nomes que nos

ndicam a origem tnico-geogrfica do partadar ou portedora tD nume

(659)



a) Epitetos

'lfl
/W/Z^/

"'D Heliopolitano"

T. 5chneiter, o. c, p. 26

PN i, 17,22, 17, 23(var.)

twngt (660)

"A Heliopolitena'*

M. Thirion, PdF Ji, pp. B2-83

fv$

^ty (661)

"0 Tebana"

M Megally, CdF LXV, pp. 1 12-1 13, 1 16-1 17

'IVM^
P3-imr.w

"D Amorite"

PN i 101,4



p3-nhsj

"D NbiD"

PN t, 113, 13, ti, 193

& I k

p3-rk

"0 Lcd'

/W/ 1 15. 2. // 193

k _K% I 1

p3-hrj (652)

"0 Sria"

PN i 116, 1 7, // 1 93

P3-S3SW (663)

"0 Beduno"

/W/( 117, 24; II, 193



)h
Nhs.j

"u Nbio"

PN i, 209, 4

"0 SrD"

PN (, 211 , 24, II, 193

ffr-t

"A Sria"

//V^ 274, 1, II, 193

"u filha de Abu-Simbel"

PN I, 280, 16, II, 193



Wll'w

t3-nhsj t

"A Nbia"

PNi, 354, 4, ti, 194

kTl
t3-hrj t

*

A Sria"

PN tt 367, 3, // 194

r__

c-J-^J

"A Hitita"

/W// 194

'

A Nmada
"

PNtt, 194



Este primeiro canjunto de nomes pode dividir-se em dDis grupus

distintos. Um grupo que nos designa o partador da name como ariginrio de

uma determinada cidade (o heliupolitanD, a heliopalitana, o tebeno, a filho

de Abu-Simbel) e um uutra, bem mais numeraso que, segunda H. Ranke

(664), epresente o partadar dc nome como um estrangeiro, estabelecdo no

Egipto: a amorita, a nbia, a nbia, 3 lcia, o sno, a sria, a betuno, a

hitita e a nmada.

Este segunda grupo bem representativo da poltica de abertura ao

mundo que ds reis da Impno Novd desenvolveram durante os seus

reinadas. A terra dos fareos cobre-se de estrangeiros e estes so

nomeatos de acardo com a sua origem tnicD-geogrfica.

b) Nomes corr. base na formagao p3n/t3 n

D cyv.

p3-n-3bw
*

Aquele de Elefantina'

PNtt, 192

m\uv
p3-n-3bdw
'

Aquele de Abidcs"

PNi 105, 19, // 192



p3-n-iw-n-itr(w)

"Aquele de Gebelein'

PN t, 106,1, tt, 192

ri i /vvvwa

p3-n-/wnj
'

Aquele de HermDntis'

PN i 106. 3. // 192
/
"

j *_

fil0

p3-n-iwnw

"Aquele de Heliopolis'

PNti 192

p3-n-/mr
'

Aquele de Amurru"

PNtt 192
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vtv
p3-n-/dh. w

"Aquele do Delta'

PNH, 192

n ?

p3-n-p

"Aquele de Buto'

PN i 107. 12

fi

V"aA^C

p3-f-p3-idh w

"Aquele da Delta"

PNH, 192

AWvV\ _/ )l^ \> |

P3~f-p3-t3 (665)

"Aquele do pas"

fl. Thirion, PdF JJ, p. 84

PN i 107. 23
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n _v_v_

QA
>_~J -n-mn-nfr

"Aquele de Mnfis

PN tt 1 08, 9, ttt 1 92

a

p3-n-mw.t
*

Aquele da cidade (Tebas)'

PN i 108, 20, ttt 192

_,v,.w.v.v,H

p3-n-tnj

"Aquele de This"

PN i, 1 1 2, B, ti, 1 93

r.i

w
V

p3-n-drtg (666)

"Aquele de Djarty"

M Thirian, MJ/, p. 82

PN i, 112, 1 4; ii, 1 93 e 354



t3-n t-3bw

"Aquela de Elefantina'

PN i, 357, 19, //, 193

.W.-UW I A-\Vn\-\

> en, nQ

t3-nt-iwn.t (667)

'Aquela de Dendera"

PN i, 357, 24, //, 194

t3-n r-ipw
'

Aquela de Akhmin"

PN t, 358, 3, H, 194

. _-_. ____3

t3-nt-bhdt

"Aquela de Edfu*

PN t, 359, 14, //, 194



-\ /W-AVv

_, ___|

t3-n.t-niw.t (668)

"Aquela da cidade (Tebas)

PNit 360, 17, it, 194

-^ r=~~pj
o

CTTD I I I
.

C

t3-n.t-hw.t-nb. w

"Aquela de Hatnub"

PN tt 362, 2, iit 194

t3-n. t-gbtjw

"Aquela de Coptas'

PN it 363,9

]7^n
t3-n. t-dsr

"Aquela de Deir el-Bahari

PN tt 363, 15; it, 194



Tudos estes names tesignam o "portator do nome" coma proveniente

de determinada cidade au espaco particular, permitindo-nos assim

decifrar a historia ta sua ongem. A ela est ligatD um contetu

poltica-idealgico e uma mensagem do religioso Tebas, a capital por

excelncia dD Egipto imperialista, reina sobre todas as outras cidedes,

expnmindo, deste mudo, a sua mportncia em termos poltiCDS e

econmicDS, a importncia de sua casta sacerdotal e do seu deus tutelar,

Amon

Paralelamente, o Delta surge-nos como c espago privilegiada,

recordano-nos o seu papel em termos estretgiccs e o seu contnbuto a

nivel economico (669) Curiasamente, no entanto, a maiur parte das

cidades citadas situam-se no 5ul (Elefantina, Abitus, Gebelein, Hermontis,

Tebas, Tis, Djarty, Dendera, Akhmim, Edfu, Hatnub, Caotos e Deir

el-Bahan) So trs (Helipolis, Buto e Mnfis) pertencem ao Norte. A

cidade da deus Sal, a
'

Muralha Branca", morada de Ptah e a lendria capital

do XIX nama do Baixo Egipto, citada nas lendas da guerra entre Set e Dsris.

Todas as nomes nventanadDs pertencem a cidadaas egpcios, com

e?cepgao de um mca, que designa o seu portedor curriD um estrangeiro:

"Aquele de Amurru' (p3-n-imr )t um amorita que como tantas outrus

estrangeiros se instalara no Egipto, durante d seu perodo de abertura ao

mundo, o Imprio Ndvo

c) No forma de uma predicaco de situoceiu

p3-nfr-m-ddw. t

"D bela est em Mendes"

J. Cerny, a c, p 203

502



-

'J <=_ o

nfr t-m-st. t

"A bela est na Asia

PN tt 202, 6

^7, Ji, tf
I" _wvw%

A/7 w. t-m-smcw-n- w3s. t

'

A dama est no Sul, em Tebas*

/W/ 243. 9

* iHf
s-/?-w3s.t (670)

"0 homem est em Tebas

M. Thirion, X'flf J/, p. 90

/W4 278, 26; tf, 193

sw-m-niw.t (671)

'Ele est na cidade (Tebas)'

PN t 302, 1 1



Este nova canjunto de nomes indica-nos, de nova, e ongem

geogrfica dos seus portadores. Trs deles sao pruvenientes de Tebas, a

cidade da deus Amon. expresso poltica do Impric Um outro originriD

de Mendes, no Delte Todos eles designam cidada"bs egpcios Mas, mais uma

vez, deparamus com um nome, neste casa feminina, indicador de uma

persanagem de ongem estrangeira: "A bela est na Asia' (nfrt-m-st t).

A poltiC8 externa du Egipto, na Imprio Navo, est assim bem

representada neste tipa particular de nomeacb.

d) Na forma de uma predicaco de qualidade

ndm-bhd. t

"Agratvel Edfu'

PNit2\5, 13

(_*:_"")

A
ndm-mn-nfr

*

Agratvel Mnfis'

PNi,2\5t 16



 



\ Jao

/77Z /"/t' t

"Agradvel Edfu"

PNit2\6, 1

E, para finalizar, trs nomes que parecem indicer-nas o espaco

privilegiado e agradvel de nascimento do "portador do nome": Edfu, no Sul,

e Mnfis, no Narte. A cidade sagrada da festa tc Ano Novo, que celebrava a

Boe Reunia~o de Hethor de Dendera com Hrus de Behedet, o seu caroamentD

e o seu triunfa sobre Set e a "Muralhe Brence", marada do teus criadar,

Ptah Dois espa~:os privilegiados em termos de imaginano e de mportncia

poltica D Sul e d Norte umdos sab a gide da "felco vivo" e da forca

criadora patencializada na palavra te Ptah

E assim CDmpletmos um ccId. Um cicla que encerra todas as

possibilidates em termas de nomee^a Ad percorr-lo, fizemos uma

viagem pelo intenor do 'coraco*' de civilizacao egpcia. DescDbrimos um

homem A sua sensibilidate, os seus sentimentos, as suas emocoes. A sua

capacidade mgica de ultrapassar d espaco e o tempo, atravs da forga

realizadcra da nDmeacao.
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(5B) Vd. S. Whale, The Tamilg m the Fighteenth Dgnastg of Fggptt pp. 37,

43, 112, 160, 170 e 218

(59) H. Ranke apresentB-nDS so trs exemplos para d Impria Antigo:

Ptah-Sokar, R-Apis e Hrus-Min n "Les Nums Prapres Egyptiens" in a c,

p 309.

(60) A praposita deste fenomena, vd. H. Bonnet,
'

Zum Verstandnis des

Synkretismus" in ZS 75, pp. 40-52, Ph. Derchain, "Divinit Le problme

du divin et des dieu? dans lEgypte ancienne* in Dictionnaire des

Mgthologies, p. 327; F. Dunand, C Zivie-Coche, o c, pp. 36-37, E. Hornung,

Les Dieux de I'Fggpte-Ie un et le multipte, pp 78-86 e W. Schenkel,

"Amun-Re-Eine Sondierung zu Struktur und Genese altgyptischer

synkretistischer Gbtter' in SK /, pp. 275-288

(61) Vd E Harnung, o c, p. 84

(62) Vt Ph. Derchain, o c, p. 327

(63) Vd. A de Buck,
'

Dn the meaning of the name (Hcpg) in Onentaiia

Neeriandica, pp. 1-22



(64) Vd. J Assmann, "Death as an Initiation in the Funerary Religion d

Ancient Egypt" in Petigion and Phiiosophg in Ancient Fggpt, pp 135-159 e

ainda E. Morin, DHomem e a Marte, p 25 e F. Dunand, CC Zivie-Coche, o. c,

p 173.

(65) Vd E. Morin, o c, p. 170.

(66) Vd a ttula de exemplo a passagem:"Faz cdit que eu saia da necrbpole,

para ver o disco solar, quanda ele se levante" in "Prires

Osiris-OnnDfris" in Hgmnes et Prires de TFggpte Ancienne, p 1 00.

(67) A propbsito das caractersticas deste teus, vd. C. Dolzani, "II diu

S o b k
"

i n Att/ dalla Accademia nazionale dei L /ncei, pp 163-269

(6B) A propsito deste deus, vd. M. Sandman-Hulmberg, The GadPtah

(69) Vd. T. Rudrigues, "A papulagao no Antigo Egiptu. Quantitativos e

Compartamentas Demagrficas" in Hathor 2, pp. 33 ss. e ainda J. Baines,

"Society, Morality and Religious Practice" in Peiig/on m Ancient Fggpt, p.

176.

(70) Vd. J. Assmann, Maat, t'Fggpte Pharaomque et iide de justice

sociale, pp 137 ss.

(71) E Hornung, o c, p. BO.

(72) Vd. J Assmann, "Death and Initiation in the Funerary ReligiDn o

Ancient Egypt' in a c, p 105.

(73) A proposito dos nomes teDfbncas com Horus, vd E. Luddeckens, Die

Aggpt/schen Namen der Grieghisch-Pmischen Zeit und ihre Bedeutung

pp. 257 ss.
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(74) Vd J Assmann, o c, pp. 1 24 ss

(75) lbidem,v 135

(76) A fertilidade uma das caracteristicas dD deus Min. A prcpbsita dos

nomes teofbncos com Min, vd. P. W. Pestman, Der Demotisch Text der

Mumientafelchen aus Amesterdam" in OMRO 46, p. 50.

(77) Cama diz Ph Derchain, pademos ver nestes names os efeitas da

preponderncia politica ou ideolbgica de certos santurias ou, ainda,

outras causas histricas, cf o ct p 327. Os limites da mtado histbrico

faram ngarosemente tratadas por K. Sethe, Orgeschtchte und alteste

Reiigion derAggpter

(7B) Os names teofbncas so sempre classificedos, alfabeticamente, pelo

nome da divindade.

(79) Vd M. Thirion, RdF J9t p. 1 32

(80) Vd M. Thirion, RdF Jt, p. 90 que o cita, para o vizir, pai de mry-m3c t

e S Whale, o ct p 55 que tambm d referencia pare um propnetaria de um

tmulo tebano da reinado de Hetchepsut-Tutmsis II

(81) Este nome tambm citada, vnas vezes, por A. Gasse, o c, p 20,

21, 22 e 195, como proveniente de regib tebana.

(82) Este nome citada, pur exemplo, par A. R. Schulmann, como

proveniente ds regib menfita e pertencendo a um serva de Ramss III, vd.

"The Rayal Butler Ramessessemiean" in CdF LXV, p. 1 6 e ainda por A. Gasse,

para a regiab tebana em o c, p. 195

(83) Este nome duas vezes citado par S Whale, para proprietriDs de

tmulas tebanos, um do reinado de Amenfis II e outro to reinado de



Amenbfis ll-Tutmbsis IV, vd S. Whele, o c, pp. 153 e 183,

respectivamente. A. Gasse tambm d cita, cumo exempla de um teafbrico

composto com Amon, praveniente da regiao tebana, vd o c.t p 195. 0

mesma name tambm citado por C. M. Zivie, Giza au deuxime millnaire,

p 205 e 333, para a zona de Giza.

(84) Este nome conhecido desde d Imprio Mdio D. Valbelle cita-a na

sua obra, Sat/s et Anauk/s, p. 106

(85) Este nome tambm citedo pare a zona de Giza por C M. Zivie, o c, p.

184.

(86) J. Cerny cita este name, duas vezes, para dois guardas de tmulas

tebanos, do perado ramessssida, vd. o. c, p. 150 e p 267.

(87) A autara informa-nos que este nome sb tinha uma referncia (PN I,

232, 21) que o datava da puca grega. Mas a esttua de h3t-n Lout/re F

25550 deve ser dateda do Imprio Ndvo (Vd. J. L. de Cnival, 'Les Textes

de la statue E. 25550 du Muse du Louvre" in PdF /7t pp. 15-20) e a sua

provenincie de Imet (Tell el-Faraum).

(8B) Este nome tambm citadD por A Gasse, o. c, pp. 34, 171, 173, 205 e

221.

(89) Vd. a propsitD deste nome, M. Thirion, PdF JJ, p. 82 Este forme

conhecids desde o Impria Mdia

(90) Este nome tambm citedo pur J. Cerny, o. ct pp. 213, 267 e 273,

para o peroda ramessssida.

(91) D. Velbelle refere-nos que este nome j existe na Imprio MdiD e que

utilizadu no Imprio Novo, pelo menos por cinco pessoas diferentes, vd.

Sat/s et Anouk/s. p. 1 04
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(92) Vt M.-A. Bonhme, A. Forgeau, a c, pp. 18B ss.

(93) Vt S. Sauneran, Les Prtres de TAncienne Fgypte, pp. 188 ss e ainda

F Dunand, C Zivie-Coche, o c, p 94

(94) P3-wc-imn "Amon o nico" (PN i, 27, 3; 103, 22).

(95) Vd. P. K8plony, Die tnschhften der Aggptischen Fr/hzeit, I pp.

431-432

(96) Vd. E. Hornung, a. ct p 169 e ainda J. Sainte Fare Garnut, Les

Sagesses. pp 1 89- 1 90.

(97) Vd E. Harnung, o. c, p. 113

(9B) M. H. T. Lopes. O homem Fgfpcio e a sua tntegrapao no Cosmos, p. 1 8.

(99) tb/dem, p 17.

(100) Vd. "Hymne Ptah du papyrus Harris I" m Hgmnes et Prires de

TFggpte Anctenne, n^ 117, p. 388

(101) tbtdem

(102) Vd. "Hymnes Ptah du papyrus 3048 de Berlin' in o c, p. 399

( 1 03) Vd. J. P. Allen, Genests in Fggpt, pp. 38 ss

(104) A propsito da importncia poltice e culturel de Helibpolis, vd H

Kees, Ancient Fggpt-A Cuitura/ Topographg, pp. 147-182

( 1 05) Vd. J. P. Allen, o ct pp 30 ss



(106) "Ele ergueu-se do Nun quando e terre estave em trevas

V-se gracas aos seus raios, porque ele jovem.

Os deuses saram da sua boca, as homens do seu olha" in "Hymnes

R-Harakhts du papyrus 3049 de Berlin" in o ct p. 264

(107) Aqui a luz tem de ser entendida numa dupla identidade a de fluxa,

que protuz sensagao visusl e a de cDnhecimento que.imanente do deus,

ilumina o esprito humano.

(108) M. Thirion, RdF JJ_p. B4.

(109) A tialctica da pecado e do perda domina e relapo do fiel com u

seu deus. D hamem peca mas pede perdo a deus, que misericardiosa, vd

P. Vernus, "Le dieu personnel dans 1 Egypte Pharaonique' in Coiioque de ia

Socit Frnst Renant p 1 50

(110) Este tipo de classificaca, coma j referimos no captulo

respeitante anlise lingustica, um poucu ambguo. A opca pela

classificacao utilizade no invalida a possibilidate de estes mesmos

nomes serem classificados nas frases com predicado pseudo-verbal. o

adjectivo eptetu e a pseuda-participia so, geralmente, semelhantes na

sua formulago.

(111) Vd M. Thirion, RdF Ji, p. 91 Este name muito difundido na

comunidade de Deir el-Medina, vd. J. Cerny, o c.t p. 123 e p 134 e R. J.

Demare, o. c, p. 21

(112) Este nome pertence a uma cantora de Aman que figura na tmulo

tebano n^ 85.

(113) Este nome citado, por exempla, por I Pomorska, Les Fiabellifres

la droite du rot en Fggpte ancienne, p. 178, para a reinado de Ramss III



(114) Wnn-nfr , cam efeito, ume das designacbes da deus cam cabeca de

chacal, Anbis, divindade prutectora da necrbpole e encarregada do

embalsamamentD. Este nome , tambm, citada por J. Cerny, o c, p. 200

(115) Vd. M Thirian, PdF J4, p. 107 que carrige a dataceo de Ranke.

(116) Este nome citado pela autara como pertencenda au proprietriD de

um tmulD tebano, do reinado de Tutmbsis III, vd. S. Whale, o. c, p. 88

(117) Vd. M Thirian, PdF Ji, p. 93

(118) R. van Walsen cita um indivduo com este name na comunidade de

Deir el-Medine, o c, p 202.

(119) Este nome tembm citada par A Gasse, o c, p. 1 46

(120) Vd. M Thirian, PdF JJ,p 82

(121) H G Fischer propoe uma outra leitura p8ra este name ikr-nht tkr

o name do deus crocDdilo de Dendera, vd. H. G. Fi.cher, Dendera m the Thtrd

MHIenium B C down to the Theban Domwation of Opper Fggpt, fig. 3 1
, p

13, n. 59 e p 186. A propbsito desta leitura, a autor remete para H Kees,

Studia biblica et Orientai/a J: Onens antiquus, pp 1 6 1 -

1 64 e J VDyotte,
"Le Suukhos de la Marotide et d'autres cultes rgionaux du Dieu-Crocodile

d' aprs les Cylintres du Mayen Empire" in BIFAO 56, p. 93. J. Cemy cita o

nome te Sbk-nht para um escriba dc tmula da peroda remessssida, vd.

a c, p 219

(122) Este nome citado par S. Whale para um praprietno de um tmulo

tebano do princpiD da XVIII dinastia, vd. S. Whale, o. c, p. 13

(123) Vd. M Thiricn, PdF JJo. 81



(124) Apesar de tuda, e sua presenpe na anomstica mais discrete da que

a de Amon. Esta tambm a opiniaa de A Gasse para o domnio de Aman,

nas XX-XXI dinastias, vd. o. c, pp. 1 16-196

(125) Vd. quadro I.

(126) u Imprio Novd, sobretudo o perado ramessssida, esta bem

representado em documentos tebanos, na sua maiaria cam o nome de Hapy,

vd. M. Thinon, RdF J4 pp. 110-111

(127) Esta clessificaco , como a anterior, ambgua.

( 1 28) Vd. M Thirion, PdF JJ, p. 83

( 1 29) Este nome ebundantemente usada por mulheres, no Impno Mdio e

Novd, sobretudD na regib tebana.

(130) Este nome tambm citado, por exemplD, por S Whale, o. c, p. 39 e

p 87 para proprietnos de tmulos das reinados de Hatchepsut-Tutmsis

III. Vd. tambm J Cerny, o c, p 123, 134, 163, 197 e 271, assim coma M.

Gitton, o c, p. 80 para um funcionriD sacerdatal da XVIII dinastia e R A.

Schulman, "The Royal Butler Ramessessami'on" in CdF LX/,p. 1B para um

servo reel do reinadD de Ramss IV.

(131) Em Ranke, este nome eparece datedo para o Impria Mdia (PN t, 138,

21). A referncia dada por C. M. Zivie data especificamente da poca de

Amarna.

(132) M. Vallogia, Recherche sur ies 'Messagers dans tes Sources

Fggptiennes Prafanes, p 131, referente ao vizir (P3)-Pe -htp(w) do fim do

reinado de Ramss II. Distinguir do seu hambnima, o vizir (P3)-Rc -Htp(w)

de Abidos



(133) Este name tambm citado par Ch. Maystre, Les Grands Prtres de

Ptah de Memphis, pp 297-303.

(134) SegundD R. J Demare, o c, pp 82-84, este nome muito raro em

Deir el-Medine Este nome tambm eparece citado em J. Cerny, o c, p 274

para um chefe da policia do deserto.

(135) Este nome tambm citada par A. Gasse, o c, p. 20, 21, 22, 47 e 4B.

( I 36) Vd. M Thirian, PdF JJ, p. 83

(137) Este nome citado, por exempla, por 5. Whale, o c, p. 198, por J.

Cerny, a c, p. 270, par A R. Schulman, a c, p. 17 e por I Pomorska, Les

Flabellifres ia drotte du roi en Fggpte Ancienne, p 1 0B.

(138) Este nome tambm citadu por J. Cerry, o c, p. 220, para um

escnba da tmulo.

(139) Vd. R. J. Demare, o c.t p. 117 pare a XIX tinastia.

(140) Este nome citada, por exemplD, por S I. Hodjache, 0 D. Berlev, 'Le

pre du fcndateur te la dynastie des princes de Tjhhtj en Nubie" in

Aggpten und Kush, p 183.

(141) Vd a este prapbsita P. Vernus, "Le dieu persunnel dans l'Egypte

Pharaonique" in CoIIoque de la Socit Frnst Renan, p. 144.

( 1 42) Vd. thidem

(143) Este tipc de classificaca~D obedece, naturalmente, a um princpio

semntica e no, necesseriemente, lingustico Assim, estemos perante

numes que, segundo a princpio semntico, podem ser classificados como

predicaces de identidade, embore possam na~a o ser sab o panto de vista



lingustico

( 1 44) Este nume tambm citado, por exemplo, par C M. Zivie, a c, pp.

123-125,222, 223, 31 1, 318 e 327

(145) Vt M. Thirion, RdF Ji, p 90 que prupe uma leitura diferente deste

nome: nb-/mn-t3. wg

( 1 46) D m de equivelncia pode eparecer com a sentido de identidade, dada

que a clessificacao semntica diferente da classificacb lingustice

(147) T. Schneider afirma-nos que estamos perante um nome estrangeiru

de arigem asitica, vd Asiatische Personennamen m ggptische/? QueHen

des Neuen Peiches, p. 86. Segunda A R. Schulman, o c, p. 14, este nome

surge no reinado de Remss III ou Ramss IV

( 1 48) Vd. J. P. Allen, Genesis m Fggpt, p 4B ss

( 1 49) Vd. 5. Sauneron, Lesprtres de TAnc/enrte Fggpte, pp. 7 1 -75.

( 1 50) Vd. M. H. T Lopes, O Homem Fgfpc/o e sua tntegrapao i?o Cosmos, p.

19

(151) "Hymnes Ptah du papyrus 3048 te Berlin' in a c, p 392.

(152) Vd. "Louange et 5upplique Ptah et Sakhmis e Memphis" in o. c, p.

41 1.

(153) Vd. M H T Lapes, a c.t\_ 37.

(154) Este nume , por exempla, citadD par J Cerny, comD pertencendo a

um chefe dos guardas du deserto do periado ramessessida, vd o c, p 270.

Este nome tambm citato por R. van Walsen, o c, p. 203
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( 1 55) Vd. P. Vernus, Affaires et Scandales saus les Ramses, pp. 1 62 ss

(156) tbidem, pp. 179-1B9.

(157) Ibtdem, pp. 189-191.

( 1 58) Ibidem. pp 1 82- I B7.

