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Cnprrolul 1

IGIPTEANCA ACEEA'

Trdsdtura cea mai d.e Pret a. omului este

un pronuntat simg a ceea ce sd nu creadd.2

Euripide

Una dintre cele mai faimoase femei care au triit vreodate,
Cleopatra a VII-a a condus Egiptul vreme d,e 22 de ani. A pierdut
un regat o dati, l-a recdgtigat, apoi a fost cat pe ce sd il piardi din
nou, a dobdndit un imperiu, a pierdut tot. Zeili in copilirie, regi-
ni la 18 ani, celebritate imediat dupi aceea, a dat nagtere specu-
laliilor gi sentimentelor de veneralie, bdrfelor gi legendelor, chiar
qi in timpul lrie{ii. Pe cind se afla in apogeul puterii, conrola
practic toate coasta Mediteranei, ultimul mare imperiu condus
de un egiptean. A {Icut un copil cu un birbat insurat gi ince trei
cu altul. A murit la virsta de 39 de ani, cu o generalie inainte de

na$terea lui Hristos. Catastrofele au darul de a intiri reputaliile,
iar sfirs,itul Cleopatrei a fost brusc qi senza{ional. De atunci ne-a
rimas intiperite in imaginalie. Multi lume a vorbit despre ea,

inclusiv cei mai mari dramaturgi qi poeli; de 2000 de ani ii atri-
buim intruna diverse replici. Avind una dintre cele mai bogate
vieli de apoi din istorie, ea a devenit asteroid, joc video, cliqeu,
automat de vindut produse, !igar6, club de striptease, sinonimi
cu Elizabeth Taylor. Shakespeare a confirmat diversitatea infinita
a Cleopatrei. Habar nu avea el.

13



Slacn Scnrlr

Numele siu este de neuitat, insi imaginea sa nu este clari.
Cleopatra este poate unul dintre cele mai uqor de recunoscut
personaje istorice, insa cunoagtem prea pulin despre infiligarea
ei reali. Numai portretele de pe monedele ei - betute in tim-
pul vielii $i pe care le-a aprobat ea insigi - pot fi considerate

autentice. In plus, ne amintim de ea din motive gres,ite. O su-

verani priceputi qi clarvizltoare, ea qtia si construiasce flote,
si indbuqe revolte, si controleze circulalia banilor, si stArpeasci

foametea. Un eminent general roman i-a confirmat talentul in
strategia militare. Chiar daci pe vremea sa femeile care defineau
pozitii de putere nu reprezentau o raritate, ea a iegit in evidenli,
fiind singura femeie din Antichitate care a condus singure gi

a influeniat politica occidentali. Era pe departe cea mai boga-

ti din zona mediteraneani. $i s-a bucurat de un prestigiu mai
mare3 decit al oricirei alte femei de vArsta sa, dupi cum i s-a

atras atenlia unui coleric rege rival cAnd acesta a pus si fie asasi-

nate, in timp ce Cleopatra se afla in viziti la curtea sa. (Datorite
reputatiei ei, nu s-a intamplat acest lucru.) Cleopatra provenea

dintr-o familie cu o indelungati. tradilie de u.cigagi gi a respectat

la rindul ei aceasti traditie, insi, linind cont de perioada s,i de

locul in care a triit, s-a comportat remarcabil de bine. Cu toate

acestea, continui si fie considerati o seducitoare destribelate,
nefiind ultima ocazie cind, o femeie cu adeverat puternici este

transformata intr-una neruginat de uguratici.
La fel ca toate destinele care au inspirat poeme, cel al

Cleopatrei a fost unul plin de instriiniri qi de dezamigiri. A fost

crescute intr-un lux firi asemlnare pentru a mogteni un regat

aflat in declin. Vreme de zece generalii, familia sa a copiat stilul
faraonilor. Ptolemeii erau, de fapt, greci macedoneni, ceea ce

inseamni ci Cleopatra era la fel de egipteanci precum Elizabeth
Taylor. CXnd Cleopatra avea 18 ani qi fratele siu - 10, acegtia au

preluat conducerea unei liri cu un trecut bogat s,i un viitor fragil.
1 300 de ani o despart pe Cleopatra de Nefertiti. Piramidele - pe

care, cu siguranla, Cleopatra i le-a aritat lui Iulius Caesar - purtau
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deja inscriplii. Sfinxul trecuse prin ample lucriri de restaurare
cu un mileniu inainte. Iar gloria marelui Imperiu Ptolemeic de

odinioari se estompase. Cleopatra a ajuns la virsta majoratului
intr-o lume eclipsati de Roma, care in cursul copiliriei sale gi-a

extins conducerea pAnl la granila cu Egiptul. C6nd Cleopatra
avea 11 ani, Caesar le-a atras atenlia ofilerilor sdi ci daci nu
purtau rizboaie, daci nu luau bogilii 9i nu ii conduceau pe al1ii,

nu erau romani. Un suveran roman care a condus propria lupti
celebrl impotriva Romei a exprimat altfel ceea ce avea si contu-
reze soarta nefericiti a Cleopatrei: Romanii aveau temperament
cle lupi. Urau lucrurile mirele. Toate bogijiile lor proveneau din
jal Aveau de gdnd sd puna stipanire pe tot sau,,fie si distrugi
tot, fie sA piari in incercarea de a distruge".a Era clar ce implicalii
avea acest lucru asupra ultimei leri bogate din sfera de influen-

li a Romei. Egiptul se remarcase prin modul agil de a negocia;

in mare misuri, igi pestrase autonomia. Dar se amestecase deja in
treburile Romei.

ln schimbul unei uluitoare sume de bani, tatd'l Cleopatrei igi
asigurase titlul de ,,prieten gi aliat al poporului roman". Fiica sa

avea si descopere ci nu era suficient si fii prietenul acelui po-
por gi al Senatului sdu; era absolut necesar sA te imprietenegti cu

cel mai puternic roman al momentirlui. Era insi un obiectiv de

neatins in ultimii ani ai Republicii, cdnd aceasta era distrusd, de

rirzboaie civile. Acestea au izbucnit cu regularitate de-a lungul
viefii Cleopatrei, astfel incat o intreagi suiti de comandanli ro-
nrani au pornit unul impotriva celuilalt intr-o adevlrate intrecere
lprinsi de ambilii personale, care s-a incheiat de doud ori pe

tilram egiptean. Fiecare asemenea confruntare a lisat lumea me-
diteraneani tremurind, incercind si igi redireclioneze loialitatea
qii tributurile. Tatil Cleopatrei s-a dat bine pe lingl Pompei cel

Mare, genialul general roman ciruia pirea si ii suridi soarta o

cternitate. Acesta a devenit patronul familiei. El a declanqat gi un
lr'izboi civil impotriva lui Iulius Caesar chiar cind, de cealalti par-
lc a Mediteranei, urca pe tron Cleopatra. ln vara anului 48 i.Hr.,
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Caesar 1-a infrdnt zdrobitor pe Pompei in centrul Greciei; Pompei
s-a refugiat in Egipt, unde a fost injunghiat;i decapitat pe o plaji
egipteane. Cleopatra avea 2l de ani. Nu avea alti alegere decdt

si se dea bine pe lAngi noul stipAn al lumii romane. A ficut-o
intr-un mod cu totul diferit decat majoritatea celorlalli regi cli-
entelari, ale ciror nume, deloc intAmplitot sunt astizi de mult
uitate. in anii care au urmat s-a luptat din resputeri si foloseascd
puterea romani in favoarea sa, schimbdndu-gi din nou patronul,
dupi moartea lui Caesar, qi sf5rgind prin a se alia cu protejatul
acestuia, Marc Antoniu. Priviti retrospectiv, domnia ei seamini
cu o amdnare. Povestea sa, de fapt, se sfArqise inainte de a incepe,

deqi cu siguranll ci ea vedea lucrurile cu totul altfel. Odatd cu
moartea sa, Egiptul a devenit provincie romani. Avea si igi redo-
bdndeasci independenla abia in secolul XX.

Se poate spune ceva bun despre o femeie care s-a culcat cu cei
mai puternici doi birbali din vremea sa? Posibil, dar nu intr-o
epoci in care Roma controla modul in care erau relatate faptele.

Cleopatra s-a aflat la una dintre cele mai periculoase riscruci
din istorie: cea a femeilor s,i a puterii. Femeil-e deqtepte, averti-
zase Euripide cu sute de ani inainte, sunt periculoase. Un istoric
roman5 era incentat se minimalizeze o regini iudaicd ca fiind
regini doar cu numele pentru ca - gase pagini mai tArziu - si
o condamne pentru ambitia sa nemisurate, pentru modul seu

nesd,buit de autoritar de a conduce. Se mai flcea simlit un gen

gi mai dezarmant de putere. intr-un contract prenuplia16 din se-

colul I i.Hr., mireasa se angaja si fie credincioasi gi afectuoasi.
in continuare, aceasta jura si nu adauge elixiruri de dragoste
in mdncarea gi in biutura solului. Nu qtim dace Cleopatra i-a
iubit pe Antoniu sau pe Caesar, dar gtim ci i-a determinat si
ii faci pe plac. Dupi pirerea romanilor, i-a,,inrobit" pe amAn-
doi. Era deja un joc cu piederi gi cAgtiguri egale: puterea unei
femei presupunea inqelarea unui birbat. Se zice ci, intrebati
fiind cum a reugit sd il influenleze pe August, primul implrat
roman, solia sa a rdspuns cd ficuse asta,,fiind extrem de casti,

16

Cltope.tna.. Vtala ulrlvll REGINE A Ecrprut,ut

fhcAndu-i bucuroasd, pe plac, neamestecAndu-se deloc in trebu-

rile lui gi, mai ales, prefd,cdndu-se ci nu le vede qi nu le aude pe

lavoritele care ii starneau pasiunea'.7 Nu are rost si luim releta

ca atare. Pe de alti parte, Cleopatra era Plimedite din alt aluat.

in cursul unei excursii relaxante la pescuit, sub soarele lasciv al

Alexandriei, aceasta nu s-a sfiit si ii propuni celebrului general

roman si i9i indeplineasce atributiile.
Pentru romani, licentiozitatea gi sfidarea legii erau specifice

grecilor. Cleopatra era de doui ori suspecte, mai intii pentru

ci provenea dintr-o culturd cunoscute pentru ,,talentul nativ
de a ingela'8 gi apoi pentru ci locuia in Alexandria. Romanii

nu ficeau distinclia intre exotic s,i erotic; Cleopatra reprezenla

Orientul ocult qi alchimic, pimintul lui sinuos 9i senzual, la fel

cle pervers gi de original ca gi Nilul, acel fluviu uluitor' Birbalii
care se apropiau de ea pd.reau ci i;i pierd minlile sau cel pulin
ci iqi schimbd planurile. Ea scapi de critici chiar 9i in biografia

lui Marc Antoniu scrisi de Plutarh. Are acelas,i efect asupra isto-

ricului din secolul al XIXlea care o descrie, cAnd l-a cunoscut

pe Caesar, drept,,o uguraticd de 16 ani".e (Era, de fapt, o femeie

de 21 de ani care gtia foarte bine ce vrea de la via!i.) Cintecul
sirenei din Orient a precedat-o cu mult pe Cleopatra, dar nu

conteaze; ea a trimis salutdri de pe imbetetorul teram al sexului
qi al exceselor. Este lesne de inleles cum de Caesar a devenit un

personaj istoric, iar Cleopatra - o legendi.
Imaginea pe care ne-am creat-o mai este afectati de faptul ci

romanii care au relatat indeaproape povestea Cleopatrei cunos-

leau prea bine propria istorie antici. Aceasta se strecoara intru-
na in povestirile 1or. La fel ca Mark Twain aflat in coplegitorul

5i supraincircatul Vatican, preferim adesea copiile originalului.
l.a fel se intAmpla ;i cu autorii clasici. Acegtia combinau relatiri,
reinflorind vechi povegti. Au incircat-o pe Cleopatra cu viciile
rltor ticalo$i. Rostul istoriei era de a fi rescrisi, intr-un stil mai

clcgant, insi nu neaperat cu o mai mare acuratete. in textele

lr.rtice, ticiloqii poartl intotdeauna o anumitd haini vulgari
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de purpuri, min6nci prea mult curcan fript, se ung cu alifii
rare, iqi topesc perlele. Fie cd erai o regine egipteani pecetoase
gi insetati de putere, fie cd erai un pirat nemilos, erai cunoscut
pentru ,,odioasa extravanganli"ro a accesoriilor pe care le purtai.
Ticilogia gi opulenla mergeau mini-n mdni; lumea ta strilucea
in purpuri gi aur. Nu a ajutat nici faptul ci istoria se confunda
cu mitologia, omenescul cu divinul. