Kleopatra
(69. př.n.l - 30. př.n.l)
Snad nejslavnější žena co kdy žila. Jsou o ní napsány knihy, natočené filmy, divadelní hry a slavný český stejnojmený muzikál. O této královně psal i William Shakspire když psal hru Antonius a Kleopatra. Jaká ale skutečně byla nejmocnější vládkyně Egyptského imperia?

Kleopatra VII: Poslední a největší vládkyně Egypta. Je považována za jednu z nejslavnějších a vubec nejlepších králu co kdy v Egyptě ale i v jiných zemí vládli.

Slavný rod Ptolemaiovcu
Nejdříve se chvilinku zdržíme v Řecku. Když Alexandr Makedonský ( zvaný Veliký ) zemřel v Babilonu, zustala po něm obrovská říše která po Alexandrově smrti neměla žádného vládce. Když Alexandr vydechl naposledy, okamžitě se okolo jeho smrtelné postele strhla krvavá hádka kdo tuto celou obrovskou říši povede. ( a že to byla obrovská říše. Alexandr si podrobil celou Babilonskou říši, Indii, Afriku a Evropu. Na každém místě kde bojoval založil město Alexandrie. Celkem založil 12 Alexandríí po celém svém imperiu. Jedna z těch dvanácti Alexandrii byla také v Egyptě kde se stala hlvním městem.) Hádka vyustila v to že se jeho druhové málem podřezali jenom aby toto všechno bohatsví měli jen a jen pro sebe. Nakonec se domluvili že si tu velkou a mocnou říši rozdělí. Všichni si tedy zabrali pomerně velké kusy, jen Egypt nikdo nechtěl. Jeho sláva za doby Alexandra Velikého totiž velice rychle opadla. Egypt tedy dostal do své moci přítel Alexandra Velikého Ptolemaios XII. Který se v Egyptě stal faraonem. Ptolemaos v Egyptě nebyl oblíbený. Byl to totiž Řek a vybíral vysoké daně. Egypt na tom byl zle před jeho příchodem, ale když tam začal kralovat byl na tom ještě huř. Nastalo sucho a záplavy od životodárné řeky Nil ne a ne přijít. Ještě k tomu v Egyptě vládl Řek který neuměl Egyptsky ani žbleptnout a vybíral vysoké daně a na Egypt zhola kašlal. Ptolemaios XII. Měl 6 dětí. 2 Syny a 4 dcery. A tak založil v Egyptě rod Ptolimajovců.

Taková normální rodinka
Ptolemaovi děti se jmenovali takto:
Ptoleaios XIII.
Ptolemaios XIV.
Berenike
Kleopatra Tryphaena
Arsinoe ( nejmadší z rodu Ptolemaovcu )
Kleopatra VII. ( naše Kleopatra )

Život v rodině Ptolemaia XII byl opravdu drsný. Sourozenci se rvali o to kdo dostane Egyptský trun, a tchýně s tchánama se vraždili navzájem a bojovali o moc. Naše tehdy 14ctiletá Kleopatra veděla že pokud chce získat Egypt musí se proto mít napozoru. Chvilka nepozrnosti a jeden ze sourozencu jí muže zabít. A tak od útlého mládí ležela v knihách a učila se jak se politice tak i cizím jazykum. Kleopatra nebyla vubec hloupá. Plynule mluvila Latinsky, Řecky, Egyptsky a Italsky.( ostatní členové rodiny mluvili pouze Řecky) Byla také výborná v matematice. Toto všechno jí mělo napomoci získat královský titul. Učila se potají aby jí sestry a bratři neviděli. 
v roce 55 př.n.l. se obyvaté Alexandrie vzbouřili nad Ptolemajovou krutovládou a vyhnali jeho i jeho rodinu z Egypta. Ptolemaios uprch do Říma a jeho nejstarší dcera Berenike se stala královnou. Tohle si ale tatíček Ptolemaios nenechal líbit a tak s pomocí římského generála Pompea sesadil svou dceru Bereniku z trůnu a nechal jí popravit. Berenike ale taky nebyla svatoušek. Její mladší sestra Kleopatra Tryphaena se jí pokusila sesadit z trůnu. Berenike se na ní naštvala a tajně svou sestru otrávila. Zbyli tedy pouze čtyři Ptolemajovcovi potomci. A to Ptolemaios XIII., Ptolemaios XIV., Arsinoe a naše Kleopatra VII.

Ptolemaios XIII. na Egyptském truně
( máte v těch jménech guláš? Já teda jo. Všichni se buď jmenovali Ptolemaios nebo Kleopatra. Ale taková už byla u Ptolemaiovcu tradice že se synové a dcery jmenují stejně) - poznamenání autora.

Po smrti tatíčka Ptolemaia XII. na trun usedl jeho syn Ptolemaios XIII. ( jak jinak než zase ptolemaios ). 16sciletá kleopatra byla niní nejstarší z Rodu Ptolemaovcu a měla se za svého 12ctiletého bratra provdat. Kdyby se za svého bratra provdala, byla by to skvělá šance stát se královnou. Dokonce to měla i promyšlené. Stačilo jenom šetrně zařídit aby bratr nějakou neštastnou náhodou zemřel a ona by se tím právem stala královnou. ( tou neštastnou náhodou jsem myslela zabít ho.) Kleopatra ale veděla že její bratr i když je mu teprve 12, moc dobře ví co má jeho sestřička v plánu a že hned po svatbě by jí zařídil okamžitý odchod z tohoto světa. Po dlouhém přemýšlením a všemožným plánováním jí nakonec nic jiného nezbylo než se za svého bratra provdat. Kleopatra později prohlásila že její manžel ( bratr ) je příliš mladý na to aby vládnul a že za něj prozatím bude vládnout ona. A tak zahnala svého bratra do kouta a na dva roky se stala Egyptskou královnou.

Do vyhnanství
V prvních dvouch letech vlády se Kleopatře podařilo udržet si moc v Egyptě, přestože měla mnoho nepřátel. Jeden z jejích nejmocnějších odpurcu byl Pothinus, vrchní poradce jejího bratra Ptolemaia. Ptolemaiovi se nelíbilo že Kleopatra dělá duležitá vladařská rozhodnutí, aniž by se s ním poradila. Ptolemaiovi bylo už skoro 15 let a začal se dožadovat podílu na moci. V roce 48 př.n.l. Kleopatra zjistila, že Ptolemaios s pomocí vojáku jí chtějí zabít. Kleopatra pochopila že musí opustit Egypt. Vzala tedy nejmladší a jedinou žijící sestru Arsinou a společně nasedli na loď která je odvezla do Sýrie. ( ted si určitě myslíte že Kleopatra vzala Arsinou protože o ní měla strach aby jí bratr také nezabil. To je ale omyl. Kleopatra by jí nejraději viděla mrtvou jenom aby dostala Egyptský trun. Vzala jí sebou aby jí zabránila dostat se k moci )

Julius Caesar
Tak nejdřív kdo to byl: Gaius Julius Caesar byl římským vojevůdcem a politikem a jedním z nejmocnějších mužů antické historie. Byl dobrým řečníkem a vojáci si ho velice oblíbili. Stal se senátorem v Římě. Měl syna Brutuse který ho moc nemiloval. Ale k tomu co mu vlastně provedl se dostaneme. Caesar přijel do Egypta pro obrvskou sumu peněz, jak tvrdil, které Kleopatřin otec dlužil. Přikázal tedy aby se s ním Kleopatra a Ptolemaios sešli k projednání mírové smlouvy. Kleopatra ale veděla že když se ukáže v Egyptě okamžitě ji zabijí a tak se jednoho dne nechala tajně propašovat do paláce. Zaplatila sluhovi aby jí zabalil do koberce a přinesl do Casarovích komnat. Chystala se použít všechen svuj šarm a inteligenci, aby získala jeho podporu. Caesar jí byl okamžitě okozlen. Stačilo málo a Kleopatra největšího římana klofla. Dokonale jí podlehl a bláznivě se do ní zamiloval. Když to Ptolemaios zjistil, vstekle zahodil svou korunu a utkl z paláce. Ceasar mu povolil opustit Egypt a přidat se ke své sestře Arsinoe. Asi o měsíc později se našlo Ptoleiovo tělo v Alexandijském přístavu. Nikdo dodnes neví kdo Ptolemaia zabil. Kleoptra se tedy už konečně mohla stát královnou.