( 1 59) Este nome tambm citadD, par exemplo, por J. Cerny, a c, p. 270,

para um chefe dos guardas do deserto da perodo ramessssita. Par Irena

Pomorska, o c, p. 1 19, para o reinado de Amenbfis III, pur S. Whale, o c,

pp. 60-61,97, 107 e 1 80. ainda citado por C. M Zivie, o. c, pp. 249 e 328

e A. Gasse, o c, p. 195

(160) Segundo A R Schulman, o c, p 195 este indivduo era um

estrangeiro que, primeiramente, f oi conhecido como In. J Yoyotte vem

corroborar esta deia, afirmando que ele era um escans>a dc rei ( wb3

nswt) que sb tardiamente adoptou d nome de Itm-m-t3-nb, vd J Yoyotte,

"Un suuvenir du 'pharaon' Taousert en Jordame" n /etus Testamentum XII,

p. 467 (sobre o nmeru de escangoes reais de origem estrangeira, vd. S.

Sauneron, J, Yoyotte, "Traces d'tablissements asiatiques en

Mayenne-Egypte sous Ramss II" in RdF 7, p 6B, n. 6. Sabemos que os

asiticos adoptevam Dutros nomes, egipcios, gabenda e forga du a

tivindade dD farab reinante. c caso de Iry, cujc name "Atum est em tota

a terra" entra na categoria tos nomes ramessessitas que sb formatos

CDm um epteto real (estano aqui o nome da rei subentendido), vd. W K.

Simpson, AJA 6J,w. 29-45.

(161) R van Walsen cite dois individuos com este nome na camunidade de

Deir el-Medina, a c, p 21.

(162) Segunda M. Thirion, RdFJ7,p. 131, este nome retirado de um cdIdssd

de Ramss II, e que aparecia como nome prbprio masculiro na poca Baixa,



existe desde a poca ramessssida, cf J. J. Clre, Kmi i I, pp 30-31 Esta

ideia cDnfirmade por P Vernus, Athribis, pp 54-55 que afirma ainda a

sua existncia at XXV dinastia.

(163) Nome de provenincia desconhecita que se encontra desde a fim do

Imprio Novo at poca sata.

( 1 64) Este nome tambm citadu, por exempla, por A. Gasse, o. ct pp 1 4 e

68

(165) Vd. P Vernus, "Le dieu persDnnsl tans l'Egypte Pharaonique" in a c,

p 144.

( 1 66) Vd M. H T. Lopes, O Homem Fgfpcio e a sua Integracao no Cosmos,

pp. 102-107

(167) Vd. F. Dunand, C. Zivie-Coche, a c, p. 102.

(168) Ibidem

(169) Entre as festas rspresentades nos templos encantramos, por

exemplo, a festa do "Aperecimenta de Min" em Medinet Habu, a 'Festa da

Vitbria", em Edfu ou a "Festa dos Mistrios de Dsris" em Dendera.

(170) u custo de manuten~:a destes cultos era gerantido pelos prprios

lugares, mas o pesu econbmico destes cerimDniais sb se tornou deveras

significativo a partir tu Imprio Novo, vd. R. H. Pierce, "Land Usb, Social

Organisation and Temple Economy* in Pogal Anthropologicai Institute

Newst r 15, pp. 15-17

(171) Por e?emplo, a feste de Thot, no incio do Ano Novo. Este festa

durava cinco dias e era celebrada em tados as templas com muita devoga'D,

pDis ela assegurava, simbolicamente, a menutenceD da ordem cbsmica,



poltice e sociel, vti F. Dunand, C. Zivie-Coche, o c, p. 103

(172) A viagem de Hathar de Dendera ao encontro de Hbrus era uma grande

festa popular, onde se juntavam todas as gentes do Sul

(173) Vti J Baines, o c, p. 126 e a descricao de tado a ntual em

Marie-Ange Bonhme, Annie Forgeau, a c, p. 149

(174) Por exemplo, a partir de Tutmbsis III, os reis egpcias preferem

residir no Narte e, assim, deslocam-se a Tebas na ocasiao da festa de

Opet, a grande feste de Amon, a maior perte des vezes simplesmente no

primeiro ana do seu reinada

(175) Vd. H. Renke, "Les Noms Prapres Egyptiens in CdF Xit pp 308-309

(176) A prupbsitD dos nomes deste tipo, vd. H. Renke, PN II, pp. 160- 161.

(177) S. Whale data este nome dD reinatio de Tutmbsis III ou Amenbfis II,

vd. o c, p 123 Vt ainda C. M. Zivie, o c, pp 125, 220, 221 e 32B que

apresenta outros exmplos deste nome para o Impria Ndvc

(178) J. Cerny cita-nDS um escriba da tmulo, d perado ramessssida,

CDm este nome, vd. a. c, p. 198. Vd. ainta D. Valbelle, Les Ouvhers de ia

Tombe-Deir et-Mdineh Tepoque rmesside, pp 62 e 1 10, n. 11 para um

escriba de XIX dinastia

(179) Este nome data do fim tD perotD ramessssida e proveniente de

uma estela encantrata em Gourna, vd R. Staelmann, "Eine Stele der Speten

Ramessidenzeit eus demTempel Sethos I in Gourna" n MDAIKJ2, p. 2 I 1 .

(1B0) Este nome tambm citada par D. Velbelle, Sat/s et Anouk/s, p. 105,

para d Imprio Navo.



(1B1) Nome feminina, proveniente de estela Cairo JF 72275t vd. Pt1,\\\_ i .

p 43. Este name tambm cit8do para a zona de Giza por C. M Zivie, o c,

p. 224.

(182) M. Thirion corrige a datacb a referncia dada pur H. Ranke, PN I,

140, 2; PN Itt 358. A referncia B.M JI4 datada da poce baixa, pertence

XIX dinastia

(1B3) J Cerny cita-nos um guarda do tmulo com este nome, vd a c, p.

266.

( 1 B4) Vd. M Thirian, PdF J4, p. 1 08 e G. Posener, "Les Empreintes Magiques

te Gizeh Bt les Morts Dangereux" in MDAIK 16, p. 259. Este nome muito

citado para o Impria Ndvo Vd. a ttulo de exemplo, 5. Whale, o c, p. 210 e

A. Gasse, o c, p 262 e ainda D. Valbelle, Les Duvners de la Tambe-Deir

et-Md/neh I poque ramess/de, p 305. P. Vernus fBla-nus da

predaminncia de Hbrus na Onamastica de Athribis depois do Imperio

Mdio, citando como exempla este nome, entre muitos autros, vd. Athhbis,

p 392.

(1B5) J. Cerny cita-nos duas vezes este nome, para um guarda do tmula e

para um chefe da polcia da deserta, vd. o c, pp 268. Este nome tambm

citsdo por A Gasse, o c, pp. 16, 17, 103 e 116, para o Imprio Navo.

(IB6) M. Thirion, RdF J4, p. 107 retifica a datageo de H. Ranke, XIX

dinastia.

( 1 B7) Este nome citado, por exempla, por C. M. Zivie, para e zona de Giza

no pen'Dda ramessssida, vd o ct pp 277 e 2B4, n. 1.

( 1B8) Vd. M. H. T. Lapes, "D Mito de Osiris enlise de um mito fundador" in

Hathor2tw 9-13.
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(1B9) Vd. D. Valbelle, ta i/ie dans TFggpte Ancienne, p 105

( 1 90) Vd. M Eliade, Tratado de Histoha das Peiig/oes, p. 225

(191) Vd H. Saurouzian, "La 'Belle Fte t'OpBt' du la barque d'Amon-R" n

Thbes 1250 iv. J C-Ramss 1/ et le rve du pouvoir absoiu, p 1 55

(192) Vd J. Leclant, "lements pour une tude de la divinatian dans

l'Egypte Pharaonique" n La Dii/mation, pp. 3-6.

(193) Vd. D. Valbelle, a c, p. 31B.

(194) Vd a este prapbsitc, M Eliede, Tratada de Histrta das Reltgioes,

pp. 293 ss. e 459 ss.

(195) Vd. D. Valbelle, Satis et Anoukis, p 123

(196) Ibidem, p. 124.

(197) ibidem A pertir do reinado de Amenbfis II esta festa passau a durar

quatra dias

(198) ibidem, p. 125.

(199) Ibtdem

(200) Vd. D Valbelle, Les Ouvriers de la Tombe-Deir ei-Medmeh

I poque ramesside, p 3 1 B.

(201) G. Posener, 'Une liste de Noms Propres trangers sur deux astraca

hiratiques tu Nouvel Empire" in Sgrta /<? pp 184e187

(202) Vd. C Treunecker, Les dieux de IFgypte, pp 109-112



(203) Vd H. KeBS, Ancient Fggpt- A Cuitural Topographg pp. 151 ss

(204) F. Dunand, C. Zivis-Coche, o c, p. 1 18

(205) Vd. u. Valbelle, o. c, p. 315.

(206) ibidem, p. 317.

(207) R ven Walsen, The God Monthu end ueir el-Medina" in Gleanmgs

from Deir el-Medina, p 201.

(208) Ibtdem, p. 205

(209) M. H T. Lopes, "Les Desses Isis et Hathar reprsentantes t un type

e pouvoir" in Le Mande Copte, n^ 16, p 26.

(210) Nesta qualidade ela a pnncipal figura femimna adarada em Deir

el-Medine, desde o incio da poca ramessssida, vt D. Valbelle, Les

Ouvriers de la Tombe-Deir ei-Medina TFpoque Ramesside, p. 313

(21 1) M. H. T. Lopes, a c, p. 26

(212) Ibidem, pp. 24-26

(2 1 3) E Harnung, Les Dieux de TFggpte-Iun et ie multipte, p 98.

(214) F. Dunand, C. Zivie-Coche, o c, p. 103.

(215) Segundo Van der Plas existem provas de que e esttua de Hathor

estava visvel papulagao na tecurso da sua viagem pelo no e durante a

festividade prapriamente dita. Esta informacao vem contrariar a apinio

de alguns autores que defentem que as esttuas divinas eram sempre

fechadas num recinto sagrada, de modo a nb serem vistas directamente
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pelo povo. Vd. D Van der Plas, "Vcir Dieu-quelques abservations au sujet
e le function tes des sens dans le culte et la dvotion te l'Egypte
AnciBnne" in BSFF 1 15, p. 23

(216) Vd. F. Dunant, C. Zivie-Coche, a c, p. 102.

(217) Encontramos vries persunegens impartantes com este nome, no

Impno Ndvc Horemheb, a general das trcpas egpcias que fai elevada ao

trono depois dc curto reinado de Tutancamon, um 'pai divino' de Athribis,

nD reinatu de Ramss III (vt P. Vernus, Athhhis, pp 52-53) e aina uma

figura real da reinado de Tutmbsis lll-Amenbfis II, vd. S. Whale, a c,

p 210

(218) Esta crenca est bem representada na mito "us sete anos de fome nu

Egipto" Vt a propbsito H. Frankfort, Kmgship and the Godst p. 146.

(2 1 9) Vd M. H T Lopes, O Homem Fgpcio e a sua Integraco na Cosmos,

pp. 38 ss

(220) Vd D. Valbelle, Satis et Anoukis, p 123.

(221) 0 nmero de santurius deicadas a Khnum vab multiplicar-se ao

ao longo da XVIII e XIX dinastias, tbidem, p 127

(222) A prapbsitc desta figura divine vd. S E Haenes, Untersuchungen zu

wesen undKuit der Gottin Sachmet

(223) Vd 5 Murenz, La Reiigian Fggpttenne, pp. 45 e 52.

(224) H te Velde, Seth, god of Confusion, p. 1 16

(225) W. M. F. Petrie, J E. Quibell, Naqada and Ballas, pp 67 ss Gardiner

chama a atenceo para c fecto de Dmbas se ter tornado uma provncia



administractiva autbnama nD reinaD dB Ramses II, vt A. H Gartinsr,

Ancient Fggptian Onomastica, val 1 1, p 29

(226) Vd H Kees, Ancient Fggpt-A Cuttural Topography p. 242

(227) H. Ranke classifica estes nomes entre os nomes evocativos de

festas, vd. "Les Noms Propres Egyptiens' in CdF XI, p. 309

(228) Este name fai usada pur diversas personagens impurtantes aa longo

dD Impria Novd, vd Irena Pumorska, Les Fiabeltifres a ia droite du rai

en Fggpte Ancienne, p 99, M. Megally, "A propos de chvres et d'un chevner

de 1a necrbpule thbaine (ustracan Mond n^ 171)" n CdF LXVi, p 112 e

ainda S. Whale, o c, p. 82, assim cama A. Gasse, o c, pp 104 e 125.

(229) Este nome citado par M Thirion, RdF Jf p. 82 par8 um escribB

real, contempornea de Ramss II, filho de P3-n-drtg(PN t, 112, 14; //,(

354) e de Mwt-m-int(PN I, 147, 16, ti, 360); por R. J. Demare, a c, p. 18,

que o consitera muita comum ne camunidade de Deir el-Medina, por J.

Cerny, o c, pp 123 b 271, tambm para trabelhadares ou guardas da

comunidade de Deir el-Medina, por H. de Meulenaere, "Notes de

ProsopagraphiB Thbaine" in CdF LXti/, p. 55 para um funcionaria da reinado

de Ramss III, 'chefe dos trabalhos do templu* e ainda par S Whale, o c,

p. 75 e p. 120, 8ssim CDmD pur D. Valbelle, Les Out/hers de ta Tombe-Deir

ei-Md/neh Tpoque pharaonique, pp 140 e 180, para a vizir ims-mso

reinada de Ramss III. Este , sem dvida, um dus nomes prbprias mais

frequentes na poca da Imprio Novd.

(230) Este nome citada, por exempla, por T. G. H. James, Corpus of

Hierogigph/c inscnptions in the Braokign Museum, p 114, plateLXVII para

um vizir famoso, da reinau de Tutmbsis III, PtahmDse, que tambm

aparece referenciatD em C. Maystre, Les Grands Prtres de Ptah, p 257 A

propsito desta persanagem, vd W. Helck, Zur Verwaltung des Mittleren

und Neuen Peichs. p. 438
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Existiu ainda um autro vizir bastante conhBCidc na ImpriD Novd,

CDm o mesmo nome, Ptahmose, mas que exerceu a sua funcb no reinato te

Amenbfis III, vd. W. Helck, o. c, p. 441. Este mesmo nome e anda citada

porM. Megally, o. c, pp. 1 12-1 13, para um propnetria te cabras, tebana,

ta primeira metade de XVIII dinastia Vt ainda J. Malk, "The Saqqera

Statue of Ptahmose, mayar af the memphite Suburbs" in PdF Jd, pp.

1 17-137

(231) Este nome e citado, por e?emplo, por Ch. Maystre, o c, p. 305, por J

erny, o. c, p. 2 1 0 e ainda por A Gasse, o. c, p 22

(232) Vd tbidem, p 266

(233) Vd J. Cemy, o. c, pp 163 e 214, S Whale, o c, p 179 e ainda D.

Valbelle, c, pp. 93, n. 3, 1 1 2, n 4 e 1 1, 16B-170, 171, n 1 1, 172-174,

230, n. 10 e 11, 246, 255, 286, 302, n. 3, 308, 310, 319, 326, 328, n 1 I,

330, 331, n. 1 e 342 para um escriba dD templo tie Tutmbsis IV e ainda

para mais trs Dutras persanagens, com d mesma nome, vti pp 197, 294 e

301.

(234) Vd. Irena Pamarska, o c, p 177.

(235) Vd. J. Cerny, o. ct p. 124 e einda D Valbelle, o c, p. 39, n. 8, pare um

chefe de equipa, p 12, n. 1, p. 15 e p 24, n. 8 para um chefe da XVIII

dinastia e p. 251, n 5 e p 305 para um aperria Vd Tambm A Gasse, o.

c, pp. 1 16, 126, 129, 147 e 164.

(236) ibidem, pp. 163, 219 e 275 Segundo M Thinon, este name cuja

arigem Ranke data do ImpBrio Novo, ter remDntado segunta metade do II

Perodo Intermdiu, atravs de um exemplo retiratD de um cofre te vascs

te vsceras, com e referencie Cairo CG 47J2, v M Thirian, RdF J4t p

108. Este name tambm citatio, por exemplo, por D. Valbelle, o c, p 212

para um porteiro do remedo de Ramss IX. Vd ainde A. Gasse, o c. po Q4,



116, 128 e 129.

(237) Este nome , tambm, muita comum em Deir el-Msdina, vd. R. J.

Demare, o. c, pp. 1 26 e 1 27 Vd. Tembm D Valbelle, o c, p. 257

(238) Vd J. Cerny, a c, p. 26B.

(239) Vd. R. J. Demare, o. c, pp. 75-76

(240) Vd. J. Cerny, o ct pp. 163 e 222; M. Vallagia, o c, p 121, B. van de

Walle b H. ds Msulenaere, "Complments la prasopugraphie mdicale" in

RdF 25, p 64, W. Barta, "Zur Konstruktion der agyptischen Kbnigsnamen* in

ZS ii, p. 4 ; S. Whale, o. c, pp 1 12, 170 e 218; D Valbelle, o c, pp. 29,

44, 69, 81 n.6, B3, 90, 93 n 3, 124, 125, 129, 142, 146, 220, 222-225, 228

n 4, 234, 245, 255, 301 n. 14, 306 e 342 pBra um escriba e ainta A. Gssse,

o. c, pp. 82, 132, 148 e 164.

(241) Vd. P. Vernus, Athhbis, pp. 401, 404 e 407.

(242) A. W. Sharter, Os Deuses Antigos, p. 108

(243) A propbsito ds teuses lunares, vt Ph Derchain, Mythes et dieux

lunaires en Egypte" in SO 6, pp 19-68.

(244) Vd as names citadas por M. Thirion, RdF J9, p. 132. Vd tambm A.

Gasse, o ct p. 200

(245) Vd. Ph Derchain, o ct p 65, n. 1 77, J. J Clere, RdF 27, p 77, n 24 e

F R Herbin,
'

Un Hymne la lune croissante" in BtFAO B2t pp 237-282.

(246) Vd. A R Schulman, The Ruyel Buttler Ramessessami'on" in CdF LX\/,

p 13, para um serva real do reinado de Ramss III e P. Vernus, Athnbis,

pp. 32-33, para um copeiro real de Sakara, datando tios finais da XVIII



tiinastia. A este escanceb atribudo um baixa-relevD conservado no Museu

de Bolonha. u estilo deste baixo-releva leva-nus a atribu-lu ao reinao e

Tutancamon, tbidem, pp. 33-34.

(247) Vd. S. Sauneron, Lesprtres de TAncienne Fggpte, p 9B.

(248)Esta barca tinha dimensbes vanadas, mas par vezes era bestante

grande e pesada, chegando a ser supartada par trinta carregadores, tbidem

(249) tbidem

(250) F Dunand, C. Zivie-Coche, o c. p. 125

(251) H. Brunner, W. Barta e E. Hornung defendem que a esttua se

encontrava invisivel, vd. H. Brunner, Grundzge der gyptischen ReIigiont p.

119, W. Barta, "Kult" in L tttt cdI 846 e E Hornung, Les Dieux de

TFggpte-TOn et Je Muitiplet p. 121 A Erman tem uma pasica diferente,

vd Die Reiigion der Aggpter, p. 180.

(252) D. van der Plaas, "Voir Dieu-quelques observations au sujet de la

fanction des sens dans le culte et la dvatian de TEgypte Ancienne" n

BSFF //^PP- 22 ss

(253) Vd S Aufrre, J. Cl. Golvin, J Cl. Goyon, L'Fggpte Restitue, pp

131-132

(254) ibidem, p. 143.

(255) ibidem,w. 143-145.

(256) ibidem, p. 255.

(257) Vd. F. Dunand, C. Zivie-Coche, a c, p. 123.



(258) H. Kees, Anctent Fggptt p. 155

(259) Vd. J. Cerny, a c, pp. 1 34 e 1 98

(260) Vd. H. Ranke, "Les Noms Prapres Egyptiens" in CdF Xtt p. 309

(261) Vd. C Zivie-Cache, "Les Colonnes du 'TBmpls d'Est Tanis-pithtes

rayales et noms divins" in BIFAO 74, p. 117. Ramss II teve mesmD uma

veneracaD particular por este deuse, vd. tbidem, p. 1 1 8

(262) Vd W. Brunsch, "Untersuchungen zu tien grischischen WiBdergaben

gyptischer Persanennamen" in Fnchona 9, p. 83

(263) Vd. M. Malinine, Choik de Textes Jundiques en Hiratique Anormai'

et en Dmatique, p 1 6

(264) J. Vergote, Les Noms Propres du P. BruxeHes Inv. F 7616-Fssai

d'intrpretation, p. 23

(265) VD. V. Condon, Two account papyri of the late eighteenth Dynasty

(Brooklyn 35 1453 A and B) in RdF J5t$ 66.

(266) Vd. R. J. Demare, o c, p. 15, a prapbsito de um Imn-m-int

(267) Vd. as correcgaes adiantBdes por M. Thinon, RdF Ji, p 82.

(268) Ests nums muitD cumum no Imprio Novo, especialmente nos finais

da XVIII dinastia e princpio da XIX dinastia, vd. PN II, pp. 18 e 27 Vt S.

Whele, a c, p. 226, A Gasse, a c, pp. 20, 79, 100, 1 16, 163 e 196, vt A.

M. Moussa, "A Limestone Lintel of tmn-m-ipt from 5aqqara" in ASAF LXX,

p 35, J. Cerny, o ct pp 150, 194, 195 e 264. Este nome pertencsu b

categoria dos nomes formadas com Amenempet, forma do deus tebana que

gozava de uma personalidede prbpna, no ImpBrio Nova, vd. J Quaegebeur,
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"Amenaphis, nom rayal et nom divin. Questions mthodologiques" in RdF

J7, pp. 104-105. Vd. o e?emplo apresentatD para a XXII dinastia por M C.

Prez-DiB, P Vernus, Fxcavations en Fhnasga el Medina (Heraciapaiis

Magna), p 41: imn-fr-m-ipt "Amon apareceu na harm' Este name nao

atestado em Ranke e, segunda ds autores, recorda as names egpcios do

Impno Navo e da XXI dinastia.

(269) A tradugo teste nome provoca alguma cantrovrsia. u termo ipt

designa, cam efeita, 'harm", mas este taponmio nb designa,

exclusivamente, a templo de Luxor. Vt J. uuaegebeur, ibidem

(270) Name femininD da XVIII dinastia, registadu par R. Han, Rpertoire

Onomastique Amarmen. p 143

(271) H. Ranke clessifica estes dois nomes entre os nomes evocativos de

festas religiosas, vd. H Ranke, Les Noms Propres Egyptiens' in CdF XI, p.

312.

(272) "0 Dura
"

du "A dourada" uma designacao comum para HBthar

(273) H. Ranke, a c.t p 312.

(274) E. Hornung, Les Dteuy de TFggpte-TUn et ie Muttiple, p. 45.

(275) M H. T Lopes, "u MUd de usns: anlise de um mito fundador" in

Hathor 2t p. 9.

(276) tbtdern, pp. 10-11

(277) tbidem, pp. 11-12

(278) Vd. no princpio da Grande Hino a usris, Louvre C 296 A. Maret, "La

lgende dOsiris Tpoque thbaine daors l'hymne Dsins du Louvre* n
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BIFAO JO, pp. 725-750, J Assmann, AHG n?2\3 e M. Lichtheim, Ancient

Fggptian L iteratture II, B 1 .

(279) J. Zandee, An Ancient Fggptian Crossword Puzzie, p 52.

(2B0) Vd. J. D. Griffiths, The Origtns Of Osins and his cult.

(2B1) Vd. Kees, Ancient Fggpt-A culturat Topographg, p 242 e 5 Cauville,

"Les Mystres t'Dsins Dendera-intrpretations des chepelles osinennes"

in BSFF it2t pp 23-36

(282) Este nome ata da paca ramessssita

(2B3) Vd. J. Sainte Fare Garnot, "Dfis au destin
"

in BtFAO 59, p. 6.

(2B4) H Ranke, "Les Nams Prupres Egyptiens" in CdF XXH, p 17.

(2B5) Este nome citado, por exemplD, por R. J. Demare, o. c, p. 48 para a

XIX dinastia, que d refere como um nume muito raro na prasopugrafia de

Deir el-Medina

(2B6) SeguntD M Thirion, a presenca do determinativo de cidade pravocou

ume leitura erreda teste nome, datvel o reinedo e Ramss II. A

referncia PN tt 338, 1 1 deve ser remetida para PN i, 338, 9 onte as duas

referncias dadas so do ImpriD Mtia b do Segunto PerDda Intermdio

(v J. J. Clre, Bi OR 9, pp. 174-179 que calaca hntg em paralelo cam prj

"lugar de combate" e mtwn 'arena" e propbe o sentido de "primeira linhB

te um lugar de combate' ou 'parte da frente de um templo du de uma

aglomera~.o") Por outro lado, o topanmio P3-fjntg esigna uma

localidade tebana da margem esquerda (vd. J. Cerny, "Le Culte d'Amenaphis

I chez les ouvriers de la NecrbpDle Thbaine" in BiFAO 27, p. 170) ele

que entra na forma^aa anomstica p3-n/t3-nt-p3 hnty atestata em Tebas

(Dsir el-Medina, em particular) na poca ramesssside
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(2B7) Vd. G Champeeux, S. tDm Sterckx, Introduction au monde des

Symbaies, p. 278 e J. Chevalier, A Gheerbrant, Dtcttannaire des Sgmbales,

VDl III, pp. 133-134.

(2B8) C Traunecksr, Les dieux de TFggpte, p. 52 Associata ao lpis-lzuli

est a ideia de forga sagrada na qual esta petira participa em virtude da

sua cor celeste.

(2B9) Ibtdem

(290) Ibidem

(291) ibtdem Tambm a deuse Hathar nos surge, muitas vezes, cama o

"ouro encarnadD* (vd. J Chevelier, A Gheerbrant, o. c, p. 325) e R

referido, explicitamente, no LivrD das Mortos como "o ouro dos homens e

tios deuses", vd DLivro dos Mortos do Antigo Fgipto, cap XV, p 30

(292) J antenormente nas tinha surgito um name que itentificava,

explicitamente, Amon figura de um tuura "Amon um tourD" (imn-m-K3,

PNi, 29, 3, 337, 22)

(293) Vd. M Thirian, PdF JJ, p. 83

(294) Vd. J. Sainte Fare Garnot, Dfis au Destin' in BIFAO 59, p. 6.

(295) Vd. M Thirian, PdF J7, p 132.

(296) Vd. H. te Velde, Seth, god of Confustan, pp 74 ss

(297) Ibtdem, pp. 63 ss.

(298) Vd. "Hymne Hathcr du rituel d'Abydos* in Hgmnes et Pr/res de

TFgypte Anctenne, p. 440



(299) Vd "Hymne et Prire d 'un devat Hethor" in Hgmnes et Pnres de

TFggpte Ancienne, p. 437

(300) Vd. P Vernus, Le Surnom Fggptien au Mogen Fmpire, p 123

(301) EstB nome retirado da estela de Sw-wsr-ph, proveniente de Sakera

e datada da princpia da XVIII dinastie

(302) Vd M. H T. Lopes, D Homem Fgfpcio e a sua integrapo no Casmos,

pp. 59 ss

(303) ibidem, p. 62

(304) Vd. "Hymne et Supplique Horus" in o c, p. 137.

(305) Vd. "Prire Horus juste juge' in o c, p. 139

(306) Este nome , tambm, citado por A Gasse, o c, p. 164.

(307) Este nome tambm citada por J Cerny, o c, p 150 para um

guardib do tmula de XIX-XX dinastie Vd. ainda Ch. Maystre, a c, pp.

308-334 referentes a Khamuas, um dos filhos te Ramss II. Sobre este

prncipe, vd. F. Gomae, Chaemwese, Sohn Ramses II und Hoher-phester

von Memphis

(308) Este nume tambm citada par J. Cerny, o c, p 268, pare um guarda

do tmulo e p. 275, para um chefe da "polcia" do deserto. Vt einda R. J.

Demare, o c, pp. 15-17

(309) Este nome tambem citada por J. Cerny, o c, p. 219 para um escriba

dD tmula do perado ramessssida.
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(310) Vd. ibidem, p 163 pera um guarda da porta do tmulo, da periodD

remessssida A personagem citata em Ranke foi estuade par S Sauneron,

J Yoyotte, "Traces d'tablissements asiatiques en Muyenne-Egypte sous

Ramses II" in RdF 7, pp. 53-57.

(311) Vd. Ibidem, p 150, para um guardib do tmulD do perodo

ramesssside Segunda V Cundun, estamos perante um nome pouco

frequente no Impriu Navo, vd. Twd account papyri of the late eighteenth

dynesty (Brooklyn 35. 1 453 A and B) n PdF J5, p. 67

(312) Vd M. A. Bonhme, A. Fargeau, Pharaon, ies secrets du pouvoir, p.

245

(313) Vd. D. Devauchelle, "A propos du nam Pn-hj
"

in Fnchoha 9, pp.

141-142

(314) Vd. A Gasse, o c, p. 202

(315) Vd. K. Sethe, Amun und die acht Urgatter von Hermopotts

9*155-260 e J. Assmann, Re und Amun

(316) Vd. C. Traunecker, Les dieux de TFggpte, p. 98

(317) J. P. Allen, Genesis in Fggpt, p. 53

(318) ste ducumento foi, originalmente ,
dividitD em 26 'captulos' dus

quais sobreviveram os ltimos 22, uns completas, outros mutilatDs. Vd. J.

Zanee, Hgmnen aan Amon i/on Pap Leiden I J50

(319) Vd J P. Allen, o ct p. 55.

(320) Nwn vem a raiz fwT'esiur inerte". Mas a gua primordial tambm

nos surge cum outra designacb: hhwque Bspecifica a masse de qua antes



do aparecimento do munto e que vem da raiz hwi "estender-se (falando da

gue)". Esta segunda designageo d-nDS a deie de infinitD.

(321) Amon 8parece juntamente com es guas primordiais nas Textos das

Pirmides (Pgr 446 e) e nos Te?tos dos Sarcbfagos (CT i/ii, 470 a ) Esta

gua est escDndida, oculta (jmn), apraximenda-se essim da realidade do

deus Amon (imn), o deus "ocultD' Mas e realizaco das potencialitades

pr-e?istentes nesta massa aqutica permitem u aparecimento', o

"despertar" de Amon

(322) Os antigos egpciDS, profundamentB sincrticos, viam as curoas

como smbolas do olho solar, vd. M Lurker, The Gods and Sgmbois of

Ancient Fggpt, p. 44.

(323) Nd Impria Nova, a cerimbnia de 'elever o salgueiro" foi adaptada no

culto de Amon Esta cerimbnia garantia, simbolicamente, aa rei, a

fertilidate dos campas e da terra, vd. ibidemt p. 129

(324) A barca segrada representava, simbalicemente, a barca utilizada

pelo astra sular ne sua viegem solar. Quando ele saa em procissb,

levando a esttua do deus, a pova egipcio aproveitava a ocasiao para

expresser os sbus louvores a divindade e para interrog-la oracularmente.

Amon, nas suas diferentes formas, o deus mais consultadD. Este

prucedimento turna-se muito vulgar e frequente a partir da XVIII dinBStia.

Vd. C TrauneckBr, Les dieux de TFggpte, p. 104 ; J Lclant, "ElmBnts pour

une tude de la divination dans TEgypte Pharaanique" in La Divination, pp.

1-23, J Csrny, "Egyptian Oracles" in A Saite Orac/e Papgrus from Thebes,

pp. 35-4B e ainda A. M. Blackman, "uracles in Ancient Egypt" n JFA II, pp.

249-255

Mas a barca expressava tambm a ideia te eternidade. u esquife era

a primeirB barca e e morte no seria a ltime, mas a primeira viagem, vd.

G. Bachelard, / eau et les rves, essai sur l'imaginatwn de ia matire, p.

100
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(325) Vd M H. T Lapes, O Homem Fgtpcio e a sua mtegrafao no Cosmos,

pp. 59-67

(326) Para este tipo de formacb vd. P. Vernus, "Une grammaire de

Na-gyptien" in Onentalia 50, pp. 435-437.

(327) J Cerny cita este name para um escriba do tmulo tia XIX-XX

inastia, vd. o c, p. 209

(328) M. ThiriDn classifica-o como um name teafbrico, vd RdF JJ, p. 83

(329) Vd. quadros n^ 11 e n^ 1 1 1

(330) Vd F Dunand, C Zivie-Coche, o c, pp. 9B-100 e ainda P. Derchain,

"Rituels Egyptiens" n Dict/onna/re des Mgthoiagies, val. II, pp. 328-333.

(331) H. Wall-Gardon considera-o ume abreviature de um nume teofncD

com a forma X (nome divindade) + nb +
wcw, in "A New Kingtium Libation

basin edicated to Ptah. Secand Pan. The Inscriptions" in MDAIK /6, pp

172-173 Este mesma nume revisto por M. Thirion, PdF JJ, p 84 que d

confranta cam PN i, 184, 5 e 184, 6 e o apresenta cama um nome

caracterstico da regib tebana na XVIII e XIX dinestias.

(332) Forma abreviada do nome incumpleto imn-nht "u vigarosa Amon*' (PN

i 29, 21), vd M Thirion, RdF Jf p 91. Este mesma name citado por R J

Demare, o. c, p. 32 e p. 75 e por I. Pomarska, o c, p 100

(333) Vd. um exemplo particular, ainda que de outra poca, estudado por J

Yoyotte, "Les filles de Tti et la Reine Shesh du Papyrus Ebers" n RdF 7,

p 185. Alguns reis e rainhas foram mesma cbjectD de uma veneraceb

nacioral e particular, chegando a ser deificados. Recardemos ds casos de

Amenbfis I e de sua mae, Ahms Nfrtan, de Amenbfis III e e Ramss II,

todos eles muito vener8dos na paca ramessssita (vd a propbsito L
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Habachi, "Features of the ueification of Ramss II" n ADAtK 5, J. Cerny,
"Le culte d'Amenophis I chez les ouvriers de la necrbpole thbaine" in

BIFAO 27, pp 159-203 e ainda M Gitton, L 'pause du dieu, Ahms

Nfertarg). e tados estes cultos, o de Amenbfis I parece ter sido a mais

importante b a qus durou mais tempo.

(334) Vd S. Schott, "Zur Unvergnglichkeit des Namens" in MDAIK 25, pp.

131-135

(335) Vt A. Gardiner, The Titulatury ant ather designetians of the King"
n Fggptian Grammar, pp 71-76. A inormacb mais campleta que temos da

elaboraco destes cinco nomes reais -nos data pela Texto de Juventude

de Tutmbsis III.

(336) tbidem, p. 73

(337) Por isso, geralmsnte, usado com c nome do deus R Vd o eaemplo

dD nome de coroamento de Amenbfis III. Nb-m3c.t-n "u Senhorta Verdade

Rb"

(338) Vt a este prapbsita, A. Gardiner, a c, p. 72 e M. A. BDnhme, Les

Noms Rogaux au Troisime Priode intermdtaire, p. 9.

(339) Esta realidate demanstra-nos que os diferentes nomes reais eram

utilizaos, segunda uma certa especificidae. Enquanto o ncme de

coroamento era usado no cumprimento do culto, par exemplo, a nome

pessoal era utilizado em tudes as situacbes respeitantes ao guverno do

Impno.

(340) Vd. A Gardiner, Fggptian Hierogigphtcs Texts, p 15, n. 7, p 42, p. 60

e p. 76

(341) Vd. A BDnhme, o c, p. 1 1



(342) ibidem, p. 13

(343) Os eptetus indicativos da participaca tio rei na ordem tivina, que

sb expressam sob a forma de filiaco divina, sb so explicitamente

utilizados nos pratucalas reais a pa-'iir do Impric Novc

(344) M. A. Bonhme, A. Forgeau, o c, p 31 1.

(345) "L'inspiratian divine est alors le garent de l'euthenticit du

protocole. La rvlation, c'est--dire la commumcatian des noms royaux,

est le fait du prince, qui l'ordDnnB", bidem, p 310

(346) M. A. Bcnhme, o c, p 15.

(347) Vd. P. Vernus, "Name" n LA /i/, p. 32 1

(348) Idem, "Namensbildung' in o c, p 337.

(349) /bidem

(350) /bidem

(351) Este nome fai dado, por exemplc, a um serva reel do reinatD de

Ramss II, vd. A. R. Schulmann, a c, p 13.

(352) Este nome um pauco ambguo na sub classificacb, puis tanto pcde

referir-se a Seti, o rei, cumo a Set, a tivindate.

</

(353) Vd. J. Cerny, "Le culte d'Amenophis I chez les ouvners de la

ncrapole thbaine" in BIFAO 27, pp. 159-203

(354) ibidem p. 159.



(355)Vd.L.Habachi, "Features of the Deificatian of RamessBS II" in ADAIKS

(356) A. Erman, H. Ranke, La Cit/ilisation Fggptienne, p. 63.

(357) Este nome foi usado, por exempla, par um servo real de Ramss II,

vd. A. R. Schulman, o c
, p. 13.

(358) Vd M Thirion, PdF Jl, p. 92. Este nome dadD, por exempla, a um

serva real do reinado te Merneptah, vt ibidem, p. 14

(359) Este name teria surgido nD curta reinado te Siptah, v A. Gardiner,

"Cnly ane King Siptah and Twasre not his wife' in JFA 44, pp. 19 ss.

(360) Este name pertenceu a um estrangeiro da reinado de Merneptah. Vd

ainda A. R. Schulman, ibidem, p. 194, n 4 e K. A. Kitchen, Ramesside

Inschptions, IV, p. 103.

(361) Este name foi, por exemplo, dado a um estrangeiro do reinado de

Ramss ll-MBrneptah, vd. Ibidem, p. 14. Segundo este autor, um certo R

-ms-sw-m-pr-n ,
tambm chamado Menon, tinha ariginalmente d nome de

Ben-uzen de Ziri-Bashan, vd Idem, CdF LXi/l, p 195. u seu name semtico

dada num sb monumento, uma estela de Abidos, com a designagab Cairo TR

3/7/24/17. Pare o seu name semticu, vd. J. Berlandini-Grenier, "Le

dignitaire ramesside Ramss-em-per-R" in BIFAO 74, p. 1 1, n 7

(362) A. R. Schulman, o. c, p 17 deta este nome do reinado de Ramss IV.

Ele foi retiradD da estela Allard Pierson Museum B 9114 que foi CDpiata

por H. Salt Vt J Melk, M. Smith, "Henry Salt's Egyptian Copies end

trawings" in GM 64, p. 43, fig. 2. Vd. a propsito ta questa da "topicali-

sago', p 61 do presente trabalho.

(363) Vd. __. Lalouette, La Gloire des Ramss, pp. 265-285.



(364) Vd. H. te Velte, Seth, god of Confusian, pp. 1 29 ss

j

(365) Vd. J. Cerny, "La date de l'irtroduction du culte de Seth dans le

nord-est du Delta
'

in ASAF 44, pp. 295-298

(366) M. A. Banhme, A. Forgeau, o. c, p 292.

(367) Subre o cenmonial da festa-sed, vd. tbidem. pp 294 ss.

(368) tbidem, p 292.

(369) Nd princpio de XVIII dinastia, o deus mais popular nesta regia'o nab

era Amon, mas o deificado Amenbfis I, vd J. Cerny, "Egyptian uracles" in A

Saite Oracle Papgrus from Thebes, j 4 1

(370) Este era adorado nas suas seis fDrmas distintas, vd. J Cerny, "Le

culte d Amenophis ler chez les auvners de la Necrbpole thbaine" n BFAD

27, pp. 159ss.

(371) Prt designa a estapa de Inverno. Vd. J Cerny, o c, p. 174 e S

Schott, Attggptische Festdaten, pp. 98-99

(372) Vd. a descricb apresentada por D. Valbelle, Les Ouvners de ia

Tombe-Deir ei-Medineh Tpoque ramsside, pp 320-32 1 .

(373) Uma espcie de 'creme' leitosD, vd. J. J. Janssen, Commodttg Prices

from the Ramessid Penod, pp. 353-355

(374) J. Cerny, o c,w 1B5-186.

(375) Vd. D. Valbelle, a c, p. 329.

(376) Vd. J J. Clre, "Monuments ndits des Serviteurs dans la Place te
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Verit" in BiFAO 2d,w 191-192.

(377) 0 termo tesigna os sacBrdates-puros. A prcpbsito deste grupo

sacerdotel, vd L. M. Arajo, O ciero de Amon no pontificado tebana da XXi

dmastiat pp 267 ss. Vd ainda J J. Clre, a c, pp. 181-185 eJ. Cerny, o c,

pp. 191 ss.

(378) Vd. L. M. Arajo, a. c, pp. 270 ss.

(379) Vd. J. Cerny, a c, p. 195.

(3B0) bidem, p 194.

(3B1) Vd. J. J Clre, a c, pp. 191-192.

(3B2) Vd. P. Vernus, Les Pharaons, p. 140.

(3B3) 5. Aufrre, J. Cl Galvin; J Cl. Goyon, LFggpte Restitue, pp.

165-170

(3B4) Sobre esta figura mtica da civilizacb egpcia, vd C.

Desroches-Nablecaurt, The Great Pharaoh Ramses tt and his time ; C.

Lalouette, L'Fmpire des Ramss e ainde K A. Kitchen, Pamss //, ie

pharaon thomphant Sa vie, son poque

(385) Vd E. Dnoton, J Vandier, L Fggpte-des ohg/nes ia conqute

d'Aiexandre, p. 423

(3B6) Ela bem descrita quer atravs dos testemunhos deixados nos

monumentas egpcios quer pelos arquivos hititas.

(3B7) D "Poema de Kadesh" uma Dbra mpar de propaganda real, vd. P.

Vernus, a c, p 124.
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(3B8) Vd. E. Dnoton, J Vandier, a c, p. 426.

(3B9) Este tratado, referido cama o tretada dD ana XXI, selado com dois

casamentos sucessivos da rei egpcia com as filhas da rei hitita, Hatusili

Vd N. Grimal, "Treize sicles avant notre re" in Thbes 1250 av. J C, p.

33

(390) Vd. P. Vernus, J. Yoyatte, o. c. p. 125.

(391) Vt N. Grimal, o c, pp. 26-27. Esta grandeza estava bem tipiicata

no novD estilD criada pur Ramss, que se caractBriza pelo gigantismo das

figuras e tas construcbes

(392) Esta cidae construda na stio donde era, pruvavelmente,

originria a famlia e Ramss e onde a seu pai mantara construir um

palcio de ver"u. V N Grimal, o. c, p. 25

(393) Vd. S. Aufrre; J. Cl. Gclvin; J. Cl. Gayon, o c, p. 1 19 e pp 165-170

(394) tbtdem, p. 114.

(395) Durou sessenta e sete anas.

(396) Vd N. Gnmal, o. c, p 25.

(397) P Vernus, J. Yoyutte, o c, p. 125

(398) Vd D Valbelle, o c, p. 168 e, ainda, B Menu, Le rgime juhdique
des terres et du personnet attache la terre dans le papgrus Wilbour, pp.

1 15-1 16

(399) Vd. D. Valbelle, o. c, p. 315.



(400) Vd. I. Pomarska, o. c, p. 159.

(401) Pre-nomB dD rei Sethnakhte

(402) Pr-nome de Remss II Este nome , por exemplo, citado par C. M.

Zivie, Giza au DeuximeMiIInaire, pp. 206-207

(403) Pr-nume te Seti I.

(404) Pr-nome de Amenbfis III.

(405) J. Assmenn, Maat, TFggpte pharaonique et tide de justtce saciate,

pp. 117 ss.

(406) ibidem, p. 135.

(407) E. unoton; J. Vendier, o c, p. 41 1

(408) A escrita hieraglifice abre-se cada vez mais lngua verncula, et

e veiculada pelas escntas cursivas

(409) Vd. P. Vernus, J Yayotte, Les Pharaons, p 16.

(410) Vd. C. Lalouette, / Fmpire des Ramss, pp. 295-298

(41 1) Pr-nDme de Amenbfis II

(412) Pr-nome de Tutmbsis I

(413) Este nome citado, pur exempla, por S. Whale, o c, p. 100 para o

prDprietria de dois tmulos na necrbpale tebana, na reinado de Tutmbsis

III e ainda na p. 122, para um Dutro propnetria de um tmula do reinado

deTutmbsis lll-Amenbfis II



(414) Pr-nome deTutmbsis III.

(415) Pr-nome de Sesbstris I (-1971-1926), segundo rei da XII dinastia

(ImpriD Mdio)

(416) Este nome citada, par exmplo, por S. Whale, o c, p 190 para d

reinado de Tutmbsis IV.

(417) Pr-nome de Amenofis I.

(418) E: Driotan, J. Vandier, o c, p. 25 1

(419) Vd. G. Posener, "L'Enseignement d'Ammnmes ler et la criss

dynastique" in Ltttrature et Polittque sous TFggpte de ta Xtte Dgnastie,

pp. 61-86.

(420) Idem, "Les Aventures de Sinouh et la dynastie affermie" in a c, pp.

87-1 15.

(421) Idem, "Les Enseignements Loyalistes et lexaltation du roi' in o c,

pp. 1 17-140

(422) 0 reinadD de Sesbstris I caracterizadD por uma grande actividade

de construcao e restauracc de templos e santurias, vd. P. Vernus, J.

Voyatte, a c, p. 137

(423) tbidem, p. 13B.

(424) ib/dem, p. 160.

(425) tbidem, p. 161.

(426) A propbsito desta figure e<emplar, vd. C. Lalauette, Thbes ou ia



reinada de Ramss IV, vd o c, p 16 Vd ainda J. Malk, "The Tomb-chr >l

of Hekemaetre-Neheh at Narthern Saqqara" in SAK i2, p. 53, fig. 2

(441) Vd. a este propbsito P Vernus, Affaires et scandales so.vs

Ramss

(442) P Vernus, J. Voyotte, o c
, p 1 27.

(443) ibtdem

(444) Cujo sigmficadD "Bam b a ka de R"

(445) Que se afirma cam a XXI dinestia.

(446) Vti M. H T. Lopes, O Homem Fgfpcw e sua mtegraco no cosmt >

159.

(447) Vd. E. Cassirer, La phiiosophte des formes sgmboliques 2-La pav

mgthtque, p. 62.

(448) Vd. H. Ranke, "Les Noms Propres Egyptiens" in CdF XI, p. 294

(449) Vd. E. Feucht, "Kinderlasigkeit und-wunsch" in L tii, pp 440-4 <1

(450) Vd S. Schatt, "Die Bitte un ein kind auf einar grabfigur dec rv

mittleren reiches" in JFA i6, p. 23 e ainda H. G Fischer, "Sh3 sn (Florer. ....

1774)" in RdF24tp. 66.

(451) Vd. p. 80 da presente trabalho.

(452) Este nome tambm aparece citada em A Gasse, o. c, pp 103, \ ;;

1 16.



ou ia naissance d'un Fmpire, cep. V e einda M H. T. Lopes ,
E. C. C Rego, "As

Operacoes Militares teTutmbsis III: expressb de uma poca" in Hathor J,

pp. 71-92.

(427) Vd. ibidem, pp. 8 1 -85.

(428) tbidem, p 88

(429) E o culto de Tutmbsis III permaneceu, cunosamente, na piedade

pessual at aos Ptalemeus.

(430) Vd. C. Lalouette, o c, cap. VI.

(431) P Vernus, J. Yoyotte, o c, p. 14

(432) ibtdem

(433) tbidem

(434) Pr-nome real de Amenbfis II.

(435) PrB-nome real de Ramss II.

(436) Pr-nDme real de Amenfis III.

(437) Este nome citado, por e?emplo, por A. R. Schulman, o c, p. 18 pBra

um servu real da reinado de Ramss IX

(438) PrB-nomB real de Ramss IX. Vd PN tt, 52.

(439) Pr-nome reBl de Ramss IV.

(440) Segundo A R Schulman, este nome fai dadu a um estrangeiro do



(453) Vd J. Quaegebeur, Tithbes, dieu DraculairB" in Fnchoha 7, p. 103,

Idem, "Considratians sur le nom propre egyptien Teephthaphnukhos" in

OLP 4t p. 92 e ainda Idem, "Tephibis, tieu araculeire" in Fnchoha 5,p. 19

(454) Vd. P Vernus, Le dieu personnel dans TFggpte Pharaonique, pp.

146-147

(455) Vd. pp. 86 ss. do presente trabalhD.

(456) Vd. I. Pamarska, a c, p 106.

(457) Este nome tata do reinedo de Ramss III, vd G. A. Gaballa, "Three

Documents from the reign of Ramesses III" n JFA 59t pp 109-110. T.

Schneider classifica-o coma um nome te ongem semita, vd Asiatische

Personennamen in aggptischen Quetten des Neuen Reiches, p .92.

(458) Vd. T G. H. James, Corpus of Hierogigphic Inschptions m tfte

Brooklgn Museum, p. 124, plate LXXII.

(459) Ibidem, p. B5, pl L.

(460) tbidem, p. 81, plate XLIX e ainda S Whale, a c, p 136.

(461) Vd. M. VallDgia, Recherche sur tes Messagers dans les Sources

Fggpttennes Prafanes, p. 92

(462) Designacao de Hathor, a deusa vaca de Atfih, capital tD 33^ nDmo tD

Egipto. Vd. J. M. Kruchten, "Une statue de Sa-tep-ihou" in CdF LXi/t pp. 6-9

para um "prefeito da cidate" e "directar dos profetas" em This, na XVIII

tiinastia, cantemparneo de Hatshepsut

(463) Vd. M . Thirian, PdF J9 p 131.



(464) Vd. M Thirion, PdF 42, p. 229.

(465) Vd. J. Vergate, Les Noms Propres du P Bruxeiles Inv F 7616 Fssai

d'mterprtation. p. 21.

(466) T Schneider, o ct p. 92.

(467) Vd. A Gasse, a c, p. 164.

(468) Vd. J. Vergote, a c, p. 21.

(469) Vd. J. Sainte Fare GarnDt, "Dfis au Destin' in BiFAO 59, pp. 6-7 ss

(470) Vd J Cerny, o c, p 2 1 2 para um escriba da tmulo

(471) Este nome um dos citados por A Gasse, para d damnio de Amon,

entre as XX-XXI dinastias, vd. o. c.t p 195.

