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Královna byla nahá.
Z terasy paláce pozorovala Kleopatra bezpochyby naposled
své drahé hlavní mûsto, svoji nádhernou Alexandrii.
Mírn˘ noãní vánek nedokázal uti‰it její horeãku: ona, paní
Egypta, zemû milované bohy, zemû, kterou chtûla dob˘t a která jí unikala, ona, absolutní vládkynû bohaté zemû, je odsouzena k samotû a bezmoci!
OheÀ planoucí na vrcholu majáku osvûtloval moﬁe a potvrzoval slávu mûsta, které zaloÏil Alexandr Velik˘,1 poté co porazil
Per‰any a osvobodil starou zemi faraonÛ od nelítostné okupace. Knihovna, Museum, chrámy, divadlo, paláce, pﬁístav, maják… Tolik nádhery, a ona se stala její legitimní dûdiãkou po
otcovû smrti bûhem úplného zatmûní mûsíce 7. bﬁezna roku
51 pﬁed na‰ím letopoãtem!
Její otec, dvanáct˘ z linie PtolemaiovcÛ, zbabûlec a mravnû
zkaÏen˘ ãlovûk posedl˘ sexem, prodal Egypt ¤ímanÛm! Lid
ho pﬁezdíval „pi‰tec“,2 protoÏe rád hrál na flétnu bûhem orgií,
kde se naprosto nedÛstojnû pﬁedvádûl. Byl vyhnán z Alexandrie a znovu získal moc, poté co si koupil ﬁímské vojáky a bohatû je zaplatil zlatem, ãímÏ rozpoutal ekonomickou krizi.
Dnes slouÏila v egyptské armádû, kterou uÏ Kleopatra neovládala, spousta ÏoldnéﬁÛ, GermánÛ a GalÛ.
Mladou dvacetiletou Ïenou zmítala zlost; strhla si perlov˘
náhrdelník, sundala stﬁíbrné náramky a v‰echno hodila do
chﬁtánu tomu nevdûãnému mûstu, které se jí chtûlo zbavit a dobrovolnû se odevzdat do podruãí chtivé konspirátorské kliky.
1
2

Roku 331 pﬁed na‰ím letopoãtem.
V ﬁeãtinû aulétés.
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Kleopatra se narodila v Alexandrii v lednu roku 69 pﬁed
na‰ím letopoãtem v komnatû konkubín svého zploditele a na
egyptsk˘ trÛn usedla v osmnácti letech. O trÛn se ov‰em mûla
podle zvyklostí PtolemaiovcÛ dûlit se sv˘m o deset let mlad‰ím
bratrem. Pﬁesto první z královen téhoÏ jména, která se narodila roku 180 pﬁ. n. l., vládla po smrti svého manÏela krásnû
sama!
A sedmá Kleopatra, to jméno znamenalo „Otcova sláva“, ji
napodobila, kdyÏ odkázala do stínu toho pra‰ivého kluka Ptolemaia XIII., kterého nenávidûla. Nikoli bez ironie pﬁijala pﬁezdívku „ta, jeÏ miluje svého otce“,3 dávala ov‰em pﬁednost „té,
co miluje svoji vlast“, onen Egypt s vûhlasnou minulostí, pﬁedmût v‰ech sv˘ch snÛ.
A ty sny se mûnily v noãní mÛru.
Mladá Ïena, bouﬁící se proti takové nespravedlnosti, zvedla
ruce k mûsíci.
„Ty, kter˘ mizí‰ a opût narÛstá‰, dej mi svoji sílu!“
Copak Kleopatra neprokázala svoji zralost a odvahu, kdyÏ
se postavila finanãní krizi? KvÛli obrovsk˘m dluhÛm, které
nadûlal její otec, byla nucena pﬁistoupit k devalvaci mûny a musela nechat razit nové bronzové mince. Venkov, na nûjÏ dolehla
údobí hladomoru a nesnesiteln˘ch daní, se bouﬁil; královna
podepsala dekret, kter˘ pod trestem smrti zakazoval dovoz
obilí ze Stﬁedního Egypta jinam neÏ do Alexandrie, aby zachovala bohatství hlavního mûsta. Alexandrijská sila zÛstanou
plná a ¤ekÛm nebude chybût potrava.
A to byl jenom zaãátek procesu reforem, jimiÏ chtûla bojovat proti korupci a mohutnû se ‰íﬁící byrokracii s jedin˘m
cílem – znovu nastolit v zemi blahobyt.
3

Filopator.