Mocný ochránce 
Kleopatra se poprvé po letech mohla cítit bezpečně. Její nepřítel Ptolemaios XIII. a jeho rádci byli po smrti a Caesar slíbil že jí bude navždy ochraňovat. Kleopatra se plavila s Caesarem po životodárné řece Nilu a ukazovala mu krásy své země která za její vlády jen kvetla. Lidé měli co jíst a měli jí velice rádi. Za Kleopatřiny vlády dostali vše co jim Ptolemaios nedal. Přišel den kdy se musel Caesar vrátit zpět do Říma( i když velice nerad). V Egyptě Kleopatře nechal přes 15 000 vojáků. Pro dukaz opravdového bezpečí nechal projistotu odklidit jejího posledního žijícího bratra Ptolemaia XIV. Pro případ že by se pokoušel zmocnit se moci. Naživu zustala pouze nejmladší Arsinoe. Všichni z rodu Ptolemaiovcu byli ( krom Kleopatry ) mrtví. (povraždění). V tu dobu byla Kleopatra s Caesarem těhotná.

Všechny cesty vedou do Říma
Když byl Caesar doma v Římě narodil se Kleopatře syn Caesarion. ( konečně ne Ptolemaios! Kleopatra mu dala toto jméno protože se už nepokládala za dceru Ptolemaia). Celá natešená čekala v Egyptě až za ní její milovaný Caesar přijede a až mu ukáže jejich syna. Caesar se ale neustále v dopisech vymlouval že má moc práce a že do Egypta přiject nemuže. Když nemohl Caesar do Egypta, muže kleopatra do Říma. A tak v roce 46 př.n.l. dorazila vládkyně Egypta do Říma za Caesarem. Caesar byl překvapen její návštěvou ale uvítal jí ve svém paláci. Byl ale asi jediný kdo Kleopatru vítal. Římané na ní koukali všelijak. Moc se jim nelíbilo že Caesarova milenka je právě Kleopatra. Vrcholem všeho bylo že Caesar uznal že je otcem Caesariona, syna Kleopatry. Aniž by to sám tušil pomaloučku si dělal v senátu nepřátele. Senát Kleopatru nemohl vystát. Caesara odsuzovali že je víc v Egyptě než v Římě. A Poslední kapka všeho byla když Caesar nechal kleopatře vystavit sochu. Kdo to nemohl ale rozdýchat ze všech římanu nejvíc byl Caesaruv syn Brutus který se bál že všechnu moc kterou jeho otec Caesar měl předá Caesarionovi. Jelikož už v té době před X tisíci lety byla Itálie republika a vládla tam demokracie, měl se Caesar stát diktátorem a dokonce i králem. Toho se ale Brutus bál nejvíce. Bál se že ho o vše jeho otec připraví. A tak sjednal zasedání senátu. Bez Caesara. Brutus senát seznámil s problémem. Senát nakonec odhlsoval aby byl Julius Caesar usmrcen. Příštího dne sebral Brutus 10 schopných mužu, a před budovou kde sídlil senát Julia Caesara ubodali k smrti. Celkově mu prý zasadili asi 25 ran. Ale jenom jedna rána byla smrtelná.,, I ty Brute?" Vypadlo z umírajícího Caesara když uviděl svého syna se skrvaveným nožem v ruce. Poté zemřel. kleopatra byla najednou ve smrtelném nebezpečí a rozhodla se opustit Řím. 

Příjezd ve velkém stylu 
Caesarova vražda vedla ke třem letům strašné občanské války v Římě, protože tři ruzné skupiny římských senátorů a čelnové vedoucích římských rodin soupeřili o moc. Soupeřící armady vedli tři mocní muži, z nichž každý doufal, že zaujme Caesarovo místo. Jmenovali se Octavianus( Caesaruv synovec), Marcus Antonius a Marcus Lepidus. Nakonec se mezi ně v roce 42.př.n.l. rozdělilo římské území. Marcu Antoniovi připadla celá oblast východního středomoří, k níž patřil i Egypt

Antonius a Kleopatra
Antonius Měl vládu nad Egyptem, Ale potřeboval Kleopatřinu podporu. Potřeboval Egyptské zlato aby zaplatil armádě a tak napsal Kleopatře dopis z žádostí. Ta ale neodepisovala a tak se Antonius rozhodl setkat se s ní. To mu vyšlo a hned jak Kleopatru uviděl okamžitě ho okouzlila. Kleopatra byla chytrá a veděla že když si ho omotá okolo prstu bude jí ochraňovat a její zem bude opět v bezpečí jako za Caesara. Netrvalo dlouho a i on podlehl jejímu kouzlu.zimu roku 41 př.n.l. strávil s Kleopatrou v Alexandrii. Jen málokdy nestála Kleopatra Antoniovi po boku. Kleopatra také s Markem Antoniem Otěhotněla. Čekala dvojčata. Ten se ale na jejich narození nepočkal. Na začátku roku 41 př.n.l. se musel vrátit do Říma, protože jeho manželka Fulvie vedla povstání proti Ocatvianovi. ( je dokázané že Kleopatra byla rozhodně lepší matkou než její otec který nechal popravit svou vlastní dceru Bereniku. Kleopatra své děti hýčkala a milovala)

Královna Králů 
Kleopatra nadále vládla Egyptu. A vládlo se jí opravdu velice dobře. Ve svém státě měla bohatsví, záplavy Nilu byli čím dál častější což znamenalo velice dobrou úrodu. Lidé ji milovali a Uctívali. Kleopatře a Antoniovi se narodil třetí syn. Jmenoval se Ptolemaios Philadelphus. Dále měla Dceru Kleopatru Selené a syna Alexandera Heliose a samozřejmě potomka Julia Caesara Caesariona. Kleopatra si vedla v kralování tak dobře, že byla korunována Královnou králů a všichni její potomci dostali královské tituly. Kleopatra a Marcus Antonius se rozhodli založit svou vlastní říši a společně jí kralovat.( to samé měla v plánu zrejmě i s Caesarem ale s nim to nějak nevyšlo)

Válka z Římem - bitva u Actia
Vrcholní Římští politici, vedení Caesarovým synovcem Octavianem Byli šokování Antoniovou a Kleopatřinou snahou založit vlastní říši, a vyhlásily Egyptu válku. Antonius zajel do Říma pro své vojáky a vyjel do války. Také Kleopatra se té války učastnila. Sebrala všechno své vojsko a odvážně vyjela do boje. Boj ale skončil obrovským fiaskem. Antonius s Kleopatrou utrželi obrovskou prohru a potupu. Proti Octavianovím vojskem neměli šanci. Antonius byl nucen uprchnout z boje když většina jeho vojáku odmítla bojovat. Antonius byl znechucen a zahanben a vinu dával Kleopatře, ve strachu před jeho hněvem se Kleopatra uzamkla ve své horbce a poslala mu vzkaz že je mrtvá. Antonius se v záchvatu zoufalství probodl mečem. Když se to Kleopatra dozveděla okamžitě poslala sluhy aby Antonia do hrobky přinesli. Antonius zemřel Kleopatře v náručí.

Egypt obsazen Římem
Bylo zle. Po Antoniově smrti obklíčil Octavianus Egypt a držel Kleopatru jako vjezně. Řím okupoval Egypt a Kleopatra nemohla udělat nic. Uzamkla se tedy ve své hrobce se dvěma svýma služebnýma jménem Iras a Charmion. Octavianovi napsala dopis že chce být pohřbena vedle Marka Antonia. Octavianus veděl co chce udělat ale když vletěl do Kleopatřina chrámu bylo již pozdě. Kleopatra královna Královen byla mrtvá. Stejně tak byli mrtvé i její služebné. Legenda vypráví že se prý nechala uštknout brejlovcem. Její služebné sebevraždu spáchali dobrovolně. Nejspíš věřili že ji budou sloužit i po smrti. Nejde ale s přesností říct na co Kleopatra skutečně zemřela. Její tělo se nikdy nenašlo. A tak skončil život slavné královny Kleopatry. I když pro záchranu své země udělala vše co bylo v jejích silách neubránila se moci a síle říše Římské. Egypt tak stratil nejslavnější a také nejlepší královnu co kdy Egyptu vládla.

Jak to bylo s potomky?
Sice se toho moc nevý ale zřejmě po Kleopatřině smrti byli poslány do Říma kde je později vychovala Antoniova manželka Fulvie. O jejích synech se toho dál nic nezjistilo. Neví se jestli zemřeli nebo se oženili. Ale její dcera Kleopatra selené se provdala a dožila so poklidný a bezstarostný život. Je tedy možné že dnes žijí pra pra pra vnoučata Kleopatry a mají spolu stejnou DNA. Jak dopadla její sestra Arsinoe to se už asi bohužel taky nedozvíme

Která Kleopatra?
Dochovalo se několik soch s vyrytým jménem Kleopatra. V dynastii Ptolemaiovců však existovalo přinejmenším sedm královen Kleopater. Naše Kleopatra VII. z nich byla nejznámější a také poslední.
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Takto byla vyobrazena na minci. Dodnes nevíme jak doopravdy vypadala. Její tělo se nikdy nenašlo
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