(472) Este name surge pela primeira vez na Impno Novo. Aparece-nos

citado, par e?emplD, em J Cerny, o c, p. 266 para um guarda do tmulo dD

pBrioda ramessssida. Vd. tambm S Whale, a c, p 78 (para d reinado de

Tutmbsis III) e I. Pamarska, o. c, p 101 ( para o mesma reinado).

(473) Vd. D. Valbelle, "Le Naos de Kasa au Muse te Turin" in BiFAO 72, pp.

179-194 M Thirion, RdF J7, p. 133 refere-nos que todos os exemplos

dados em PN so relativos mesma persanagem, bem conhecida em Deir

el-Medina.

(474) Vd. S. I al-Nubi, "El soldedo" in Fi Hombre Fgipcio, pp 196 ss e

ainda em termus gerais a obra de A. Kadry, Officers and Officials in the

New Kingdom

(475) Estamcs perante a fraseolocia ceracterstica da piedade pessaal,



que formadB, habitualmente, com cn ou pm D deus est zangado, mas

depais
*

volta-se para o fiel", a fim de o perdDar.

(476) Estamos perante um nome pejorativD, um nome tabu, a fim de enga-

nar o meu alhadu, vd J. Seinte Fare Garnot, o c, pp 2-3. Vd. A R.

Schulmen, o. c, p. 15 para um servo real do reinado de Ramss lll-Ramss

IV.

(477) Vd. A Gasse, c, pp. 102 e 127.

(478) Vd. J. Cerny, o. c, p. 276, para um chefe da polcia dD tesertD e ainta

A. Dasse, a c, pp. 90, 97, 98 e 99

(479) D dDcumento aqui citado um relevo proveniente do tmulo de

S3g-m-ptrf, situado ne necropole menfita (vd. J. Berlandini, La Necropole

memphite du Nouvel Fmpire, pp. 636-663). 0 exemplc, corriD refere M.

Thirion, fez remontar XIX dinastia a existncia do name di-pth-i3w(t),

bem representatD desde o perodo lbio at dominacb persB, com b

variante grfica: pth-dt-i3w(t), pur anteposica*b honDrifica do nome do

deus As grafias i3wts t3w canfundem-se a partir da Imprio Novd (vd.

Wb i, p 2B). Vd M. Thirion, RdF Jt, p. B7.

(4B0) Vd. a propbsito dest8 igure divine, H. Junker, Die Onunsiegende

(4B1) Sobrs Ptah "medidor do tempD", cf M. Sandman-Halmberg, The God

Ptah, pp. 68 e 212

(4B2) Vd. F. Dunand, C Zivie-Cuche, o. c, pp. 73 ss.

(4B3) Vd. M. H. T Lopes, O Homem Fgfpcio e sua tntegrapao no Cosmos, p.

15

(484) Vd H. Ranke, "Les Noms Prapres Egyptiens" n CdF Xt, p. 313



(4B5) Vd. P. Vsrnus, Le dieu personne/ dans TFggpte Pharaonique, p. 149

(4B6) Vd. J. Sainte Fers GarnDt, o c, 3. 2

(4B7) Vd. A Gasse, o c, pp. 100-101

(4B8) ibidem, p. 221.

(4B9) Vd. C. Maystre, Les grandsprtres de Ptah de Memphts, p. 282.

(490) Vt P. Vernus, 'Un te?te oraculaire te Ramses VI" in BIFAO 75, pp.

103-1 10

(491) Vd. C M Zivie, Giza au Deuxtme Millnaire, pp. 179, I 30 e 182 e J.

Cerny, o c, p. 2 1 0.

(492) Vd. R. J Demare, 0. c, p 65. Este nome naa muita camum na

comunidede de Deir el-Medina.

(493) Vd. E. Harnung, Der Mensch als Bild Gottes' in Agypten' n 0. Loretz,

Die Gattenbildlichkett des Mensches, pp 1 50- 151.

(494) E. Hornung, Les Dieux de TFggptet p. 185.

(495) Vd. J. Cerny, o. c, p. 193 para um escriba da tmulo do perodo

remessssida e ainda A. Gasse, o c, pp 127-128

(496) Vd. A Gasse, o c, p 131

(497) Vd S. White, o c, p 27 para um img-r-pr-wr do reinado de

Hatchepsut. Vd aina I Pomorska, o. c, p. 100 e ainde D Valbelle, Les

Ouvners de la Tomhe pp 19 e 24



(498) As formas onamsticas construdas cam B3k (servo) e B3K t

(serva) pretendem substituir os nomes farmados com Hm (servo) e Hm.t

(serva) no Imprio Antigo e com s (filho) e s.t (ilhB) do Imprio MdiD.

Estes ltimas ainda surgem, embora raramente, no inicio do ImperiD Navo.

Vt H RankB, "Les Nams Propres Egyptiens" n CdF XI, pp. 313 e 314.

(499) Este nome Bparece citada na pnmsira versb em PN it 11, 20 e na

segunda versao em PN tt 11, 19, datado em ambas para o Impno Mdio,

mas pertencB na verdade XVI II tinastia e provenientB de Abidas Sobre

esta personagem e famlia, vd. D Franke, "An mportant family from

Abydos af the Seventeenth Dynasty" in JFA 7t, pp. 1 76- 1 B6.

(500) Vd. D. Valbelle, "Tmaignages du Nouvel Empire sur les cultes de

Satis et t Anoukis Elphantine e Deir el-Mtiineh'* n BiFAO 75, pp.

123-126 Este nume , tambm, embguo na sue classificacb.

(501) Vd. pp. 70-72 do presente trebalho

(502) Vd. R. J. Demare, o. c, p. 78 e ainda J Cerny, a c, pp. 267 b 274. Vd.

tambm A. R. Schulman, o. c, p. 18 e A Gasse, o c, p. 195.

(503) Vd. J. erny, a c, p. 213 e A. Gasse, a. c, p 196. Este nome

farmedo cam AmenempBt, farme d deus tebana que no Impria Navo

gozava de uma personalidade prbpria Vd sabre Aman de Lu>.or, J

Quaegebeur, "Amenophis, nom royal et nume divin Questions

mthDdalogiques' in RdF J7,w 104-105

(504) Vd. R. J. Demare, o c, p. 140.

(505) Este deus Amon. Segunda M. Thirion, este name muito frequente

na regiao tebana, de XX dinastia at paca ptolemaica, vd. M Thirion, PdF

J6, p 130.
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(506) Nome de uma cantore de Amon, encontredo num escaravelho em

Zagreb.

(507) Vd J Cerny, o. c, p. 1 99 e ainda A. Gasse, o c, pp. 16, 81, 130 e

131.

(508) A. Gasse, o ct p. 99, 102, 1 16 e 126.

(509) Ibtdem, pp. 77, 116, 147 e 164.

(510) Vd. J. Assmann, "Aton" in L i pp. 526-540 e einda J P Allen, "The

Natural Philosuphy of Akhenatan" in Rettgton and Phi/osophg tn Ancient

Fggpt, pp. 89-101.

(511) Vd. D. Valbelle, Satts et Anoukis, p 105.

(512) Vd M Thirion, PdF J4, p 107

(513) Este nome pertenceu a uma das pnncesas de Amarra. V. Candan

apresenta-nas uma variante deste nume: B3k t-p3-itn ("A serva de Aton")

in Twd accaunt papyri af the late eighteenth dynasty (Broaklyn 35. 1 453 A

and B) in PdF J5, p. 65

(514) Vd. A Gasse, o. c.t p. 20

(515) Ibidem, pp 79, 90, 116, 128 e 129

(516) Vd J Cerny, o c, p. 202 e ainda A. Gasse, o c, pp 21, 81, 82, 94,

103 e 1 16

(517) Vd A Gasse, o c, pp 16, 18, 19, 131-132 e ainda D. Valbelle, Les

Ouvrters de la Tombe p 187.



(518) Ranke data sste nome da poca Baixe (PN I, 91, 14), mas I Pumorska

cita-o, tambm, para a ImpriD Novo.

(519) Vd. V CDndon, o ct p. 65.

(520) Vd. pp. 97-100 da presente trebalha A furmago p3 n/t3 n

combinada com os names de deuses /deusas significa que a partadar de tal

nume pertence a uma divindade, vd. H. Ranke, "Les Nams Propres Egyptiens"

n CdFXiv 314.

(521) Vd. A. Gasse, a c, pp. 20, 64, 102, 116, 1 30 e 132.

(522) Vd. M Thiricn, PdF Jt, p. 83

(523) Vd. A Gasse, a c, p. 9 e D Valbelle, Satis et Anoukis, p. 105

(524) A. Gasse, o c, p. 34.

(525) Vd. J. Cerny, a c, p. 207.

(526) Segunda P. Vernus Hathor, vd Le Surnam au Mogen Fmpire, p 123.

(527) P Vernus, "Une grammeire du No-egyptisn" in Ohentatia 50, p 437.

(528) Vd. H. Renke, PN II, 23B.

(529) Vd. La Naissance du Monde, p. 30.

(530) Vd. E. A. W. Budgs, An Fggptian Hieroglgphic Dictionnarg vol. I, p.

303.

(531) Vd. T G. H. James, The Hekanakhte Papers and other earig middte



Kingdom documents, pp I 22- 1 24.

(532) Vd. F. Dunand, C. Zivie-Cochs, Dieux et Hommes en Fggpte, p. 102

(533) Vd La Naissance du Monde, p. 30

(534) Vd. E. Hornung, Les d/eux de IFggpte, p 69.

(535) Vd V Descombes, / 'tnconscientMaigr Lui.

(536) Vd. G. Wagner, J. Quaegebeur, "Une ddic8ce grcque 8u dieu gyptien

Mestasytmis de la part de son synode
"

in BtFAO 7Jt pp 53-54.

(537) Vd. M. Thirian, PdF 42, p 223.

(538) F. Dunand, C. Zivie-Coche, o c, pp 1B9-190.

(539) Vd C. Desroches-Noblecourt, La femme au temps des pharaons, pp.

323 ss

(540) ibidem, p 329.

(541) Vd M H T Lopes, O Homem Fgipcio e a sua integracao no Cosmos,

pp. 102 ss.

(542) ibtdem, p. 108.

(543) Para a estrutura do nome, vd PN III, pp. 17 e 63.

(544) Vd. M Eliade, Tratado de Htstha das Reiigioes, pp 237-238.

(545) Vd. H. Ranke, 'Les Noms Propres Egyptiens" in CdF X, p 305



(546) Vd. a este respeito, M. H. T. Lopes, "Les eesses Isis et Hathar,

reprsentantes d'un type de pouvoir" in LeMonde Copte, r& 16, pp. 21-26

(547) Estamos perante uma canjungacao sufixal particular, que poderemDs

denaminar de Futuro 1 1 1, vd. p 80 do presente trabalho.

(548) Vd. C. Desroches-Nublecourt, o c, p. 233 ss

(549) Vd. a prapbsita d catloga da exposigao Nofret-La Beila-ia mujer
en ei antigua egipto'. WQri, 1986 e ainde Ph. Derchain, "La Perruque et le

Cristal" in SAK 2, 1975, pp 55-74.

(550) Vd. L. Manmche, La Fsfinge Fratica-ta v/da sexuai en el antiguo

Fgtpto.

(551) Farme perticular de designar e esposa nu AntigD Egipto.

(552) Vd. Ch Maystre, o c, pp 343-345.

(553) Vd. A. B. Lloyd, "Psychology ant Society n the Ancient Egyptien Cult

af the Dead" in Religion and Ph/Iosaphg /n Ancient Fggpt, pp 117-131.

(554) Vd. A Erman, H. Ranke, La Civilisatian Fggptienne, p. 213.

(555) Vd T. G H. Jemes, Carpus af H/eragigphic inscnptians in the

Brookign Museum, p. 70, plate XLIV

(556) Vd. R J Demare, o c, p 112, que nas refere, a propbsitu, ser este

nome muito raro na comunidade de Deir el-Medina.

(557) Vt J. Yoyutte, "Une tudB sur TanthropDnymie Grco-Egyptienne du

Nome Praspite
'

in BIFAO 55, p. 1 38
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(558) Este nomB psrtence ao alto funcionno Senenemut, que foi chefe dos

trabalhos reais no reinado de Hatchepsut, vd. H Ranke,
*

les Noms Propres

Egyptiens" n CdF XI, p 296.

(559)us trs pnmeiros nomes tambm podiam ser classificados nas nomes

com predicatu pseudo-verbal

(560) Vd. M. Megally,
'

A propos de chvres et d'un chevrier de la ncropule
thbeine" in CdF LX\/i, p 113.

(561) H Ranke foi a grande estutioso da problemtica dos Nomes Prbprias
Egpcios No entanto, os sbus estudDS estao cheios de perguntas sem

respasta. A continuaga~o das investigacbes nesta temtice veio solucianar

muitas das suas interrogacbes

(562) A este propbsito vt a 2 parte do preciosc estudo de S Whale, The

FamiIIg m the Fighteenth dgnasty of Fgypt, pp 239-275 e ainta S. Allam,
Tamilie(Struktur)" in LA II, pp. 104-113 e, tembm, J. terny, "A Nate an

the Ancient Egyptien Family" in Studt tn onare di Anstide Catdenni e

Roberto Par/nben/ e P. Vernus, Production-PouvDir et Parent dans

lEgypte PharaomquB" in Product/on, Pouvair et Parent dans e Monde

Mediterraneen de Sumer a nos Jours, pp 103-11 6.

(553) M Thirion acrescenta referncia citade por H Ranke, mais duas

referncias. Ume datada de pnmeire parte da XVIII dinastia e outra,
pertencente a uma cantora de Amon, contempornea de Hatchepsut, vd RdF

42, p 231.

(564) Estamos perante uma frese verbal na negative cam bn

(565) Estamus perante uma frese verbal na pessive negative com bn

(566) Vd. I. Pomarske, o. c, p 101.



(567) EstamDS perente uma frese verbal na passive negativa cam n

(568) Vd. M. H. T. Lopes, O Homem Fgfpcio e a sua integrapb no Cosmos,

pp. 65 ss. e, ainda, pp. 122 ss. Vd. ainda cap. XLIV do Livra dos Mortos do

Antigo Fgipto e, tembm, S. Mcrsnz, La Petig/on Fggptienne, p 267.

(569) Vd. F. Daumes, La Civilisat/on de tFggpte Pharaanique, p 261.

(570)Vd. e este prDpbsito a cap IX de S Morenz, a c, pp. 239-274.

(571) Vd. M H T Lopes, a c, pp. 109 ss.

(572) ibtdem, p. 109.

(573) Vd. H. Renke, "Les Noms Propres Egyptiens" in CdF X/, p. 305

(574) Ranke datava este noms da XXI dinastia 0 autarcita-o, na sua obre,

para a XX dinastia, vt R J. Demare, o c.t pp. 39-40

(575) Vd. M H T Lapes, a c, pp 113 ss

(576) Vd. H.-P Jeudi, "Jeux de noms, jeux de vilains" in Camunicacao e

Linguagens iO/ti, p. 109 e, ainde, F Zonebend, "Le Nom de personne" in

/ Homme, p 15

(577) esta evDlugb, esta multiplicacb da name, destDbranda-o, que

pruvaca a tensa e^terna da nume, vd M H. T. Lupes, 'La Tension Fxterne

du Nom" . Comuniceca apresentada nu V Congresso Internacional de

Egiptologia CairD 19B8

(578) Vd M A. Babo, La Probiematique du Sujet dans te Langage Poetique,

p 176.
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(579) Abreviatura do nomB cnh.f-n-tmn (PN I, 67, 5), segunda J. J Clre,

"Notes d'Onamastique a propos du dictionnaire tes Ncms de Persannes de H.

Ranke" in PdF Jt\j. 104.

(5B0) Este nome , provavelmente, uma abreviatura de X-msw "A

divindade X nascida ', vd M Thirion, RdF Jl, p. 92 e ainda R J. Demare,

a c, p 67

(5B1) Vd pp. 105 e 107 da presente trabalhc

(5B2) Vd. J. Cerny, o c, p. 199.

(5B3) Vd. H. Ranke, "Les Noms arapres Egyptiens" m CdF Xt_ p 304

(5B4) Vd., a prapbsitc, a preciuso estuco de R. A. Caminos, "E1 campesino"

i n Ft Hombre Fgtpcio, p p 23-49.

(5B5) 0 pronome interragativo ih aqui unlizado caracterstica do

neo-egpcia, nunca aparecendc numa preticacab de identidade du Egipcio

Mdio ou ClssicD

(5B6) Estamos perante uma frase verbal negativa, na forma passiva

(5B7) Estamos perante uma frase verbal ne farma sdm.n.f Este nome

aparece, tambm, citadD em J Cerny, o. c, p. 192.

(5B8) Vd. M. H T Lopes, O Homem Fgipcio e sua integrafao no Cosmos, pp.

108 ss.

(5B9) ibidem, pp 109 e 113

(590) tb/dem, pp 111 ss. Vt ainda, a p-*opbsitu, V. Descombes,

/ 'tnconscient Maigre Lui, p. 59



(591) Os nomes que se seguem podem tambm ser classif icadas como

teofbricas implcitos, pruvendo-nos assim a Bimbiguidade existente,

tantas vezes, entre estes duis tipas ts classificacbes

(592) Vd. J. Cerny, a c, p. 163.

(593) Vd. T. G. H James, o <_:, p. 115, plate LXVII. Merymase foi vice-rei dB

Nbia, vd. R. A. Caminas, T. D. H. James, Gebei el-Siistiah i, pp 86 ss.

(594) Vt J Cerny, o c, pp. 123 e 21 1. Segundo este autar, a personagem

citada por Ranke ter sido NeferhDtep, o mais velhu, que puder ter vivido

no reinada de Haremheb au nus pnmeirus anus de Ramss II, vd. ibtdem, p

125. Existiu ainde um autro Neferhatep, o navo, que ter vividu desde a ano

66 de Ramss II at ao ano 1 de Seti II, ibidem

(595) Vd. J. Cerny, o c, p. 276.

(596) ibidem, p. 221.

(597) Vd. R. J. Demare, a c, pp. 1 26- 1 27

(598) Vd. a este propbsita R J Schreiter, "Tabou" in Dictionnaire des

Religions, pp 1647-164B e ainde R. R. Marret, "Tebu" in Fncgciopedia of

ReJigion and Fthics, X 1 1
, pp. 1 8 1

-

1 B5.

(599) Estes names apresentam-se, tambm, ambguos na sua

classificaco, pais tanto podem ser consideredos cama nomes prafanas ou

CDrno numes teofbricos implcitos.

(600) Vd. R. A Schulman, a c, p 13

(601) Este nome pertenceu me de Rehetep, a "cancubina das concubinas

de Onuris', vd Ch. Maystre, a c, p 305
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(602) Vd. J. Voyotte, a c, p. 138.

(603) Vd. P. Vernus, "Namengebung" in LA it/t p. 326.

(604) Nome femimna dc reinedo de Tutmsis III.

(605) Vd. R. J. Demare, a ct p. 1 1 5 e, ainda, J Cerny, a c, pp 1 24 e 1 34

(606) Vt T G H. James, a c, p 176, Dlate LXXXV, para um sacerdote te

Amon

(607) Vd. J. Cerny, o c.t p. 123.

(608) Este um dos nomes femininos mais comuns no Impno Novd, vd V.

Condon, "Twd account papyri of the late eighteenth dynasty' n RdF J5, p.

67

(609) Segundo P Vernus, este nome e o seguinte nc sb, necessariamente,

nomes tnicos, mas podBm referir-se a um especto fsico, vd. Le Surnom

au Mogen Fmptre, p. 126

(610) 0 nome nao muito conhecidu em Deir el-Medine antes do fim da XX

dinastia, vd R J. Demare, o. c, p. 3"?

(6 11) ibtdem,p. 124 Tambm aparece citado em H de Meulenaere,
'

Le nom

prDpreti oi5 et scn protctype gyptien' in CdF LXl/t, p. 132 Segundo

este autcr, esta uma formacao Dnamstica caracterstica dc Imprio

Mdio, que sb foi mantida at ao Impno Novo

(6 1 2) Vd. M. H. T Lopes, O Homem Fgipcw e a sua tntegrapo no cosmas,

p 45.

(613) Vt , tambm, Ch. Maystre, a c, p. 347, para um sacerdote de Ptah,



tambm chamada Hori

(614) Vd. A R Schulman, a c, p. 15

(615) Vd R. J. Demare, a c, $ 50 Este nume pauca comum na

prDsapografia de Deir el-Medine

(616) Vd. J. Cerny, o ct p 272.

(617) Ibidem, p. 204. E, ainde, A. R. Schulman, o c, p. 18.

(618) Vd. J. erny, o ct p. 21 1

(619) Vd. A R Schulman, a c, p 15.

(620) Vd. G. Hussan, D. Valbelle, L Ftat et les tnstitutions en Fggpte, p. 76

(621) Vd. A. H. GBrdiner, Ancient Fggptian Dnomastica. val II, pp. 47 ss.

(622) Vd. F. Dunan, C. Zivie-Cuche, o. c, p. 1 1 1.

(623) Vd. A H Gardiner, a c, p 90.

(624) Vti E Jelinkova-Reymond, "Recherches sur le rle des Gardiens des

Portes' (/rg-c3) dans 1 administration genralB des temples Bgyptiens" in

CdF 29, pp. 39-59.

(625) Vd. A Gasse, o c, pp. 219 e 232

(626) Vd. D. Valbelle, 'EI artesana' in Ft Hambre Fg/pcio, pp. 55-79.

(627) Vd. G. Hussan, D ValbellB, a c, p. 42



(628) Vd. A H. Gardiner, a c.t pp. 42 ss

(629) Vd. G. Hussan, D. Valbelle, a. c, p. 42 e, ainda, M. Megally, Pecherches

sur /economief t'admimstration et la comptabiiit eggptiennes la Xl/ltt

dgnastie, pp. 1 17 e 279 ss.

(630) A este prDpbsito vd. S. I. al-Nubi, "El soldada" in Fi Hambre Fg/pcio,

p 196.

(631) Vd. A H. Gardiner, a c, p. 29.

(632) vd G Husson, D Valbelle, o c, p. B4.

(633) Este nome tambm citado em PN I, 49, 18, mas exclusivamente

pora d Impno Mdio.

(634) Vd. J. Cerny, a c, p. 123 e, ainda, R. J Demare, a c, p 29.

(635) Nume femininD muito comum nc Imprio Novo, vd. V Cundun, a c, p.

67

(636) Vd, a propbsito, a obra de D. Valbelle, Les Ouvrters de la Tombe-Deir

et-Md/neh t Fpoque Ramesstde

(637) Vd. A H Gardiner, a c, p 95.

(638) Vd. A Loprieno, "El esclavu" in F Hombre Fgipcia, pp. 213-243.

(639) Vd J Yoyotte, "Une stude sur ranthroponymie GrcD-Egyptienne du

Nome Praspite
"

in BIFAO 55tp. 138

(640) Vd. J. Cerny, o. c, p. 276.



(641) Vd. R. J. Demare, o c, p. 76

(642) Vd. H. te Vele, Seth god of Canfusian, pp. 13-26

(643) Vd. A. H Shorter, Os deuses egipcias, p 111

(644) Vd. captula XVI I da L/i/ra dos Mortos do Ant/ga Fgipto.

(645) Vd. C. Traunecker, Les dieux de TFggpte, p. 56.

(646) Esta realidade venfica-se nb sb na antiga civilizagab egpcia, mas

tambm em vrias autras civilizacbes da Antiguidade. Recordemos, a

prupbsitD, o episbtio de Fx 10, 14

(647) Vd. PNii, 185

(648) Vd. H. Ranke, "Les Noms Propres Egyptiens" in CdF Xi, p. 298

(649) Vd. J. Chevalier, A Gheerbrant, Dictionnaire des Sgmbaies, IV, p. 45.

(650) vd H. A. Schldgl, Der Sannengott auf derBlte

(651) Vd. H. Renke, o. c, p 297.

(652) Vd. J. Cerny, a c, p. 264.

(653) Vd. H. de Meulenaere, "Nates de Prcsopographie Thbaine" in CdF

LXIl/p 55.

(654) Vd J. Cerny, a c, p. 134.

(655) Ibtdem p. 272.



(656) Ihtdem, p 275

(657) Vd. M. H. T Lapes, a c, pp. 180-183.

(658) Vd. H. Ranke, o. c, p 299

(659) A este propbsito vd. H. Ranke, PN II, pp. 192-194.

(660) Segunda M. Thinon, este nome pertencsu ma ts imn-ms(PN I, 29,
1 I), escriba real, contemparneo de Ramss II, e filho de P3-n-drtg(PN I,
1 12, 14), vd. PdF Ji, p. 82

(661) Segundc M. Megally, este name pertencsu a um proprietriD te cabras

tD reinado de Tutmsis III, vd. M. Megally, "A propus de chvres et d'un

chevrier de la ncrapoie thbaine" in CdF LXi/l, p 111.

(662) Vt. J. Cerny, a c, p. 150.

(663) Vd. A Gasse, a c, p. 164

(664) Vd. H. Ranke, "Les Noms Prapres Egyptiens" in CdF Xit p. 296

(665) Este nome, datao do reinedo de Ramss II, umcamente citado por

W. Spiegelberg, 'Der agyptische ^ossessi Vartikel" in ZS 54t o. 105, n 2.

Ele pruvm da estela Caira CG J45I7 que foi depois publiceda por D A.

Lowle, 'Two monuments of Perynefer, a senior official n the court of

Ramesses II" n ZS 107, pp 57-59

(656) Sobre a lQcalizecc exacta desta ciade vd. A. H. Gardiner, Anctent

Fggptian Onamasttca, II, pp. 21-22 Neste toponimio, a partir da XVIII

dinastia, o ; final transfurma-se em g vd. M. Megeily, o c, p. 170, n.2 e,

ainda, A. H. Gardiner, Fggpttan Grammar 20.



 



(667) Vd., tambm, V ContDn, o c, p 66, que o refere comD um nome

muito comum no Impno Navo.

(668) Tambm este um nome muitD comum no Impno Ndvo, ibidem, p.

67

(669) Vd. H. Kees, Ancient Fggpt, pp. 183-21 1.

(670) Segunda M. Thinon, este name j conhecido na XVIII dinastie,

atravs ta Ostraca Mtchaelides e do Paptro Remisch ,
vd. RdFJi, p 90.

(671) Vd. I. Pamcrske, a c, p 105.



 



"-Porque vos chamam la Esmeralda?- inquiriu d

poeta

-

Neo sei
"

Vtor Hugo, Nossa Senhora de Paris, p 1 03

Chamo-me Eva, que quer dizer vida, segundo

umlivroque minhe mae cansultau pare es-

calher a meu nome
"

sebel Allende, Fi/a Luna, p 9



Ad longo destes anas de investigacb e eleboreca de minha tese,

vnas vezez fui canfrontada com a pergunta "Mas quel , afinal, o tema da

tua tese ? E eu respondia: "Os Numes Prbprios na Imprio Nuvo".

Habitualmente, as interlocutores, espantados, exclamavam Cunoso' E a

conversa morria ali. Mas no meu espirita, eu podia imaginar a estupefacco

taquela gente, a sua perplexitiade

Sb hajfi, passadas tantos anas, julgo oportuno desvender esse

mistno e explicar que ds names prpriDS, no Antigo Egipto, reflectem a

histbria de um povo b as ideias que esse povo desenvalvBU ao longo da

histbria. E isto par que as ideias nb sb localizam na mundo emprico, nem

no CDncBitu, nem no "cu de Platb', mBs estb enrazadas ne linguegem, na

dimenso nomeadara da linguagem (1), inscrevendo-se, por isso, na ardem

do nome. E, para as antigos egpcios, este fsleva, claramentB, a natureza

do seu portador, oferecenda-se assim a uma e?ploraco ou decifraca

Esta fai centrada num tempo concrBto, a imprio Navo. Nb por bIb

corresponder ao chamada perioda gloriaso da histbria egpcia ou por ser a

poca da minha eleipeb mes, muito simplesmente, por ser ume tas nicBs

fases da histbria da civilizaceb egpcie em que a problemtice dos Names

Prbprias einda nb tinha sida tratada

Hoje posso entender melhar, as razries desta excluso Com efeitD,

a Impno Navo carrespondB a uma fase de profundas alteracbes pDlticss,

econbmicas, sociais e mentas u imperialismo levada a caba pelos reis

deste periado altera, pera sempre, a face dD Egipto. Altera-a em termos de

recursus econbmicas, de riquezas, e altera-D a nvel da estruturagb

social. Sacerdutes e militares enriquecem, com ds proventos da guerra. E

as escravos surgem, pela pnmeira vez, vindo ocupar d papel desempenhedo

at eli, por outras grupas sociais.

0 Egipto abre-se aa munda e o mundo penetra na seu coraca,

alterando-lhe os seus valores e pusturas ancestrais Maat, sustentculo te

tada uma civilizaca at XVIII dinastia , agora, subsUtuda por uma

nove tica, que privilegia a relacb pessoel entre o homem e a divindade,

tano assim origem ao fenbmeno da "religiao" ou "piedade pessDal".

Descrente das nstituicbes e da ordem estabelecida, a homem



egpcio tio ImpriD Ndvo centra, agore, toa a sua CDnfianca na sua

tivindae de eleigo, a quem se dirige directamente, a quem pede

frequentemente a ddiva de um orculo.

Mas aa lada deste homem, cujas antepassados nasceram e morreram

na terra dos farabs, habitam agara muitos estrangeirus, que transpurtaram

CDnsigo os seus costumes, a sua religiao, os seus deuses e os seus nomes,

para a sua nova ptria de edopco

Assim, ao tratarmos a problemtica dos numes prbprios neste

PBriodo de histbria egpcia, samas confrantatos, muitas vezes, cum names

te origem estrangeira, cum deuses e autras paragens e, at a prbpna

lngua sofrer as consequncias de toda esta miscegenagb. esta a

dificulade acrescida ao tratamento deste tema, nesta fese tb particular

ta histbria desta civilizacb.

Para o fazermos, comecmas por analisar os nomes prbpnos do

Impno Novo, segundc o principio da forme. Mas esta classificaceD

apresenta-se, por vezes, bastante dif cil, dada a ausncia de contextas que

permitam Bsclarscer a ambiguidade de certus nomes, na sua formaco.

Esta dificuldade , ainda, acrescida pelas transformacoes que a lngua
sofre neste periuda, evolundD do egpcio clssicu au mdic-egpciu, para o

neo-egpcio Nd entanto, sab d pontu de vista lingustico, podemos definir,

partita, dois grandes grupas: o dos nomes completos e o dos names

incompletos Ambos pudem ainda apresentar-se sub a forma de names

abreviados ou de names alteradas pela adico de um epteto.

us nomes complBtos exprimem-se atraves de uma frase nteira,

cuja estrutura pode'ser nominal ou verbal.

A frase naminel pode apresentar-se com um preticada adverbial,

expnmindo assim que o sujeitD se sncontra em determinada situagao: num

lugar (X-m-int, "A divindade est no Vale'), num estedo (X-m-hb, A

divindate est em festa" ), expressando uma equivalncie (P3-hk3-m-s3.sn,
"0 gavernadar est na posigb de encarregado deles'), exprimindo o sentido

de pdssb (Nb-m-kmt, "0 Senhor pertencs ao Egipto ), da dativa (Nhh-n-it,
"A etermdade para o pai "), as caractersticas (X-hr-mktw.f, "A divindade X

a sua prDtecca") e, ainda, expressantD o tempa (P3-c3-r-nhh, "D farab

571



(vive) pele eternidade) e a dsia de futundade (tw f-(r)-n.X, "Ele

pertencer divindede X)

A frase numinal pude epresenter-se, tambm, CDm um predicado

nominal, identificandD assim um sujeito a um predicada que pote

constituir-se como uma entidade individualizeda ou pertencenda a uma

classe B<r-mh3r, "Baal um guerreiro" ou X-t3g-nhtt, "A divindae X b a

minha forga'

E, para terminar a frase numinal pade, ainda, apresentar-se com um

predicado adjectivel, atribuindo a um sujeito uma qualidede apresentada

como inerente e definidora (Kn-X, "VitDriDse a divindade X") au na forma

de uma anexo de qualificagb ( Wr-3ht//ht-X, "A divindade X poderosa de

bens'). Pude, tambm, e?primir o sentido de passe, no caso de ser

construda com ns (2). Ns-X, "Ele psrtence divindade X ".

A frase verbal uma construcab em que a acga"b, e?pnmida pelo

verbo, exercida ou suportata pelo sujeita A sua estrutura ,

essencialmente, narretiva. Vejemos dais exemplas em que a acgb

exercida pelo sujeito: Mh-X, "A divintade X nunda", ume frase verbal

simples e, bn-iw.f-r-mh-sp-snw, "Ele nao vai nascer uma segunta vez',

uma frase verbal na negativa com bnt no Futuru III. Cumparemas, agora,

cdti outros dois casos em que a acco suportada pela sujeito:

dd-3st-/w.s-(r)-,-fh, "Isis disse: ela viver", uma frase verbal camplexa e

X-cnht "A divintade X est viva", uma frase cam predicada pseudo-VBrbal

Mas, para alm destes dais grandes grupos, no interiur dos nomes

cumpletos, existem ainda autras possibilidades de formulagab. Os numes

complBtos na forma de uma frase cam prBdicacb de existncia,

expnmindo cama a prbpria nome indice, a eaistncia: Wn-t3-w3tt "E?iste

este caminha", os nomes cDmpletos ne forma de uma frase com predicaceb

de nao e?istncia, expressandD exactamente esta situaca Nn-wn-nfw, "0

mal nao existe" e, ainda, os names completos na farme ts ume "clsft

sentence", exprimindD uma relaco te identidade entre a primeiro membro

e a frase relativa : P3-X-ms-sw, "Fai a divindade X que a ps no mundo".

A Dutra grande diviso , camo j referimos anteriarmente, a das



nomes incampletos. Estes expnmem-se atravs te exclamacoes du frases

cujo predicada no e?primida linguisticamente. Pertencem categoria da

linguagem afectiva.

Os nomes ncDmpletos na forma de exclamacbes salientam um

sentimenta forte que pote ser de surpresa (i-pwy "Dh, este"), de

entusiasnriD (p3-nfr, Este belc'), de admiragb (73-nfr, "Lindo pintainho")

au mesma de uma certa indignagb (ipm. wg "Que esfargo")

us nomes ncompletos na fDrma de frases cujo predicado nb

expnmitio linguisticamente, mas antes representedo pelo portedor ou por

autros seres, apresentam-se na forma de eptetos Estes eptetos podem

ser nomes, adjectivos au furmagoes do tipD /?J-/x//J-/7(aque1e de/aquela

de). Vejamos alguns e?emplos: X-hdw, 'A agressara divintade X",

construgu da tipo sujeito+edjectivo epteto, que se apresenta como

bastante ambgua na sua classificaca, dado que tambm pode ser includa

nas frBses CDm predicatD pseudo-verbal, cs3-hb-sd, "AquelB que copioso

te jubileus', construcb da tipo adjectivo+substanctivo (ane?aa e

qualificaceo); P3-n-p3-tt "Aquele da pas', formagb do tipo p3-n/t3-n,

que estabelece uma relago entre uma pessca e uma entidade geogrfica e,

finalmente, t3-n-X, "Aquela da divindade X", onde se verifica uma relagb

de "pessaa a pessaa' , por e?tenso (3).

Existe ainda ume segunda categoria, entre os ncmes incompletas

que se apresentam na forma de eptetos, que exprime a ideia de relagb au

"afimdede semiDlbgice" com elguma coisa ou algum Vejemos dois

e?emplos /g-cs-nf, "Aquele que vem (quando) Ihe fazemos apelc', epteto

farmado sobre um particpio+frase proposicional e mrg-X, "Aquele que a

divindate X amou", epteto formado sobre uma frase relativa.

Apresentmos, assim, as duas principais categurias de names

prbpnos, no que concerne sua farmulagb. Venficmos que as nomes

completos sa em maior nmera que as numes incompletas. Mas, uns e

autros, cama refenmDS anteriormente, podem ainda apresentar-se na

fcrme de names ebreviedos ou ncmes elteradas pela adigb de um epiteto.

Os nomes abreviados carrespDndem, como o prbpria nome indica, a

abrevieturas, diminutivas au hipocoristicos formados a partir do nome



prbpno. Estas abreviaturas potBm ser feites por redugao de um ncme eo

sbu primeira elemento ( cnhf, "Ele vive", abreviatura te ^nh.f-n-X. "Ele vive

para a tivindade X"), por redugo de um nome ao seu ltima elementu

(msw, "AquBle que b nascido", abreviatura de X-mswt 'A divindade X

nascita"), por redugb de um nome sua parte central (inhr.t, "unuris",

abreviatura de s3w-tn.hr t-/tf, "Dnuris prutege d seu pai"), por retugb de

um nome a dois funemas (mht "Enchfir", diminutivo de X-m-hb, "A divindadB

X est em festa") ou por transfarmagb de um name em hipocorstico (fpg

"Ipi
"

de X-m-/ptt "A divindade X est no templo")

A maior parte destas abrevieturas, coma verificmDS, feita a

partir de numes teofbricos. E muita embora Blas na'u sejam em nmeru tb

significativo coma aquele que correspande categoria tDS nomes

cDmpletos ou incampletos, d seu usd torna-se de tal mado currente que,

muitas vezes, passam a ser utilizadas cama names prbpnos

us nDmes alteradas pela adigao de um epteto surgem,

fundamentalmente, para distinguir em caso de hombnima, a pai do filho

ou o irmeo meis velhD do meis novo Apresentam-se, gerelmente, na forma

de adjectivos acrescentados ao name e/ou bd segundo nome, como no

exemplo. Hr(w) srg "Hbrus, o mais novc ".

Em sntese, verificmDS a existncia de quatro cateyorias de nomes

prbpnos, na que concerne sua farmulaga As cetegaries mais

e?pressivas sb, sem dvida, a das nomes completas e a dos names

incomplBtos, com destaque pare a primeira. As abreviBturss e os numss

alterados pela adigao de um epteto apresentam-se em nmero muito

menor.

Apbs a abordagem lingustica dos nomes prbpnos, apbs a sua

CDmpreenseo em termas de farmulegb, entrmos, entaa, nD coragao du

tema que nDS propusemas estudar: a anlise semntica dos nomes prbprias,

no Imprio Navo.

Nao d pDderamos ter feito sem a cantributa, verdadeiramente

ecepcional, de H. Ranke e da sue abra, PN (4). Ela foi a bese, a ponto de

partida para a nosse nvestigago M. Thirion fai, sem dvida, a outra

referncia fundamental (5) E, Pascal Vernus farneceu-nos d mtodD (6),



defininda, pela primeira vez, as tuas grandes categonas semnticas das

nomes prbprios a dos nomes exofbricos, em que o semantismo do nome

evoca um ser ideolDgicamente transcendente (divindade ou rei) e a dos

nomes endofbricos, em que este semantismo no afecta senab o seu

portadDr e/ou os seus progenitores.

Definidas as fronteiras, comBgmos por analisar todas os nomes

exofbricos do Impria Nova Estes podem apresenter-se na farme de nomes

teofbricos e, na farma de names basilofbncas.

"Ds nomes teDfbncas sb totos aqueles names em cuja composigb

entra d nome de uma ou de mais divindades, segundo modelas de formagb

semntica diversos e rBspondendD e diversas fungoes' (7).

Eles demanstram, melhor do que quaisquer outros, a nuva atitude

religiosa d homem egpcio do Impria Ndvo, apresentano-se como os

verdedeiros mdicadores do fenbmenD de "religib ou piedade pessual". Esta

podia ser influenciada pelo pesa institucional des grendes cestas, peles

crengas familiares, assim como pela arigem geagrfica dos seus

mentores, cuja ligago ao sbu deus local sb apresenteva muitas vezes

como a sua mais impartante referncia religiosa (B).

Os names teDfbncas podem dividir-se em quatro grandes grupos. D

primeiro constitudo pelus nomes que consistem num sb nume de uma

divindade. Nesta C8tBgaria ssteo representadas praticamente todos as

grandes deuses da civilizagb egpcia, faltanda, no entanto, divindades tb

importantes camo loh, Anbis, Atum, Anukis, Uadjet, Osiris, Maat, Khnum,

Sokar, Sobek e Sapdu Tambm nb nomeada nenhuma divindade de ongem

estrangeira. Estes names e?primem de uma forma clara e simples, a

preferncia religiusa dos progenitores, que escolhem para os seus filhas

recm-nascidos, as suas divindades de eleigb.

D segundo grupo constituido pelos nomes formadas pela

justaposigb de dois nomes de deuses. Este tipo de farmegb teofbrica

muito rara no ImpriD Antigo, comega a ter alguma e?pressab no Imperio

MdiD para se afirmar, de uma forma significativa, no Imprio Novd,

demunstrandD assim que o fenbmeno de sincretismo religioso, expresso

atravs deste tipo de names, se verifica, sobretuda, a partir deste perodo



ta histbna do Egipto.

Este fenbmeno nao implica a identificagao ou a fusb entre

tBterminatos deuses, mas permite combinar tivindades com formas

diferentes e, por vezes mesmo, com sexas opostos (9). Esta combinagao

erB nao sb ume forma hbil de resolver visdes rfiligiasas canlituDsas,

provenientes das explicagoes fornecidas pelas diferentes castas

sacerdotais, comD tambm um meio Bficaz de suavisar a fenbmenD de

hBnotesmu (10), du seja, a concentragb da adorago sabre um nico teus,

temDnstranto assim que ele no estava isalado de todos as autros

As cambinagdes entre deuses erem passageiras e susceptiveis de

ser dissalvidas ou substtudas a qualquer mamento, mas transmitiam 8u

humem egpcia uma grande tranquilidade, pois gBrantiem-lhe que no

momento da morte, quando ele assumia o papel de um dsus no alsm,

tambm ele podia conquistar mltiplas formas e aparecer com numerosos

numes.

VerificamDS, atravs tDS nomes inventeriados nesta categoria, que

a dominante criadora ou fecunadara inerente s divindades est muito

bem representada neste tipo te ncmeageb. A prablemtica ta

sobrevivncia, a canquista da imartalitade, passava tambm, obviamente,

pelo recurso identificagb cum deuses cujos poderes criadares eram

manifestamente reconhecidos pela canjunto da populagao. Aman, Mut e

Khansu, a trade tebana, marcava a sua presenga impenal, aa lato de

muitas uutras divindBdes e, curiosamente, et Baal, um dsus Bstranho

paisagem egpcia, mas emblema de um novo espago paltico-cultural que

se tesenhava, no escapar a este fenbmeno de sincretismD religiosa.

Totos estes names e?pnmem, no fundo, canfissbes de dagma

teolbgica, declaragoes dB f que Bxpressam uma crenga institucianalizada,

localizada ou pesscal

D terceiro grande grupo de nomes teafbricos exofbricas

cunstitudo pelas names que qualificam uma divindade Estes podem ser

entendidos cama e?clamagbes proferitas pela mae, na altura do

nascimento de uma crianga.

As mativagaes desta nameageb sao, tambm. diverses: padem



testemunhar a adesao os prugenitures carrente reliciasa te dimenseo

nacional (Amon, Mut e Khonsu), a sua f pessoel em relago a uma

ivindate local ou a uma tivindade prutectura de determinada profissao.

As qualidades mais citadas neste tipo particular de fDrmagab

teofbnca sao a bandade e a vigor, qualidades alusivas a duas referencias

bem caractersticas da ImpBrio. A bontade alerta-nas para a dialctica do

pecador e do perda (II), decorrente de nove relegb estabelecide entre o

fiel e a divindade, no Impria Ndvo. 0 teus prutector , sirmultaneamente,

um deus susceptvel de entrar em cblsra b provocer uma pumgb Mas esta

poder ser ultrapassada, se o fiel-pecedor clamar pela perdab divino, por

que o deus que castiga , essencielmente, um deus justo mas

misencardiDsa, amante e protectur dos sbus ancestrais aoratDres 0

vigor, qualidede fisica, a e?pressab paltice e mentel do novo homern que

se desenha num Imprio, em que a guerra sb torna numa actividate

primortial.

SimultaneamentB, ds deuses surgem-nas ainda, neste tipo de

formaga, no estado de cantentamento, de vivos, de seres com boa sade e

vigilantes, demonstranto assim, por um lado, as suas capacidades inates

de sobrevivncia e, por outro, de vigilncia sobre todus os hamens e sobre

o espago mpenal egpcia D cantentamenta decorrente da situageb

poltice, imperialiste e pacificadora, e da situagaa tico-religiosa

expresse pelas fiis.

Nb se esgotam, nD entanta, aqui as qualificagoes inerentes s

tivindades, que nos surgem einda identificades com d Nilo, fonte

vivificedore por excelncie desta civilizegb, cam um touro, com um

sbio, cam um guerreiro, cam um pastor, para alm da sua caracterizageb

comD d "senhur', no caso de Aman, ou o 'Senhor des Duas Terras" (Amon),

"0 Cnador" (Amon), '0 Senhor dus Cantores' (Amon), expressb da forga

sincrtica exprimida par exemplo no name "Ptah comu Aman" Mas talvez

a qualificagao mais caracterstica e expressiva este peroto seja a de

tivindades cama Amon, Ptah e Muntu nos surgirem na qualidede de juzes.
Esta ceracterizagu remete-nas para a problemtica da crise das

nstituigues no Impnc e pare o surgimenta de uma nova concepgo de



justiga b de maral em que a instituigb judicial , directamente,

substituda pela eficcia ta justiga divina, privilegiando assim, tambm

neste campo, d estabelecimento de uma relagb directa e ntima entre d

fiel e a sua divindade de eleigb. Cunosemente, de nova, Amun e Muntu,

juntamente com Mut b Khonsu ve~o eparecer na quelidede de 'chefes do

panteao", demonstrando assim que o fenmenna de piedade pessoal,

caracteristico dsete perodo da histrie egpcia, vai promover

determinatas divinades como Montu e Khonsu, a qualidade de deuses

supremas, CBtegona habitualmente destinada, unicamente, aos deuses

criadores apresentados pelas diferentes escoles teDlbgica-casmogbnicas

Verificamas assim que, paralelamente a um quadro religioso

pereitamentB institucionalizada, existia um movimento crescente, no

sbd da populagb, ntimo e prafundo, que designmos como "religiao ou

piedate pessoal" Este est bem representada na prDblemtica das numes e

da nDmeago.

0 quarta grande grupo de names teDfbncos exofbricos e constitudo

pelos nomes evocativus de festas religiosas. Estas festas eram

escalanadas ao longo da ana e celebravam ds fenbmenus cbsmicos ou as

tatas chaves do cicla agrcula.

Existiam duas categorias distintas te festas religiosas equeles

que erem simples comfimDragbes solenes e que se realizavam no intenor

do templo, sendo por isso vetadas generalidade de populagab e as que

mplicavem ume sade ou ume viagem da divindBde, que padia assim ser

contemplada por todos os fiis. Estas eram as verdadeiras festas

populares, que extravasavam c seu CDnteda poltico, ideolbgicD e

religioso, permitindo uma aproximagab directe entre o homem e o objecto

do divino.

Ds nomes que nas surgem neste tipa de fDrmagb teoforica eram

dadas sfimpre que a nascimento b uma crianga coincidia com a realizagab

de uma festa rsligiasa e exprimiam, geralmente, exclamegbes produzides

na acasib da festividade.

Assim, deparamos cam vnos tipos de nDmeagbes 0 mais utilizado

no Impria Novd Dbedece, sem dvida, ao esquema: X-m-hb, "A divindade X



Amon e Hbrus seb as divindades meis referenciadas neste tipo tie

cunstrugb. Amon, na sue qualidade de deus de Tebas, patrano da idealogia
farabnica do ImpriD, deus criador e solar e Hbrus, nos sbus atributos te

deus celeste e de patronD da reeleza. 'Os duis juntos asseguram a

manutengac da ordfim politica, expressa na figura do farab e garantem a

estabilidade e o equilbrio matico expressa nas origens" (14).

us nomes teafbricos, explicitus ou implcitos, asseguravem assim

ao seu portador, a pratecgb em vida e a sobrevivncia na alm, porque Ihe

pfirmitiam participar, simbalicemente, atravs do seu nome, nos rituais

prestados aas deuses, nes festividades solenes, em tadas as cerimbnies de

devogo institucianal au pessual

E, finalmente, deparamus com a ltima categaria de nomes

exofbricos: os names basilofbricDs, cu seja, todas aqueles names bti cuja

composigalD sntra um nome real

A escolha deste nome era mctivade sempre por razes que tinh8m a

ver com a persanalidade e d reinado da rei em questab us seus feitos

hfirbicas, a sua bravura, a capacidade demanstrada em termos de poltica

externa e/au interna, a habilidate pare gerir conflitas sociais e

nstitucionais Deste modo, nbs podemos verificar a maiur ou menor

pupulantade das diferentes figuras reais da Imprio Ndvo, atravs da sua

participagao na composiga das nomes basilofbricDs.

Embora ds reis pussussem cinco names 'canbnicas', o ncme de

Hbrus, a nomes das Duas Senhor8s, o nome de Hbrus de Ouro, o nome te

coroamento e, finalmente, o nume pessoal, sb dois deles epareciam,

geralmente, nas cartuxes reais: o name de coraamenta au pr-nome real e

a name pessoal. "Eram eles que revelavam o contedo da identidade da rei

que, na piano da fungao farabnica, se apresentava como dupla e denotanda,

claramente, es etapes da sua formagab. A sua existncia institucianal,

inticada pela name salar, d nume de coraamenta, e a sua existncia f sice,

revelada pelo nome pessoal' (15)

Ds nDmes besilafbricos surgem-nos, assim, formados quer com o

nome pessoal de um rei, quer com o seu pr-nome real.

A anlise da primeira categorie de nomfis, nomfis formados cam d



est em festa'. E pelos exemplDs citados podemos vfinficar quais as

festividates referenciadas: a grandiosa "festa de Dpet', os 'mistrios de

Osris', ds "festivais dB Mnfis", as "festividades de ElgfBntina", a "festa

da sada de Min', a "festa da Boe Reumo', a "festa da vitbria de Hbrus',

para alm te outras festividades de carcter mais particular, e que sb

representativas do fenbmeno de devogb pessoal.

Um segunda tipo te nomes alusivos a festas farmedo segundo o

esquema: X-ms, "A divindade X nascide'. Estes names CDmemoravam,

simultanfiamente, o nescimenta ritual do deus em questb, repetito

anualmente, ro decorrer de uma festividade e o nasciemnta real de uma

nova criange Curiosamente, entre os vrius deuses citados neste tipo de

construgb, na nos surge uma nica divindade feminina.

Um terceiro tipo de nomes, ainde bem representativa, construido

com base no esquema: X-m-wi3, "A divindade X est na barca sagreda"

Todos estes nomes eram evocativos das pracissties qus se reelizcvam por

acasiu de festividades anuais ou afcias sulenes, quanto a divindae saa

em viagem, transpartada numa barca real ou simbclica

0 quarta tipo de nomes formado segundo a esquema: X-m-h<g "A

divindafi X epareceu". Estes names traduzem-nos fixclamegoes

prDnunciadas pelos pragenitares perante a viasa da imagem de

determinada divindade, no decurso de uma festividade ou ofcio sulene,

ndicano-nos tambm que ds seus partadares tenam nascido par ocasib

destas festas rituais.

Jm cutro grupo de nomes constitudo secuno a formagao:

X-ty(w), "A tivindade X veio". Estes nomes parecem comfimDrar o acto da

crianga ter nascido no mesrnD dia em que se verificau a chegeda do deus ao

templa da Tocalitade, pcdendo ainda expresser, de uma forma simbblica,

que a ivindae respandeu aos apelas tus progemtores

C sexto grupo te numes farmedo com base na esqueme X-m-wsfj.t,

"A divinade X est no ptio". Totos estes nomes evocam a presenga a

divindae no ptio au vestbula do templo, pcr ocasiaa de sua festividade.

Amon e Mut, para alm de estarem presentes em quase tadas as

tipalagias atrs apresentadas, sao ainda os mcos protagomstas te um



outro tipo de nomes evocativos dB sua festa rfiligiasa, em Tebas X-m-mt,

"A divindade X est no Vale' Para alm disso, Mut juntamente com Min,

aparece ainda numa outra formagb X-m-h\ "A divindade X est na colina"

Esta parece f azer caincidir a chegada do eus ao templo da localidade, com

a nascimenta da partadar da ncme

Verificamos ainda a existencia de outras tipologias em que Amon e

Mut surgem, de facta, CDmD ds grandes protagonistas deste tipD espBCfico

b nameago (12), mas tambm Muntu, R, Hbrus e Khnum marcam a sua

presenga, demonstrando que as razbes to corageb ultrapassavam, por

vezes, d pesa e a influncia das instituigaes.

Tados estes nomes ffistejam, na fundu, a coincidncie do

nascimento com ume data festiva Mas, para os antigos egpcios, esta

CDincidncia assumia uma dimensao simbblica e magica. Ela indiciava,

claramente, a bam destino do pDrtatior d nome.

Para alm tios nomes teofricos claremente explicitados,

encantramos ainda uma outra categaria, a das nomes teofbncas

implcitas. A este grupa pertencem todas aqueles names que expressam

uma mensagem do religiaso, alusiva a uma determinada divindade, mas que

a fazem de ume forma subentendida, nb fixpriminda claremente, o sujeito

dessa descrigao ou qualificagb.

Estes names pudem apresentar-se na forma de names narrativus e

nomes indicativos ou qualificativos

Os nDmes narrativos CDnstituem um enunciBda complBto, dB tipo

no verbal, verbal au pseudo-verbal, e enunciam um facto, descrevem uma

situagao au farmulam uma ideia

A anlise d conjunto de nomes nventariedos permite-nos cancluir

que Amon-R, figura tutelar e emblBmtica do universo politiCD e mentel

do ImpriD Ndvo, se apresenta coma d pnncipal referencial divina neste

tipa de formagao teofbrica.

"us names indicativas du qualificativos atribuem ao partadar do

nume, uma csrta qualidede, f isica ou mural ou situam-no, num certo plano,

nu seio de uma hierarquia' (13). Podem apresentar-se na fomna de names

incomplfitos ou abrfiviadus.



nome pessoal de um rei, permite-nos venficar que Ramss II surge como a

figura mais papular entre ds cidadbs egipcios, imedietamente seguidD de

Amenbfis I, Seti I b Merneptah.

Ramses II (-1279-1213
,
XIX dinastia) foi, sem dvida, d mais

carismtico de todas ds reis egipcios, tornanda-se, logo apbs a sua morte,

numa figura deificada, objecto de uma veneragab nacianal e particular

muito furte.

Poltico hbil e cam um8 visb surpreendente da conjuntura

nternacianal e nacional, Ramss II canduzir, de novo, o Egipto glbna e

tranquilidade do passada recente.

Em termos de paltica externa CDnsegue restaurar c DrgulhD

nacional e a dimensao imperial do seu estada, atravs da confranto com d

poderia hitita em Kadesh, que canduzir mais tarde, perante e ameaga da

afensiva assria, a um tratado de paz e cooperagab entre d rei egpcio e o

velho rei hitita. Este tratedo visava nao permitir a avango das forgas

assrias para o terntbrio dos dais senhores, garantindo, deste moda, a paz

e a tranquilidade terra dos farabs.

As frunteiras do Impria de Ramss II estentem-se, assim, de

Kush, na Alte Nbia, ao sul do Lbano, inclunda ainta a plancie de Damas.

Em termos de poltica nterna, este rei demonstra, tambm, uma

habilidade e diplamacia surpreendentes, procurando um equilbrio de

fargas entre as diferentes castas sacerdotais. Para isso, mantm alguns

dos pnvilgios do velho clerD tebano de Amon, favorecendo, no entanto, o

cultu heliapolitana da Sol (R) e pramcvendo a adaragb de 5et, patronu da

sua linhagem.

Mas para alm destas medidas de carcter puramente poltica,

Ramss II transforma ainde d seu reinada, num verdadeiro palco de

prupaganda real, promDvenda um vesto programa de canstrugbes que

garantireo e membna do seu nome sobre tode e terre do Egipta, pela

etermdade Assim, assistimos canstruga de uma nova capital,

Pi-Ramss, de dais templos em Abu-Simbel, do seu fBmusa templo

tebanu-a Remessum, da decoragao dos templos mandedos engir por seu

pai, Seti I, das seus obeliscos e colossos, onde a qrandiasidadfi e a



monumentalidede essumiam uma dimensa nica e exemplar, prucurandD,

teste mDdo, trensmitir a prbpna glbria e importncia d ferab em questb.

Por isso, os hamens nc o esquecfiram, garantindo a eternidade da seu

nome e de sua membria, atravs da sua nomeagb na compasiga das numes

prbpnos basilafbricos

Amenbfis I (-1514-1493, XVIL dinastia) o segundo rei mais citado

neste grupo de names basilafbricos, tendo sido, tal como Ramss II,

abjecto de deificagb e do mais importante e longo culto prestatio a um

f8~*9

Politicamente, Amenbfis I visa restabelecer a soberania egpcia
et 20 catarata, acabanda assim cam as sucessivas rebelitfes nbias qus

punham em causa a tranquilidade tias papulagoes, na Sul, pacificandD

depais o Eg^pta, internamente.

u seu reinato correspondeu a uma fase de revivificagao cultural,

tendo-se verificedo uma grande preacupagb com a inventanagab e

reprodugu de obras antigas, que cansegravam o patrmbnio cultural do

antigo Egipta Por outra lada, inovou em tfirmus funerros, separantio pela

primeira vez, o tmulo real que mandau construir na necrbpole tebana, tiD

sbu templo funerrio. Para o eeitD, cnou uma orgenizagao encarregatia de

decarar este tmulo, danda assim arigem camunidade de artifices e

artesbs de Deir el-Medina.

Estes na a esquecerem, transfarmanda-o no seu "santo" patrono e

celBbrendo-o, nesta vile, em diversas festas cujo CBrimanial em tudo se

assemelhava ao cerimanial das festivitiades prestatias s grandes

divindaes do pantao

Seti l (-1291-1279, XIX dinastia) outra das figuras reais

presentes neste tipo te composigeo de names basilofbricos Nb foi

deificadc, comD aconteceu com Ramss II e Amenbfis I, mas a sua membria

permaneceu viva entre as humens, como provado pela sua participago na

composigao dos ncmes basilofbncas.

Esta popularitade deve-se, sem dvia, ao facto de ele ter

restaurado a poltica de ccnquista na MdiD Oriente, na XIX dinastia,

restabelecenda a nfluncia egpcia at aa sul da Sna. Com efeito o seu



reinada correspunfi a uma fase de reconstrugb nacional e imperial.

Caber a Seti I restabelecer o antigo prestigia internacional, apbs a

pacificago do tfirritbriu desde Napata at ao mar, e d cantrole das

fronteiras a oriente e a DCidente Alcangadas estes propbsitDS, o navo

sBnhordo velha mpno egpcia langa-se ne reconquiste de Palestina b ta

Transjortma. Avanga para norte, pravocandD o primeira encontra desta

nova poce, com os hititas.

A tranquilitade do reino e a restauragab do prestgiD naciunal

conduzem Seti I a uma atitude de agradecimenta aas deuses, que sera~D

glorificados atravs da construgao do seu 'templo de milhoes de anas' em

Gurna, do grande hipogeu no ValB dDS Reis e da gigantesca sala hipbstila de

Karnak.

Merneptah (-1212-1204, XIX dinastia) o ltimo rei e ser nDmeadu

neste tipo de camposigeb basilofbrica, na tenda sido tambm deificada,

nem objBCta de uma profunde venerego necional.

0 sbu reinedo carrespDnde a uma fase de regresseo em termos de

pDderia militar egpcio e de seguranga extenor. A nava conjuntura

internacional era-lhe adverse e talvez, por isso, d nuva rei tenha como

prfiocupaga fundamental du sbu reinado, manter a poltica de construgoes

de seu pai, Ramss II, procurando, deste mado, gerantir e eternidae da sua

membria.

Estava longe a poca dos grandes feitas militares. Dd fausto e do

luxo da passado. Mas a pedra permitia ainda a eternizageb do nome e da

figura real, garantindo, deste mado, a sua presenge no carago dus homens.

A sua lembranga sobrfi a terra da Egipto.

A enlise de segunda categona de nomes basilafbricos,

nomfis formatiDS com o prfi-nome real, permite-nos venficar que

Amenbfis II (c3-hpr-n), Amenbfislll (Nb-m3^ t-n), Ramss II (Wsr-

-m3't-n)e Ramss IV (Hk3-m3".t-r-) seb os reis meis citedos, logo

seguidus de Sesbstris I (Hpr-K3-n), Amenofis 1 (Dsr-K3-r*),Tutms_s I

(c3-hpr-k3-r-), Tutmsis III (Mn-hpr-n), Seti l (Mn-m3:t-n ),RQmss IX

(Nfr-k3-n) e Sethnakhte ( Wsr-h< w-n).

Todos estes reis pertencem ao perQdc designadc como Imprio



Novd, com excepgao de Sesbstns (-1971-1926), segundo rei da XII dinastia,
e mais importante do Impria Mdic

A sua nomeegc, numa pcca to distante da seu reinado,

prBnde-se, sem dvida, com a eficcia idealbgico-poltica da sua actuageo

Com efeito, Sesbstris I chamedo a "reiner" apcs a assassinatc de seu pai,

Amenem I. Este acantecimento potieria ter Drovocado uma verdatisira

"gusrra civil", mas Sesbstns I transporta no seu pr-numfi real (Hpr-k3-n,

"Trazida existncia o Ke de R) a sua prbpria filiagb divina, salar,

legitimantio deste mDda a sua heranga real

E esta legitimidate que lhe permite ultrapassar a greve crise

poltica e abater ds tivisianismus que se esbogavam Mas f-lo com

sabedona, apelanda forga nameadara e realizadora da palavra,

etemizanda e sue mensagem real em dois das textos mais sigrificativos

da antiga civilizago egpcia: 0 ensinamenta do rei Amenem" e 0 conto

de Sinuh" Neles, estava contida uma nova fDrmulagb real, que apelava

fidelidede. misericDrdia e ao perdb.

Destfi motio, podemas compreender as razoes que levaram um

progenitor do Impno Novd a tiotar o seu filho, cam este pr-nome real.

Num perDda em que a problemtica da castigo b dD perdeb estava na ordem

do dia, Sesbstris I ressurge como ume figura emblemtica, por que

niciadora dessa mensagem ideolbgico-paltico-religicsa

Do conjunta de tados as autros reis citatos, Amenbfis I, Ramss II

e Sfiti I j na constituem ume nuvidade. Eles esta presentes, como

VBrificmos, na formulagao basilofbrica antenor. Curiasamente, Remss II

volta e ser uma das figuras mais representativas neste tipo de nomeagb,

juntamente com Amenbfis II, Amenbfis III e Ramss IV

Amenbfis II (-1426-1401), sexta rei da XVIII dinestia, filho do mais

impenalista de tudos ds reis egpcios, Tutmbsis III, procura durante a seu

reinada manter a hegemoma egpcia no Levante e continuar a ectu'idade dfi

construgdBs iniciada pelas reis 8ntenores. Ele ainda um smbulo do

poderio egpcio alm franteiras, tranquilizenda CDm o seu pr-nome real

(c3-hpr-n , 'Grande de farmas R') os sonhos e os anseias de toda uma

populagac



Quanto a Amenbfis III (-139 1-1353), o seu reinada corresponue a

um perodo areo de ostentagB'o e de riqueza. D domnio hegembnico do

Egipto na zona da Asia, garantido atravs dos tratados de paz e cooperagD

cditi os Mitnios, assegura a entrada maciga de produtos vindus de todas as

pontas do Imprio. Estfis, juntamente cam o ouro recDlhido ne Nbia,

mantem o faustD imperial.

A sociedade egpcia trensforme-se numa sociedadB cosmapolita.

Refina-se Abre-se ao munda, acolhendo navas gentes, nuvas culturas b

novas deuses u velho sanha mpenal egpcio parecia, finelmentB,

enrazedo. Por isso, os homens e as mulheres do Impria recordem

Amenbfis III como um expoente de uma pultica e de uma forma de reinar

Ramss IV (-1 156-1 106), d ltimo rei deste primeiro grupo, uma

figura apagada e com pouca expresseb poltice

D Egipto vivia enteo um periado de decadncie institucional e

morel, intensificada pele crise econbmica e pele perda dos seus

referenciais mpenais.

Rendido canjuntura nacionel e intfirnacional, Ramss IV

entrega-se, fundamentalmente, e dimensa religiosa da sua fungao.

Procura nos tfiuses a sua pacificagao. Reclama a Dsris, um reinado longo,

teo longo comD a de Remss II. Multiplica-lhe as daacgbes, prDCurando,

tieste motio, "comprer" o favor divino. Nao o cansegue, totalmente No

entanto, d seu nome mantm-se pela eternidade, atravs da forga

realizadara da nDmeagao.

us outros quatra rsis citaos nesta farmago basilofbrica sb

Tutmbsis I, Tutmbsis III, Sethnakhte e Ramss IX.

Tutmbsis I (-1493-1481), terceira rei da XVIII dinastia , sem

tvida, o construtor dos alicerces da futura poltica imperialiste Durante

o seu reinada, a franteira egpcia, no sul, estenB-SB at 3^ caterata. Ao

norte, as incursoes reais vaa at Carcemish e aa Eufrates, prenunciando j

as prBtensbes sobre sste regiao. Ele a exprBsso iniciBdara de um sonho

e de um anseio, que congragava tudes es gentes do ImpBriD. Por isso, a seu

nome recurdado b etermzado atravs da furga criadura da nomeagao

Tutmbsis III (-1478^1426), quinto rei da XVIII dinastia , sem



dvida, a grende figure reel deste perDda

Durante o seu reinado, marcado por dezassete operagbes militares,

o Egipto tranforma-se no maiar ImpriD da AntiguidadB. As suas fronteiras

estendem-se da IV Catarata at ao Eufrates.

0 controle sabre o comrcia internacional, juntamente cam os

saques e os tnbutos pravenientes ta guerra, gerantem aa Egipto uma

riqueze nunca antss alcangade E nem es grendes alteregbes socieis,

econbmicas e mentais, pruvenientes da poltica impBralista, fazem com

que as hamens alhem Tutmbsis III com menos admirago. Pare bIbs, ele

ficar, sempre, como a smbolo e o expoente de uma farme de reinar

Sfithnakhte (-1 190-1 189), fundedor da XX dinastia, ocupa o seu curto

reinada ne liquidego da guerra civil e da anarquia maral que se nstalera

no Egipta, nos finais da XIX dinastia Curiosamente, o seu pr-nomfi real

consagra ainda d credo solar: Wsr-fr.w-n. "PDderosc de aparecimentos em

glbria R", pracurendo, deste mDdo, garentir e encestral eficcie divina

do patrono, por excelncie, ta vslha civilizagb egpcia.

0 mesmo tentuu ainda Ramss IX, mas a cnse dfi valores vivida no

seiD da societiade egpcia acaba pur pr em causa a instituigab

monrquica, abnndu as suas partas Teacracia

Estavam longe os tempas de Amenbfis III, Seti I e Ramss II cujcs

pr-nomes reais transportavam consigo a mensagem da "maatizagb" do

deus salar Esta mensagem explicitava-nos dais aspectus fundamentais da

monarquia ferabnica: que o rei fore nstalada sobre a terra do Egipto, por

R, o demiurga, a fim de cumprir uma fungao definida e que essa fungo

consistie na plena realizegac te Maet, na estabelficimfinta de ume ordem

social e na canquista de uma integragb universal

E, assim, fechamas um ciclc 0 dos nomes exubricas. E partimus

para outro, o dos nomes endofbricos, ou seja, todos aqueles names que

mplicBm uma relagao imetiata com o portator do nome G/au ds seus

progenitores Nesta categona encuntramos trs grupos distintas: nomes

teofbncos, nomes besilofbricos e, ainda, nomes prafanas

us nomes teofbricDS endafbricos expressem-nos, de uma forma

ainda mais clara, a piedade pessaal das antigos egpcias, assente numa



relagb pessaal e privilegiada cam a sua divindade de eleigo.

No Antigo Egipto, a realidade do parto, da nascimenta e da

subrevivncia da recm-nascida apresentava-se comD bastante

traumtica, dado d ntiice tie mortelidade infantil Assim sendD, ds

progenitores tentavam evitar esta situageo, revs da apelo dirficto a uma

divindae, qual pediam uma crianga e a garantia da sua protecgo. Deste

modo, o recm-nascido surgia, inevitavelmfinte, como ddivB e pertenga de

uma divindade a quem ds pais tinham dirigida os seus clamures e oragbes

Esta segunda grande catfigarie de numfis apresenta-se dividida em

vrias classificagoes A primeira expressa-nos tados ds nomes que nas

nticam que a portadar do nome foi pedida e Dbtida grsgas a uma divindate.

0 desejD de ter um filho, na entiga civilizago egpcia,

correspondia a uma necfissidade afective, mas tambm sacial e religiosa.

Ele herdana o cargo ou a fungb do seu pai e garantina o cumprimenta dos

ntueis funerros devidos aos seus progenitores De manutengo destes

ependia a sobrevivncia du name de seus pais e esta sobrBvivncia era

uma das vias para a CDnquista da Bternidade

Entre estes nomes encontramDS alguns que se reportam consulta

te arculas, uma prtica muito utilizada durante o ImpriD Novd. Com

efeito, os prDgenitores aproveitavam os momentos de encantro com a sua

divindade dB eleigao, para a questionar sabre as passibilitades de

sobrevivncia do seu filho tao desejatD: Dd-3st-iws-cnh, "Isis disse: ela

vivfir".

As divindadBS citadas neste tipo de nDmeago sao sis, unurs,

Ptah, Mut, Hbrus e Khansu, todas elas grandes divindades tutelares do solo

egpcio Isis, na sua categoria de deusa-mee, e Mut como senhora de Tebas,

8 capital unuris, o antiga deus da caga e senhar do deserta, Ptah, o cnadur

menfita, protector tus artfices e dos artesas, Hbrus, deus do cu e da

realeza e KhDnsu, d teus lunar tebana

Totos eles respondendo aos apelos dos pragenitares, tranquilizanto

e pacificando cum a sua
'

voz praftica".

Encontramos, ainda, autros nomes que nos ndicam, claramente, a

divindadfi responsvel pela nascimento do recm-nascido, ou seja, a



divindae a quem este fai pedido imn-ms-sw, "Fai Aman que a pbs no

mundo'.

Amon, Min e R sao as trs deusfis presentes neste tipo tfi

nDmeagao. Curiasamente, tudas eles deuses cam caractersticas criadoras

Amon, o criadar tebano, R, a demiurgo de Helibpolis e Min, teus da

fertilidae Faram eles, ds principais respansveis pelo fenbmena do

nascimentD destas crianges.

Deparamos, depois, com um canjuntD de nomes que nos apresentam

a recm-nascido como filho/a de dfiterminada divindade: s3-imn, "D filho

de Amon ".

Das dezanave divindades citadas, nave referem-se a figuras

femimnas Mut surge como a deusa mais citada, BmonstrandD essim a

influncia que a ideolcgia tebana exerceu sabre os homens e as mulheres

dD Impno Mas, para alm dela, estao ainda presentes Isis, a deusa-me,

Hathur, deusa dD amor e da bebedeira, Uadjet, protectore dD Beixo Egipto,

Bastet, a deusa gata de Bubastis, Neit, a deusa primDrdial da casmogania

de Esne, que reinava em Sas, Renenutet, divintade du tngD, venereda

subretudo no Fayum, 7p-thw, forma particular de tesignar Hethor e Anat,

teusa de arigem siro-palestinense, adcrada soaretudo em Pi-Ramss.

Entre os deuses, Amon, R, Mantu, Onuns e Tot surgem-nas como as

mais citadas. Mas Atum, Ptah, loh, Sobek e Set tambem nb sao esquecidos.

Todus eles responsveis pelo nascimenta to partadar to name e pela sua

prutecga ao longu da vida.

E, finalmente, um ltimo grupa de nomes que nus apresenta d

recm-nascido como uma ddiva ce determinada divindade: P3-dj-ich,

'Aquele que lah deu"

A trade tebana, constituta por Amon, Mut e Khonsu est presente

neste tipo e nomeagb Assim ccma loh, d deus com caractersticas

lunares, Set, o antagonista camplementar dfi Hbrus, ununs, divindade do

desertu, Ptah, deus cnator menfita e, aina, Baal, divindade estrangeirB
de arigem semita.

Todas estes nomes ndicem uma splica, um pedida divindade

Pedito esse que satisfeito, garartindo assim o nascimfinta de uma nova



crianga que transporta como heranga a protecgeb e o favar das teuses.

A segunda classificageb de names teofbricos endDfbncas

epresBnte-nas um conjunta de nomes que nos indicam, claramente, que

determinada divindae prutege o pragenitar ou o portador do nome.

Para os antigos egipcios, o nome prbpria neo sb definia a netureza

do ser como tambm exprimia o programa da sue realizagb. Assim senda,

as progenitares preocupedos cam o destino dos seus filhus, dotevam-os

cum names que os colocavem directemente sob a protecgb de

dfiterminadas divindades. Esta protecgeo estentie-se, elgumas vezes, au

progenitor b, nalguns casas, simultaneamente ao progenitor e ao portator

d nDme.

Nesta segunta classif icagb semntica encontramos nDmes que

expressam, claramente, a protecga da divindade face ao recm-nascito,

uma protecgc simples (Nh-m-mw.t, "A pratecgao est na forma de Mut'),

ume protecgb C8nalizaa pera determinada fungb (tmn-hr-tipsf, "Aman

est nD seu brago forte') ou aina uma protecgeb que essume uma

dimensa de destino (Sw-rn*. wg-imnt "Ele est nas mos de Amon").

Em qualquer das cesos, calacava-se nas mas da divindede, o

futuro, a vida e a segurenga da recm-nascido

Deparamos, ainda, cam outras numes em que a pratecgo ,

exclusivamente, dirgida para a progemtora imn-t3.g-nht, "Amon a

minhe forga'

Um terceiro grupa de nDmes exprime, fundamentalmente, um desejo

e subordina a realizago desse desejo ao consentimento ou eo fevor de

dfiterminada divindatfi. Trs destes numes expressam, s novo, o desejo de

prutecga para a progenitora do recm-nescido Pn* -sw-ng-imn, "uue

Amon se volte pera mim".

Tados os outros reclamem pratecgao para o partadarda nome. Uma

protecgo canaizada para o mamento dfisesperada do parto e do

nascimento (d-sw-imn, "Que Aman o salve"), uma protecg'o que garanta

ao recm-nascidD a prospendede (Di-imn-w3s, "que Aman d a

prDsperidadB') e uma vide longa (Di-pth-i3w, "Que Ptah d a velhice").

Deparamus, aina, com um nome-tabu, que pruCL^a prcteger d



recm-nascidu de uma influncia negetiva, utilizando, para issa, uma

prufilaxia a contrarro Msd-sw-n, 'uue R d deteste'

E, para terminar, samos confrontedos CDm um canjuntu de nomes,

em que e protecgao de determinaa divindade assume a dimensb de amor:

Mrg-ht-hr, "Aquele que emedo pur Hethor" Com efeito, e partir do

Imprio Navo e, sobretutD, de poca ramessssida, a problemtica do amor

tivindade/homfim assume um papel preponderantfi na "piedatfi pessDal",

surginto cumo um acta de graga, livremente consentido por parte dc deus e

sern qualquer relago cam as acgbes humanas. Assim sendo, aquele que

livremente amada por uma divindede tembm, e simultaneamente,

abjectu ta sua protecgu.