14

KLEOPATRA_ZLOM.QXD:Sestava 1

11/12/13

3:30 PM

Stránka 15

Kleopatra v‰ak narazila na malichernost dvora a na zvrhlost
svého zesnulého otce! PoÏádal totiÏ v ﬁímském senátu, aby
¤ím nadále dohlíÏel na vykonání jeho poslední vÛle, podle
níÏ se moc mûla rozdûlit mezi jeho star‰í dceru a jejího mlad‰ího bratra Ptolemaia XIII., nesnesitelného a dom˘‰livého
kluka, kter˘ v‰ak mûl za zády mocné opory.
Tﬁi muÏi manipulovali touhle loutkou a rozhodli se zlomit
Kleopatru: eunuch Photinos v ãele vlády; vzdûlan˘ Theodotos,
uãitel malého krále; stratég Achillas, velitel armády. A Kleopatﬁina mlad‰í sestra Arsinoé tohle neblahé trio podporovala; byla
lstivá, ambiciózní, Ïárlivá a touÏila jen po moci.
Mladá královna pohrdala nebezpeãím, chybûla jí prozíravost
a bdûlost; pﬁedev‰ím chtûla vyﬁe‰it finanãní krizi a prosadit
své zámûry, pﬁiãemÏ nebrala v potaz nedÛtklivost jist˘ch osob,
vûﬁila, Ïe je schopna sama ﬁídit stát, a zapomínala na testament
svého otce a jeho stále platné poddanství ¤ímu.
¤ím, arogantní a pohrdavá velmoc! Dva obávaní vojáci, dva
predátoﬁi o nûj mezi sebou bojovali: Caesar a Pompeius. Kleopatra sázela na toho druhého, na Pompeia, doufala, Ïe zÛstane
daleko od Egypta a nebude v nûm uplatÀovat svoji moc. V roce 49 pﬁ. n. l. mu poslala zásoby potravin a vojáky a zlí jazykové
tvrdili, Ïe se královna stala milenkou Pompeiova syna, jenÏ byl
v Alexandrii jako vyslanec!
VÛnû jasmínu okouzlila mladou Ïenu s dokonal˘m tûlem,
ale nedokázala rozpt˘lit pach zl˘ch drbÛ, které ‰íﬁili její nepﬁátelé a ãlenové její vlastní rodiny. Vãera byla na vrcholu, dnes
je poníÏená, zdeptaná! Nemá cenu si nûco namlouvat a kojit
se marn˘mi nadûjemi: komplot proti ní se zdaﬁil. Kleopatra
byla vypuzena ve prospûch té krysy, mlad‰ího bratra.
Se vztyãen˘m ãelem a zalitá mûsíãním svitem se svrÏená
královna pﬁiblíÏila k okraji terasy. Sotva nastoupila na trÛn,
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oblíbila si moc a samotnou ji pﬁekvapilo, Ïe pﬁitom zapomíná
na sebe; nezáleÏelo jí na vlastní slávû, ‰lo jí jenom o budoucnost jejího království. Copak jí osud nesvûﬁil poslání, neuloÏil
jí, Ïe musí svÛj Ïivot podﬁídit novému Egyptu?
Bûhem nûkolika mûsícÛ v mladé Ïenû zvítûzila panovnice
a státnické povinnosti nahradily bezstarostn˘ klid. Kleopatra
byla stvoﬁena pro to, aby vládla, neumûla se vrátit zpût. Spiklenci zvítûzili, proã má tedy Ïít dál?
Svûtlo majáku ji fascinovalo a vody pﬁístavu, ozáﬁené pﬁízraãn˘m jasem, ji pﬁitahovaly. Ona má b˘t odlouãená od svûta a Ïít
pod nadvládou korunovaného kluka? Nikdy!
Co takhle promûnit se v ptáka, pﬁelétnout rejdu, dostat se
na ‰iré moﬁe a nechat za sebou svût prÛmûrn˘ch a malichern˘ch lidí… Kleopatra se usmála, rozpﬁáhla paÏe a pﬁipravila se
ke vzlétnutí.
„Veliãenstvo, poãkejte!“
Vûrná sluÏka Charmion dobûhla aÏ ke své paní a zahalila ji
do závoje z královského lnu.
Malá, tmavovlasá, snûdá Charmion s nízk˘m ãelem, ‰piãat˘m nosem a siln˘ma nohama byla tûlem i du‰í oddaná své
královnû. Teì ji pevnû uchopila a odvedla doprostﬁed terasy.
„Veliãenstvo, musíme odejít z paláce!“
Kleopatra se probírala ze snûní a sotva svoji sluÏku poznávala.
„Odejít…“
„Náhodou jsem vyslechla stra‰n˘ rozhovor; v paláci uÏ nejste v bezpeãí.“
„Budu bojovat!“
„To by bylo zbyteãné, máte pﬁíli‰ mnoho nepﬁátel; odejdûme, snaÏnû vás prosím!“
„·patnû mû zná‰, Charmiono.“
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„Paní, nemÛÏete zvítûzit, vûﬁte mi!“
Kleopatra zavrávorala.
SluÏka ji právû zachránila a znovu jí hrozí smrt… Ona, královna, Ïe se má podrobit protivenství, ustoupit panice a chovat se jako poslední zbabûlec?
„Buìte rozumná, Veliãenstvo,“ naléhala Charmion. „Daleko
odtud budete moct bojovat.“
„Rozdrtím tu chátru ve vlastním paláci,“ rozhodla Kleopatra.