A terceira classificagb de names teofbncDS endDfbricas

apresente-nas um conjunta de names, em que o portator to nome nos surge

como pertencBndo a teterminaa divindade Entre estes, encontramos

nomes que expnmem claremente essa relagao iw f-n-imn, Ele pertence a

Amon', Ns-imn, "D que pertence a Amon", P3-n-nh,
'

quelB que psrtence a

loh". Outros, procuram mesmo expressar uma relageo muito ntima du

femilier entre o recm-nescida e a divindade a que pertence:

P3g-it.f~bnsw, "0 meu pai o deus Khonsu". Outros, ainda, exprimem essa

relaga particular, atravs de um vnculD que obnga, de certo mado, o

recm-nascitu a viver para determinada divindade: cn(i f-n-imn, 'Possa ele

viver para Aman" E, finalmente, deparamos com um conjunto de nomes que

nus apresenta o portador d nome CDmo o "companheiro" (irg), c "servo"

(b3k) ou a irmb (sn) da sua divindade de eleigab. De novo, a pracura de

ume relagb mais intima ou familiar com e divincade

Em tudas estes nomes verificmas e presenga de divinades

masculinas e femininas, intfipendentemente dos nomes serem atribudos a

indivduos de um au outro sexo

Todas as grandes deuses da ImpriD marcaram a sua presenga Aton,

tembm no foi esquecido, assim cama algumas divintades de ongem

estrangeira, denotanda, cleramente, e nava face do Egipto mpenal.

Mas, por detrs destes names, h tada uma sociedae que explode,

expressanda a sua fe, a sua prfiferncia em termos de divindade



vfiiculando uma nova relago com a divina que vem pr em causa ds velhas

quaros mentais e institucianais. Do velho Egipto tos sbus avbs, sb uma

mensagem perdura a crenga nas pDtencialitiades mgicas inerentes ao

nomB.

Esta est, ainda, bem representada na categoria dos names

teofbncas endofbncas implcitos, muito embora estes se apresentem em

nmero muito nferior ao dos tfiofbricos exofbricos. Entre estes,

encantramos names que nos apresentam a divindae como a figura

protectura da mae do recm-nascida Nbi-m-ibi, "D meu senhor est no

meu coragao'. uutros, afirmam a sabrevivncia do portatDr da nome:

nn-t3-w3g-rf, "Nb h terra tumbata para ele". E outrus, ainda, sb bem

elucidativas do apelo divindade: ig-*$-n.f, "Aquele que vem (quando) Ihe

fazemos apelo'

Com este grupo fechmos d ciclo de nomes, que transpartavam

consigD a referncie explcita ou implcita, a determin8da divindade. , por

sso, chegada d mDmenta de referenciar quais foram as divindades mais

citadas au langa deste trabalhu, e procurar decifrar as razbes dessa

eleigb.

Amon surge-nos, verdedeiramentfi, como o rei tDS deuses,

expresseb politica e religiosa de um Impno, que fez da guerra o sbu

motar de acgb. Imediatamente a seguir deperamos com Mut, a sua

consorte tebana, demanstranda, deste moda, rnais uma vez, a forga que a

ideulogia tBbana tsve junto do corBgeb dos homens e das mulheres do Novo

Impno. Mas depois vem Ptah, o criadar menfita que, ao longo das sculas

e sculos de histbria, soubB mantfir acesa e forga ta sua mensagem, gragas

habilidede poltica sempre demonstrada pela sua castB sacerdotel.

Em quarto lugar encantramos Muntu, deus de carsctersticas

guerreiras que, naturalmente, assumiu um papel preponderante no

imaginria egpciu da puce Ele encarnava, juntamente com Aman, o ideal

poltica da Imperio. Imedietamente a seguir vem Hbrus, patrono da realeza

e divindade celeste, garBntindo com e sua presenga a etfirmdsde da

linhagem divina, o triunfo da ordem SDbre d caos, a via para a

sobrevivncia celeste E depois, encontramus R, antige divindate solarte



Helibpolis, cnador tos deuses e das homfins, que menteve sempre uma

posigo privilegiada no seio da populagao egipcia. A segui-lo, temos Tot,
teus criador segunda a cosmDgonia de Hermbpolis, divindadfi com

caractersticas lunares, juiz dos deuses e das homens, registanto
meticulosamente a pesagem da balanga, da qual dependia a sobrevivncia
no alm. E sb ento encontramDS Khansu, o terceira elemento da tratB
tebana que, em virtude da sue heranga familier, conquistou um lugar
privilegiado no coraga dos fiis

Em aitevo luger surge Min, deus de ffirtilidede e ua fecundagb,
seguidD imediatamente por Set, o antagonista complementar de Hbrus que,'
no periado ramessssida, assume uma posigo te relevo na piedate
pessual Depois, com onze citagbes, cincu deuses: Khnum, Sobek, loh,
Onuris e Isis. Isis a segunda tivindate feminina mais citade nos nomes

prbpnos egpcios da ImperiD Novo, demanstrcndo assim a pooulandede

crescente que esta deusa vinha conquistantD no seu papel e deuse-me
Sb depois surgem Hathor e Maat. Uma privilegianda a problematica
femimna em totu o seu fisplendcr, outra persumficando a ardem e d

equilbria da casmus e da sociedade

Estas oram as divindadfis mais citadas na nomeaga dos nomes

prbpnos egpcios da Impno Novo. Tcdas es autras apresentam um nmero
e referncias muito nferior Eles conduzem-nos problemtice mais

importante deste civilizageo: a questo da criageb. Em suma, a

problemtica de vida e da manutengb deste vide sabre a terra tos farabs.

Estes esta~o ainda presentes, com ds seus nomes, ne canstituigb te

uma outra categona semntica, a dos nDmes basilofbricos Bndofbncos.

Curiosamente, encontramos muitD poucos exemplas deste tipo de fDrmageD
e aqueles que foram rscolhidos, so todos eles formados com o numfi

(pessaal) de um rei, apresentando o recm-nascida cumo filho de

dBterminata figura real (s3-rh-ms, "u filho de Amosis").

Os reis citados neste tipc de construgao saa Amosis, pnmeiro rei

da XVIII dinastia, j por nbs apresentado entenormente, e Teti e Kamose,
ambos pertencentes a perodos anteriorss.

Teti (-2321-2289) foi o primeira rsi ca VI dinastia, do Impno



Antigo. 0 seu reinado caracterizou-se par uma paltica da manutengb das

relagries cDmerciais com Biblas e de penetrago mais profunda na zona da

Nbia A sua fiscolha para a nomeagu de um recm-nascito prender-se-,

pruvavelmente, cam razbes de ardem gBogrfico-idBOlbgicas. D portatur

tfiste nomfi teria nascido talvez em Msnfis, capitel do Egipta no Impero

Antigo, e as seus pragenitares senam fiis das antigas crengas salares.

Quanto a Kamose (-1541-1539), Blfi o o ltimo farab da XVII

dinastia, tendo reinado unicamente trs anos No entanto, no cursD do

terceiro ano do seu reinado, este rei r iniciar a guerre de libfirtago

contre ds hicsos, depois plenamente alcangada com Amasis. Para os

homfins to seu tempo, ele sobreviveu comD o iniciador da libertagao.

Assim, us progenitores da recem-nascida, pravenientes de Tebas,

quiseram hanrar este rei, perpetuar a sua membria e garantir a presenga

simbblica do seu 'gesta libertadar' no programe realizadur do seu filho

recm-nascido.

As razbes que levaram os antigos egpcios a no datarem,

prfiferencialmfinte, as seus filhos com nomfis basilofbricos entofbncos

prenBm-se, fundementalmente, com o facto de estes prvilegiarem, no

Imprio Ndvo, uma relagb ntima cam a divindadfi. Par autro ladc, a

devaga pupular permitia ume intimidade com os dsuses, que a protacolo

instituciDnal e real nb fecultava face figura real

A ltima categarie ts nomes Bntofbncas farmeda pelos names b

conteda prDfanu. "Eles falam-nos da felicidade sentide perants o

nascimentu de uma nova crianga, explicitam-nas a relageb do portador do

nome cum os seus progfimtores e cam a sua linhagem e qualificam, ainda, o

recm-nascido segunda diversas categorias: a esperange de vida, o

estatuto do prbprio, es suas qualidades marais e/ou intelectuais e as suas

qualidades fsicas. Neste qualificaga, o portador do nome surge, ainda,

com names alusivos a profissbes, ammais, plantas ou frutos, caisas e

lugares" (16).

Estes nomes daVnos uma autra dimensb do hamem egpciD, onde

as sentimentas e as emagdes assumem um papel prepDnderante, assim

comD as ligagdes familiares, a importncia dada femlia, linhagem e



aos antepassados. Por outro lado, permite-nDs conhecer melhur os valores
fundamentais dos homens deste perado. As sues preocupagbes sticas e

esttices. Os seus sunhos em termos de integragu prDfissional 0 seu

maginna, onde d recm-nescida, pueticamente, dentificado com um

animal, uma plante, ume caisa au um lugar de eleigao
C pnmeiro grupo de nomes desta categcria formadD pelos nomes

que nos expressam que o progemtor afectado de uma forma feliz pelD

nascimento do pDrtador do nome . GeralmBnte, estes correspondem a

exclamagoes profendas au balbuciedas pela me~fi nc momenta mgico dD

parto: Mh-nr-ibi, "0 meu coregaa est cheio (b emar) por ti"

0 segundu grupc carrespDndB aos nomes que expressam a relagb dD

PDrtador do nume com os seus prugenitures iws-nj-r-psst, "Ela ser a

minha herdeira".

Um terceirD grupo apresenta-nos as nomss que expnmem a relagao
dD portador do nome cum e sue linhegem. Esta cetegarie mativada pela
conscincia da unidade da linhagem. Assim, deparamos cum names que nos

indicam d lugar da crianga face pragenitura (Nhh-n-itf, "A etermdade

para d pai ), names que situam essa mesma crianga face a um antepassadD

(itf-n-itf "0 pai dc pai "), sua famlia (sn.j-msj.wt "0 meu rmao

nascido") e, ainda, nomes que parecem expressar parBcenges entre o

recm-nascido e outros familiares (sn-n-mw.t, "u irmb ta me").
0 ltimo grupo de nomes te contedo profano apresenta-nos todos

as nomes cujo sentido qualifica directamente o seu portadcr Esta

qualificag^o feita segundD diversas categonas. A primeira corresponde b

esperanga de via do recm-nascido: snb-nfr/U belo est de baa sade" A

segunde remete-nos para o estatuto da crienga Mrg-nfr, "Aquele que bem

emedo". A tfirceira epresente-nos as quelidedes moreis e/au intelectuais
dD abjecto de nomeagb: M3<

,
u justa', p3-ndm, 0 tuce', Wn-hr, "0

inteligente"

A quarta categoria fale-nas des qualidades e caractersticas
f isicas do portador da nome. nht, "0 vigoroso' , p3-nfr, "Este belo", p3-/sg
"u celvo'

, p3-k3mn, 0 cego ', nmw, 'u anao", Km, 0 negra'
A quinte cetegane ndica-nos a prafiss'a au a categoria



A stime cetfigorie de nomfis apresenta-nos um conjunto de nomes

de plentas ou frutos. Estes nomes estabBlecem, tambm, uma relagb entre

o portador do name e o potencial simbblico cu mgico inrente planta ou

frutD qual itentificado.

A mag (p3-dph) o mca frutc citato, aludindo, por um lada, sua

mportncia na vida alimentar dos antigDS egDcios e, revelanoo-nos, por
outro, a sua mensegem simbblica, enquantu meia te conhecimento,
CDnhBcimenta ta vida, da sabedana, da bem e to mal. Relativamente s

plentas, o linho (mhj ) b o fBixe de ltus ( t3-g3wt-ssn w ) estao

representedos u primeiro desempenheva um papel pnmordial na economia

egpcia, em virtude de ser e matria pnma, pcr excelfincia, do vfisturio

masculino e feminino. u segundD revelave-se de grende impurtncia em

termos de imeginrio religiaso no Imprio Ndvo Com efeita, sfigundc a

CDsmogonia hermopolitana, os quatra casais de deuses que canstituam o

pr-mundo teriam depositado na ltus que emerge da agua primordial. uma

semente Esta semente, semelhante ac lquito seminal, teria fecundatD a

flor que, posteriarmente, sb teria aberta pera dar luz, d sol. este modo,
a lotus surgia cDmo a primeiro nascio das guas primardiais,
simbolizanda, simultanfiamentfi, d nascimento e o renescimBnto

A oitava categona de names apresenta-nDs um conjunto de numes

de Dbjectos De novo, aqui se estabelece uma relagab entre o partadar do

nume e o patencial simbblico du mgico de determinada cbjecto. 0 cntaro
de cerveja (cs) remete-nus pera a mitologie hethonana, enquento a berca

sagrada ( wt3) desempenha um papel fundamental em tcdas as festividates

SDlenes, transportanto, em procisso, e esttua o deus e, meis tarde, d

prbpno marto na sua viagem mgica para o mundo das acidentais.

Surgem-nos, ainda, o falo (p3-hnn.j), smbola da fecuntiade, a

espada (p3-hrp), smbola militar e d lpis-lzuli (hsbd), pedre sagrada b

talism protector, pcr excelncia, dos cidada~as do Antigo Egipto.
E entramos, nnalmente, na ltima categaria de nomes profanos, os

numfis tnicos ou alusivos e lugares Estes ndicam-nas a origem
tnico-geogrfica da pDrtadur do nome. Assim, deparamos, com nomes que

nos apresentam a seu portador como onginro dfi deterrmneda cidaoe



sbcio-profissDnal do portador do name A profissb -nus indicaa atravs

de vrias ttulos, maiDrtaramente ttulas ligados aos tBmplDs e

actividade religiose, mas tambm ttulus releciDnedos com a actividade

militar e civil: p3-wcb, 'o secerdDte- w*b ", p3-hm-ntr, "o servidor to

tfius ". p3-hrj-pdtt "o cumantante das trapas ', t3tj "o vizir".

Na categona sbcio-prDfissional, d grupo mais representetivo b d

dos militarss o guerreira (p3-ch3, p3-ch3wtg), o soltado (p3-ms<), o

guartia (p3-wr$ ), e o cocheira (p3-kt(n) ) Em segundo luger vem as

artfices ou artesbs quB dependiam do templo du do domnia real:

a pedreiro (wb3-/nr), o oleiro (p3-kdw ) b o pintor (ss ). Depois

encantramos nomes alusivos actividade agrcola: o lavrador (p3-chwtg)

e a jardineira (t3-k3gt). E, ainda, o carregador (k3tg), que tanto pote

estar integredo na actividade agrccla como na artesanal. Finalmente,

temas um representante da activitade camercial, a vendedore ( t3-mj t) e

autro, dos quadros ligedos ao templo, a msica ( t3-$mcj t)

Paralelamente a estes nomes que nos indicam a categona

sbcio-profissianal da seu pDrtator, encontramas outrus que nos dao

unicamente, a sue pasiga no quatrD social: d servo (b3k), c mentigo (Kr)

e o patrao (itg).

A sexta catBgarie de nomes de cantedo prafana apresenta-nos um

conjunto de nomes de animais. estes estabelecem uma relageb entre a

crianga b a divindade qual o animal se reporta Assim, Set surge-nos

comD d deus mais citado, identificao com o burro (J), d rato (pnw) e,

ainda, a girafa (ngmj.t)

0 carneira (p3-ib), idfintificado quer cam Aman quer com Khnum, o

lobo (p3-wns ), expressaa animal de Uapuauate, o gata (p3-mjw ),

expressb animal de Bestet, a r (p3-krr), animal sagrado de Heket e o

circDpiteco (p3-gf)t dentificada com Tot, sa a segundo grupo de animais

rnais citados Tados os outras surgem com uma nica referncia: o leeb

(m3j)t enimel mtico de ununs e e porca (t3-rrt), expressb de Nut, na

sua fungab de devoratora vorez

Estes numes demonstram bem a importncia que os ammais

sagrados ou mticos assumiam em termus de devoge^b populer



 



(twn.y "c heliopolitano", s3-ib^k, "d filha b Abu-Simbel", p3-n-3bdw,

"aquele de Abidos") e outros que o designam como um estrangeiro,

estabfilecida no EgiptD (p3-n-tmr, "aquele de Amurru")

Eram estas as varies hipbteses de nomeagb nD Egipta, durante o

Imprio Navo. Elas sintetizam bem a prablemtica da nomB. 0

nomB-dBstina e o nome-memcria Remetem-nos para a possibilidade de

uma multiplicidade dfi names, que correspandem multiplicidade do

sujeito b dssignam espagus e franteiras na sacial

Alertam-nas para os falsas names. Nomes-mscaras e names

secretos. us pnmeiros visam criar uma nove histbrie e uma nava

identidadfi. Os segundcs sao nterdictos, no ditus, confitfincieis,

prDtegento o sujeito tos riscos inerentes a nomeago
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Abreviaturas

ADAIK

AJA

ASAE

ASE

AV

BBA

BdE

BEHE

BIFAO

Bl DR

BSFE

CdE

CG

CT

ENCHDRIA

GM

IFAO

JADS

JARCE

JEA

JNES

KARNAK

Kmi

Abhandlurtgen des Deutschen Archaologtschen Instttuts

Caira

Amehcan Journal afArchaeologg Nove lorque.

Annales du Servide des Anttquits de TFgypta Cairo.

Archaeotogicai Surveg of Fggpt Londres

Archaoiogische 1/erffentfichungen M o g nc i e

Beitrge fur Aggptischen Bauforschungen und

A Jtertumskunde Wiesbaden.

Bibtiotheque d'Ftude Caira

Bibtiothque de TFcole Pratique des Hautes Ftudes

Paris.

Bu/Ietin de I Institut Franpais d'Archoiogie Orientale

Cairo.

Bibliotheca Orientalts Leiden

BuIIetin de la Societe Fran^aise d'Fggptoiogie Paris

Chronique d'Fgypte B ru x e 1 e s .

Catalogue General des Antiquits Fggptiennes duMuse

du Ca/ra Cairo.

The Fggptian Caffin Texts Ed. Adriean de Buck. Chicago

Zei tschhft fr Demotts ttk und Kop totogie Wiesbaden.

GattingerMiszeilen G d t i n g e n .

institut Franfais d'Archologie ohentaie CairD.

Journal of the American Or/entat Soc/etg New Haven

Journal of the Amertcan Pesearch Center /n Fggpt.

Baston

The Journat of Fggpttan Archaeologg Lundres

Jaurnal of Near Fastern Studies C h 1 c e g o .

Fouittes de T tnstitut Franpais du Caire Cairo.

Kmi Revue de phtlologie et d'archologte eggpttennes
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Urk Urkunden der 18 Dgnastie(\r K Sethe). Berlim

Wb Worterbuch des Aggptischen Sprache (ed. A. Ermarr
,
H.

Grapaw). Berlim s Lfiipzig.

WZKM Wiener Zeitschhft fr die Kunde des Morgentandes

Viena

Z5 Zettschnft fur Aggptische Sprache und

A itertumskunde Leipzig e Berl i m.
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LA

Leiden 3

MAS

MDAIK

Mlu

MIFAO

MMJ

OLA

OLP

OMRD

Orientelia

PM

PN

PW

Pyr

RRG

RdE

SK

SHAW

S.Or

Syna

et coptes Paris.

Lexikon der ggptologie Wiesbauen.

P A. Boeser, Beschreibung der Aggpttschen Sammlung
des Ntderlandtschen Reichsmuseums der Attertumer tn

Leiden Haia.

MnchnerAggptaiogtsche Stud/en Beriim e Mumque.

Mitteiiungen des Deutschen ArchaoJogischen Instituts

Kairo. Berlim, Wieabaden e Mogncia

Mttteiiungen des instituts fur Ortentforschung Berlim

Memoires de ftnstitut Franfats d' Archoiagte

Ohenta/a Cairo.

Metropo/itan Museum Journa/ Nava lc-que

Orientalia L ovan/ensta Ana/ecta L o v a i n a .

Orientaiia L ovantensia Periodica L ova i n a.

Oudhe/dkungdtge Mededeimgen uit het Rijksmuseum van

Oudheden te L etden L e i t e n .

Onentalia Roma

B Parter; R L. B. Mass, Topographicai Bibttographg of

Ancient Fggptian Hieroglgphic Texts, Reliefs and

Paintings Oxfard.

H. Ranke, Die ggptischen Personennamen Gluc?stadt
P. Real, Fncgc/opadie der C/assischen

A / tertumswissenschaft Estugarda.

D/e Attggptischen Pgramidentexte (dir. Kurt Sethe)

Leipzig.

H. Bonnet, Reaitexikon der aggptischen

Pei/g/onsgeschichte 3 e r 1 1 m

Pevue d'FggptoIogia Paris

Studien zu A Itaggptischen Ku/tur H am b u rg o .

Sitzungsbehchte der Heide/berger Akademte des

Wissenschaften Heitelbergue

Sources Ortentales Pans.

Sgria Revue dart orienra/ et d'archeotogie Pans.
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INDICE ONOMASTICO

3h-mw.t- 172

3h-mnw- 172

3S.t- 130, 146

3s.t-wrt- 185

3st-m-h3.t- 220

3s.t-m-hb- 228,234

3st-nfrt- IB5

3st-h<tg- 19B

i-pwg- 89

i-mnt w- 90

;-^/77- 448
>_/

i3w-m-imn- 260

i3w-n-imn- 59

#-/>y- 100,395,405

ig-cs-nf- 100

ig-wg-tmn- 90

ig-m-wn- 441
,
446

ig-m-wnw t- 442,446

ig-m-htp- 442, 446

ig-mi-sb3- 442,446

ig-nfr- 427

/g-nfr.t- 81, 427

/g-hr-s3
- 417

/g-htp- 442, 446

#-</- 427

// t-m-w3. w- 443, 446

rf-ib.i- 397

rh-m-hb- 228, 234



Th-ms- 81,243

rh-nfr- 185

rh-ris(w)- 198

rh-htp- B1, 199

iw-nfr- 427

/w-snb- 428

/w.f-n-imn- 354

/w.f-n-mw.t- 354

/w f-n-mnt w- 354

/w f-n-hns.w- 355

/w.f-n-dhwtg- 355

/w.f-r-ih- 432

iwf-r-n-tmn- 64

/>v. s-n j-r-pss t- 40 1

iw.s-r-ih- 64, 432

iwng- 492

/wn.gt- 492

ibi-rs- 397

ib/-htpw- 39 B

ipi-wr- 1 1 1

/>_y- 109

//77/7- 130, 138

imn-ig(w)- 254

imn-cnh- 82, 199

imn-m-ipt- 109,259

/mn-m-int- 54, 257

/mn-m-wi3- 54, 249

/mn-m- wsh. r- 256

/mn-m-pr-mw t- 259

imn-m-h3 t- 54, 220

imn-m-hb- 107, 103, 228, 234

imn-m-s- 260

imn-m-k3- 209



/mn-ms w- 1 07, 244

/mn-ms-sw- 325

/mn-nb- 209,215

imn-nb-ww- 107

imn-nb-hs w- 209, 2 1 5

imn-nb-t3 wg- 210,215

/mn-nfr- 186

/mrt-nht- 107, 185

imn-nht-m- wb3
- 260

imn-ndm- 186

imn-rh- 186

imn-hdw- 93, 187

imn-fcpg- 153, 15B

imn-hr-mng (t)- 220

imn-hr-hst. f- 75

imn-hr-hps. f- 340

tmn-htp- B2, 110, 199

imn-htp-wsr
- 290

/mn-htp-wsr-h3 t- 294

tmn-htp-p3 -c3- 295

imn-htp-s3-s- 294

/mn-h<gw- 82,252

/mn-kn- 1 87

imn-kd- 210,215

imn-t3.g-nht- 342

in-hr-h< w- 1 40

/n-hr.t- 108, 131, 152

tn-hrt-ms- 244

m-hrt-nht- 93, 187

in-hrt-rh- 187

//7/~ i4'-/7?-w/J
-

249

inpw-m-h3 t- 221

//"-/? w-m-hb- 56, 229, 235



/np.w-n
-

153,159

/nk-sj- 403

/ntg- 109

irg-dhwtg- 366

ih-nts- 433, 434

istr-im- 357

iti-nfr- 415

/ty- 471,477

itf-n-tf- 414

itfs-rs.w- 409

itm-m-hb- 229, 236

itm-m-t3-nb- 55, 221

/tm-htp- 199

gtc-bn- 103

eJ- 456, 460, 478, 484

c3-tmn- 1 69

c3-hpr-n- 311,316

c3-hpr-n-snb w- 311

'3-hpr-k3-n
-

3 1 2, 3 1 4, 3 1 5

3-hpr-k3-n-snb w- 311

'

J -/%?/- u^-a- -r-nhh
-

316

\J-6YA- 177

'J/77- 457,461

J/7?^- 457

7?- 90, 453

n-msw- 435

7?-/?/*/- 436

'n-htp- 72, 436

'n-hw- 96,441

77/?/- 105,431

-nhf-n-3s.t- 36<c



cnh.f-n-imn- 75, 105,36^

'nhf-n-mw.t- 364

'fh. f-n-hns w- 364
__ ^

enh s-n-p3-ttm
- 365

cnhs-n-mw.t- 365

cnkt-m-hb- 229,236

*nkt-h<g.tg- 253

'nt-m-hb- 229, 237

'/> -/?//"- 426

<- 488, 490

eS3-lhwt- 462

rs3-hb-sd- 96

cs3t-nb- 462

wsst.y- 492

w3d-m- 431

WJ# t-m-hb- 230, 237

w3dj t-h<gtg- 253

U//J- 488, 491

wb3-tnr- 471,476

w/? utf pv/- 131, 145

r ntf wt-irg- 67, 357, 359

r kKJ wt-ms- 244

n//~ utf wt-t3g-nht- 58, 343

wpt-nfrt- 399,400

wn-hr- 448

^/7-^J-iVJ/- 85

wnn-nfr- 94, 188

H7? /'-Ar- 448

wr-3ht-imn- 72, 97, 268

wr-imn- 1 70

wr-pth- 1 7 1

wr-mn w- 1 73



wr-mnt w- 1 74

wr-hpr-hmw.t- 463, 46 9

wr-hnsw- 176

wsir-wr- 188

wsir-m-n- 210,216

wsr-rh- 69, 169

wsr-imn- 170

wsr-pth- 171

wsr-m3<t-n- 310, 316, 320

wsr-m3\ t-n-m-hb- 3 1 6, 320

wsr-m3c. t-n -nht -

309

wsr-mnt w -

174

wsr-h3t- 106

wsr-h3t-r<- 106

^JV-y^. ky-/-' -

311

wjv-/^ kv-r^ -/?#/
-

308

wsr-hps- 96

wsr-sth- 177

wsr-stj.t- 178

ZtfiV/- 132, 147

Ztf^- 472, 477

b3k-tmn -

367

b3k-pth- 367

b3k-mw.t- 367

b3k-n-imn- 37 1

b3k-n- ws/r- 37 1

b3k-n-pth- 37 1

b3k-n-m3ct- 371

b3k-n-mw.t- 372

b3k-n-mntw- 372

b3k-n-hr- 372

b3k-n-hns w- 372



b3k-n-sth- 373

b3k-stjt- 367

b3k-t3-wrt- 368

b3kt- 472,477

b3kt-3st- 368

b3kt-tmn- 358

b3kt-itn- 36B

b3kt-pth- 369

b3kt-mw.t- 369

b3k t-mn.w- 369

b3kt-n.t-imn- 373

Ztf* t-n.t-ht-hr- 5B, 373

b3k t-n.t-sth- 373

b3kt-n- 369

b3kt-hnsw- 370

b3kt-shm.t- 370

b3kt-stjt- 370

b3kt-t3-wrt- 370

b'r-mnt. w- 153, 159

bcr-mh3r- 65

b<r-mhr- 210,216

bcr-rm- 200, 208

bw-rh.tw-iwnf- 79, 434

bw-h3<f-pth- 78

bw-thi-imn- 79

bn-iw.f-r-mh-sp-snw- 79, 422, 424

bn-nt- 327

bn-pw- 403

bf-krt.tw.f- 80, 422, 424

bf.t-pw- 403

bnr-mr.wt- 443,446

bs- 132, 146



p3-3bw-tnhrt- 337

p3-ib- 478

p3-imj-r3-thw- 463, 469

p3-/mj-r3-htm- 463, 470

p3-imj-r3-snw t- 464, 470

p3-/mj-r3-snw tj- 464, 470

p3-imr.w- 492

p3-/r-swn t- 464, 470

p3-irj-c3
-

464, 469

p3-/h K3mn- 112

p3-/sg- 457,461

/?J-CJ- 478

p3-'3-d3d3- 455

p3-<n-kn- 83, 436

p3-enh- 42B

P3-Ch3- 472, 476

/~J~'AJwty- 472,476

P3-Chwtg- 473, 476

P3-Cdd- 443, 447

/-J-i*7J- 488,491

p3-w<b- 465, 469

/tf-n//7i- 47 B

y?J-HT- 473, 476

p3-bnr- 448

p3-mjw- 479

/7J-/77.S-
-

473, 476

p3-mdh- 489,491

p3-n-3bw- 496

p3-n-3bdw- 496

p3-n-rh- 376

p3-n-iw-n-itr(w)- 497

p3-n-twnj- 497

/?J-/7-/w/?w- 497



p3-n-imn- 376

p3-n-tmr- 497, 502

p3-n-in-hr.t- 377

p3-n-tdh w- 498

p3-n-gm- 97

p3-n-cnkt- 377

p3-n-cn.t- 377

p3-n-bs- 37B

p3-n-p- 498

/25 -/7-/7J -/7/7
- 378

p3-n-p3-idh w- 498

p3-n-p3-n- 378

p3-n-p3-t3- 98, 49B

p3-n-mw t- 37B

/?J -n-mn-nfn- 49 9

p3-n-mn.w- 379

p3-n-mnt w- 379

p3-n-niw.t- 499

p3-n-n- 99,379

/KJ -/7-/77/7. w/7
- 379

p3-n-hr-sfj t- 380

p3-n-hns. w- 380

p3-n-hnm w- 380

p3-n-gb- 380

p3-n-t3-wrt- 3B1

p3-n-t3-hw t-nht- 99, 283

p3-n-t3-hw.t-rstp- 100, 2B3

p3-n-tp-ihw- 3B1

p3-n-tnj- 499

p3-n-drtg- 98,499

p3-nfr- 90, 454

/-tf -nfr-m-ddw t- 502

p3-nfr-nh- 65



p3-nfr-hr- 455

p3-nhsj- 493

p3 -nh w-m- w3s t- 270

p3 -nh w-m-niw.t- 270

p3-nht-rstp- 273

p3-ndm- 449

p3-rg- 499

p3-n- ms-sw- 87

p3-n-htp.w- 202

p3-rk- 493

p3-h3tj-<- 465,470

p3-hm-ntr- 465, 469

P3in-dhwtg- 352,353

p3-hnw. t-(n t)-p3-mtr- 465, 459

p3-hnnj- 489,491

p3-hrj-pdt- 466,470

p3-hrp- 4B9, 491

/?J -hk3 -m-s3 sn- 57

p3-hrj- 493

/?J -jj -/?,!-w
-

466
,
47 0

p3-sn-irg- 405

p3-snr (sO- 485,487

p3-sr- 91,466,470

p3-sd- 489,49 1

p3- S3S W- 493

p3 -srt-(n)-mnt w- 32 7

p3-ssp- 458,461

p3-sd- 91

p3-krr- 479

/?J-/t.v- 473,475

p3-k3mn- 458, 461

p3-kt(n)- 474,476

p3-gf- 479

647



p3-t3-(m-)hrr.wt- 57, 420

p3-t3j-srj t- 466, 470

p3-dj-i<h- 336

p3-dj-imn- 336

p3-dj-mw t- 336

p3-dj-bcr- 103,336

p3-dj-hns w- 337

p3-dj-sth- 337

p3-dp(h)- 486, 4B7

p3g-itf-hns. w~ 66,357

P3g-h<g- 101, 278, 282

/?/7<- sw-ng-imn- 343, 347

^ffH'- 479, 434

pr-c3-r-nhh- 63

pr-p3- 106

pr-p3-n- 106

/2T-/7Jw/
- 76

pry-nfr- 443, 447

ph-sw-hr.w- 265

ph-sw-hr- 423, 424

/tfA- 132, 141

pth-(nht- 200

pth-p3-mniw
-

66,211,215

pth-p3-h<py- 211,215

pth-p3-kd- 66, 21 1, 215

pth-p3-tnr- 2 11,215

pth-m-imn- 212,215

pth-m-wt3- 249

pth-m-hb- 230, 23B

pth-ms- 244

pth-nfr- 188

pth-nht- 1B8

pth-htp- 200



Pth-h<g(w)- 253

pth-sbk- 153, 160

m-hb- 1 07

m33ni-imn- 78

m33.n.i-nht w- 78

m33ni-nht.w f- 434

/??J/- 480

m3j-m-w3s.t- 270

m3j-m-rnj- 270

m3j-hr-prj- 62, 273

/77J<- 449

m3c.t-pth- 154, 161

m3ct-mntg- 200

m3<t-nfrt- 188

mgmjt- 480, 484

/7?*^
-

p. 132, 138

mw.t-3ht- 189

mw.t-tgtg- 255

mw.t-tmn- 154, 162

mw.t-c3(t)- 189

mw.t-cnkt- 66,358

mw.t-bnrt- 189

mw.t-m-iwnt- 261

mwr-m~int- 109,258

mw.t-m-wt3 -

250

mw t-m-wsh t- 255

mw.t-m-mrs- 251

mw.t-m-nb w- 55, 221, 261

mw t-m-h3.t- 221

mw.t-m-hb- 230,238

mw.t-m-hc- 258

mw t-nb.t-ntrw- 67, 212, 216



mw.t-nfrt- 189

mw.t-ndmt- 190

mw.t-rstg- 201

mw.t-htp.ty- 201

mw.t-h<gtg- 253

mw.ti-snbti- 410

mn-m3c t-n- 3 10

mn-m3c t-n-nht- 309

mn-ms- 245

mn-hpr-n
-

312,315

/??/7-hpr-n
- snb. w- 312

mn-snw.t- 76

mn-thnw- 268

mniw-nfr- 94

mmt- 474

/77/7 iv- 133, 142

/??/? w-m-hb- 230

/77/7 w-m-h<- 259

/7?/7 w-mnt w- 1 54, 1 62

/7?/7 iV-/7?._~-_r*-- 326

/??/? w-nfr- 1 90

mnw-nht- 190

mnw-htp- 201

/77/7#
-

449

/7?/7 ^
-

450

mntw- 133, 140

/7?/?/ w-imn
- 1 54, 1 63

/77/7/ iv-vjv- 190

mntw-p3-nb- 212,216

/7?/7/ w-p3-h<pg
-

212,216

/77/7/ iV-/??- IVJ.5. f
- 262

/77/7/ W-/77- W/J - 250

/7?/7/ w-m-mn w- 214



mntw-m-h3t- 222

mnt w-m-hb- 230, 239

mnt w-m-t3. wg- 222

mnt w-mn w- 155,163

mntw-ms- 245

mnt w-nttt -

191

mnt w-hr-hps. f- 61,341

mntw-htp- 201

mr-n-pth-m-pr-pth
- 297

mr-sw-itf- 40 B

mr-sw-n- 344,348

mr-sgr- 133, 145

mrg-imn- 349

mrg-ttf- 41 B

mrg-itm- 349

mrg-b3st.t- 35 C

mrg-b<r- 350

mrg-pth- 350

mrg-m3ct- 103,350

mrg-ms. w- 43 7

mrg-nfr- 444, 446

mrg-n
- 35 1

mrg-rmtf- 444, 446

mrg-ht-hr- 35 1

mrg-hr- 351

mrg-hnsw- 351

mrg-shm.t- 352

mrg-dhwtg- 352

/7?r/- 444,446

mrt-itfs- 41 B

/??/*- 10B

mh-nt-ibi- 75,397

mh-hns.w- 74



mhj- 4B6, 487

msw- 107,431

msd-sw-n
-

74, 344, 348

mkg-wg-pth- 344, 347

mkt-ttn- 68

mtr-sm- 83

n-wn-nfw- 43 B

n-sw-btt-mn-hpr-n
- 287

n-smh tw.f- 80, 423, 424

n/t- 133, 143

nb-imn- 13. wg- 67

n-w*- 94, 107, 284

nb-m3c.t-n- 310,317

nb-m3c t-n -nhh - 317

nh-m3c. t-n -nht
-

309

nh-n-m3c. t
-

59, 355

nb-n-kmt- 59

nb-hp.t- 467, 469

nb-hr-hsbd- 62, 264

nb-df3.w- 467,469

nbi-m-iwn.t- 388

nbi-m-ibt- 56, 388

nbi-m-w3s t- 38 B

nb.i-n- 67

nbw-hr-mr- 62,264

/7 w-hr-mhw- 264

nbwg- 275

nbsn- 414

nbt-imnt- 275
,
276

nbt-t3.wg- 275,276

/7/5* ty- w3h-nsgt-mi-n-m-pt
- 287

/?//-- 454



nfr-rh- 169

nfr-tmn- 170

nfr-cnh- 96

nfr-pth- 172

nfr-m3c.t- 172

nfr-mwt- 172

nfr-mn.w- 174

nfr-rnpt- 70

nfr-hr- 97, 277

nfr-htp. w- 43 7

nfr-k3-n- 317

nfr-k3-n-m-pr-tmn- 56, 285, 317, 319

/7//-^- 454

nfrt-cnkt- 17'

nfrt-m-stt- 503

nfrt-ni- 401

nfrt-stjt- 17B

/7/77iy- 458, 461

nn-wn-nfw- B6

nn-t3-w3g-rf- 86, 390

/zrJ^- 480

/7/fy.- 444. 447

nhh-n-it- 60

/7A"/
-

494

/?A- 2B4

nh-m-mw.t- 58, 340

/?/*/- 107,458,460

nht-imn- 70, 170

nht-mw.t- 172

nht-mn w- 1 74

nht-mnt w -

1 75

nht-hr- 175

nht-hnm w- 176

653



nht-sbk- 177

nht-dhwtg- 178

nhtf-t3-nb- 272

ns-imn- 71
,
359

ns-/mn-(n-)/p t- 7 1
,
360

ns-/mn-(n-)t3 -

wnt
- 7 1,350

ns-p3-n- 360

ns-p3wtg- t3.wg- 360

ns-pth- 361

ns-mwt- 361

ns-mnt w- 361

ns-hns w- 361

ns-hns w-mn w- 362, 363

ns-sbk- 362

ns-t3-wd3t-3ht- 1 1
,
362

nsg-dhwtg- 164,362

/7^/77- 450

ndm-bhd.t- 504

ndm-mwt- 172

/7t77-mn-nfr - 504

ndm.t- 450

ndm.t-bhdt- 505

r-- 134, 141

n-wbn(w)- 202

n-pth- 155, 164

n-m-wi3- 250

n-m-wsfyt- 256

/~< -m-mn-nfr- 263

n-m-rh- 214,216

n-m3c.t- 155, 164

n-ms- 245

^-/77^-^1^- 326



n-ms-sw-<s3-hb(w)
-

101,301

n-ms-sw-cs3-hb-sd- 30 1

n-ms-sw-wsr-phtg- 83, 301

n -ms-sw-m-pr-ttm
-

297

n-ms-sw-m-pr-n
-

298

n-ms-sw-mn(w)- 292

n -ms-sw-mng-imn
-

306

n -ms-sw-mny-imn-wsr-rnp wt- 301

n -ms-sw-mry-itm
-

307

n-ms-sw-mry-sth- 307

n-ms-sw-nb-nfr- 295

n-ms-sw-nht- 290

n-ms-sw-hrw- 83,293

/~c -ms-sw-hsy(w)
- 293

/-- -ms-sw-hcg(w)-m-W3s t- 293

/~ -/77*$*- _rw-trg-m-ntr. w- 293

n-ms-sw-s3-ttm- 295

n-ms-sw-s3-pth- 295

/~< -/??.r-,s*-w-.rj -/^/ar_y
-

296

/*-- -ms-sw-sth-hr- wnm f- 61,298

/-*_ -^/-- ^t/77 f
-

263

n-htp- 202

rn.i-snb- 398

rnf-nfr- 50

/7?/?/- 134, 147

rnn.wt t- 134, 147

rns-snb w- 425

rhwg-ms- 245

rs-snb- 428

/- 450

rdjt-ns- 405

h3w-nfr- 94



h3.t-n- 175, 1B3

h<py- 134, 143

h<pg-c3- 191,202

h<py-wr- 191

h<py-m-hb- 231,239

hw-m-wb3.f- 56

hwg- \ 10

hp-ig(w)- 255

hp-nfr- 1 92

hp-snb(w)- 203

/??*'- 490,491

hnw.t-m-sm^w-n-w3s.t- 503

hnw. t(i)-m-p t
- 389

A/?M/ t(i)-mi-sb3 - 389

h/ (hnr)- 110

/>r- 135, 150

hr-tg(w)- 255

Ar-'J- 192,208

hr-cnh- 203

hr-wr- 192

hr-m-3h-bj t- 263

hr-m-wi3- 250

hr-m-wsht- 257

hr-m-h3.t- 222

hr-m-hb- 231

hr-m3c.t- 155, 165

hr-mntw- 84

hr-mn w
- 1 57, 165

hr-ms- 246

/--/7/-. w-shm-phtg-dsr-h-w- 287

hr-nfr- 192

hr-nht- 193

hr-htp- 203



hr-k3-nht-h<-m-w3s t -

287

hr-tnr- 193

hrj-nbjw- 467, 469

hry-hr- 175, 183

hr(w) srg- 111

hs-pth- 103

hsg-sw-nbf- 74

hss(w)-itf- 419

hk3-m3c t-n- 3 17, 319

hk3-m3< t-n -m-pr-hns w- 3 17,319

hk3-m3- t-n -(r)-nhh -

63,317

hk3-nht(w)- 84

hk3-r-nhh- 63

ht-hr- 1 10, 135, 148

ht-hr-wsr.r- 19 1

ht-hr-m-hb -

23 1
,
240

htp-shm.t- 177

/JJ/77 kV^
-

91

I)cg-m-w3s t- 101, 278, 282

hcg-m-wt3- 278

h<g-m-bhnw- 101

hcg-m-pt- 27 B

hcg-m-mnw- 279

h<g-m-nwm
-

1 02, 279, 282

h<g-m-h3t- 279, 282

frg-m-hdt- 102,279

h<g-m-tr- 102,281

<# t-(m-)nsw t -

446

hpr-k3-n- 312,313

hpr-k3-n-snb w- 3 12

/774/
-

447

AffJ w- 135, 138
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hns w-(m-)h3 t
-

222

hns w-(m-)h3 t-ntr-nb
-

5 4, 2 24

hns w-(m-)hb- 232, 241

hnsw-mnw- 203

hns w-ms- 246

hnsw-nht- 193

hnsw-htp- 203

/7- 494

r/Y- 494

Astftf- 490,491

A/?/7? w-m-hb
- 232

/7/77 ^-/?7-,SJ -/?J^-J*W
~

55,265

hnm.w-ms- 246

hnm.w-nfr- 193

hnm.w-nht- 194

hnm.w-ntr.s- 358,359

A?/77 kv-/7i. kV- 84, 204

hnm. w-htp(w)
-

204

s-n- w3s. t
- 503

SJ-Ji^- 327

s3-ih-ms w- 393

S3-/bsk- 494

s3-/mn- 327

s3-/n-hr.t- 328

s3-itm- 328

S3-W3djt- 328

S3-b3stt- 328

S3-pth- 329

s3-mw.t- 329

s3-mntw- 329
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s3-njr- 329

s3-nb s-cnh- 404

s3-n-dhwtg-ms-nfr-hpr w-mrg-ht-hr-nb t-mfk3t
-

287

s3-rnn.wt.t- 330

s3-ht-hr- 330

s3-tp-ihw- 330

s3-ttj- 393

s3-dhwty- 330

S3.t-i<h- 331

s3.t-/mn- 331

S3.t-m-hrt- 331

S3t-p3-n- 331

S3t-mw.t- 332

JJ. /-/??w.t-m- wi3 -

332

_tj /-/?? v-v f-/7//- /
-

332

jJV-/^- 332

JTJY-jr/^- 333

S3t-sth- 333

S3.t-k3-msj w- 393

s3t-dhwty- 333

S3w-in-hrt-it f- 75, '08, 344, 348

s3nhm- 480

.SJ/**
-

48 1

.rJ* /
-

48 1

-syu'- 481

JTkv-w^r-^A- 277

sw-(m-)c. wg-tmn- 340, 342

.F.V -/77-/7/w/- 503

sbk-cnh(w)- 204,207

sbk-wr- 194

sbk-m-hb- 232,241

sbk-ms- 246

sbk-nht- 194



sbk-htp- 205,207

sbk-snbw- 85, 205, 207

sp-nfr- 95, 426

spd-hr
- 45 1

spdw-ms- 247

smn-t3 wg- 102, 2B1, 282

sn-n-mwt- 59, 355, 414

sn-n-n- 355

sn-nw- 414

sn-nfn- 95

sn-dhwty- 375

sn.j-iw- 410

sn.j-mn w- 410

snj-msj w- 410

sn.j-nfn- 415

snj-ndm
- 416

sn.j-rs. w- 411

sn.j-hm(i)- 407

snj-htp w- 411

sn.j-srtb w- 411

snt-wrt- 416

jy? /-/z /-/>w /
- 375

snt-nfrt- 416

sn.t-dhwty- 375

.?/?- 428

snb-nfr- 421

snb-fr.f- 421

snb-sw-m-cj
-

423, 424

.SY?/- 423,424

snbtgfg- 429,430

jr/?/~ ftv_/
-

4B6

ET- 467, 470

sr-imn
- 217



sr-pth- 217

sr-mntw- 68,219

sn-bin- 95

sh3 j-m-itf i
-

409

shmt- 135, 14B

shm.t-m-hb- 232,2^2

shm.t-nfrt- 194

ss- 474, 476

J-/yY- 136, 143

stp-n-n- 104

J#- 136, 151

sth-m-wi3- 251

sth-m-hb- 233, 242

sth-ms- 247

sth-mss(g)- 87

sth-nht- 195

sth-hr-wnm.f- 61

sth-hr-hps.f- 341
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-

298

sth.j-m-pr-dhwtg- 298

sthj-nht- 291

sthj-r-nhh- 299

JTtf- 490,491

sri-bm- 440

snt-n- 333

sd-sw-imn- 345

sd-sw-mw.t- 345

i/-^iv-/>/7^ iv- 74, 345

sd-sw-dhwtg- 345

k3b-nf-n- 76, 347, 34B

*/?- 92,451



kf-imi?- 70, 171

ki?-hr- 1 76

kf-hnm.w- 176

kr- 414, 477

k3-m-w3s.t- 1 10

k3-hr-hntg- 272, 273

k3mg
-

110

k3tg- 475, 477

/y- 412,413

kg-nbw- 91,412,413

kg-nfr- 413

/y-^y?
-

413

km- 459,461

kn- 439

krr- 48 1

*///?;- 475

t-f.t- 401

t3-tm3(t)- 451

/J-CJ/- 459, 4B2

t3-c3.t-d3d3- 456

t3-w<ht- 451

t3-wnst- 482

/J-K'.rr- 136, 148

t3-wrt-m-hb- 233, 242

t3-wrt-hrti- 85, 205, 208

t3-wrt-htptg- 205, 208

/J-^vjr:/- 459

t3-bint- 452

t3-bnjt- 452

t3-pnwt~ 482

t3-m-rsfw- 57,420



t3-mjt- 482

t3-nt-3bw- 500

t3-nt-3st- 381

t3-nt-iwnt- 98,500

t3-n t-ipw- 500

t3-nt-imn- 381

t3-n t-m-hrt- 382

t3-nt-cnkt- 3B2

t3-nt-bhdt- 500

t3-nt-bs- 382

t3-n t-mw t- 3B2

t3-n t-mnw- 383

t3-nt-mnht- 99, 3B3

t3-nt-niw.t- 5C1

t3-nt-frpg~ 383

t3-n t-hw.t-nb.w~ 501

t3-nt-hr- 3B3

t3-nt-gb- 385

t3-nt-ghtjw- 501

t3-nt-dhwtg- 386

t3-nt-dsr- 501

t3-nfrt- 454

t3-nhsj.t- 495

t3-rr(t)- 483

t3-hrjt- 495

t3-ht3- 495

t3-S3kt- 483

/J-.iJ-nvi*'- 495

t3-smj.t- 475

t3-sm*jt- 475, 476, 477

/J-,*J/?7/?^- 459,461

t3-k3rj.(t)- 476

/J-^7Jiv/-ri/?iv- 485, 4B7



t3-gft- 483

t3-tnrt- 460

t3-dj(t)-mwt- 337

tpg-ih wg- 46 B
,
46 9

tti-m-n - 5B

tti-hm t- 111

t3-nfr- 92

t3-hr-t3t.f- 11

t_3y- 439

t3w-(n-)3ng- 60

/Jjy- 468, 470

//- 4B3

dt-tmn-w3s- 347, 348

di-imn-w3s.t- 77

dt-pth-i3w- 347, 348

di-pth-i3w t- 7~t

dw3t-nfrt- 400

dd.w-pth- 338

J^- 439

5/- 460,461

tftty- 92,450,461

dhwtg- 136

dhwtg-rh- 157, 166

dhwtg-m-h3.t- 224

dhwtg-m-hb- 233

dhwtg-ms- 247

dhwtg-nfr- 195

dhwtg-nht- 195

dhwty-rh-nfr- 88

dhwty-hr-mktw.f- 61,341



dhwry-h tp(w)
-

207

dhwty-snb(w)
-

207

dsr-k3 -

106

dsr-k3-n- 106, 312, 314

dsr-k3 -n -snb w- 312

dd-3st-iw s-^nh- 127, 322

dd-in-hr. t-i w.f-*nh- 322

dd-pth-iw f-<nh- 323

dd-mw t-iw f-<nh- 323

dd-mntw- 106

dd-mnt w-i w. f-(r-) cnh- 106

dd-hr-t w f-<nh- 323

dd-hns w-iw.f- cnh
-

324
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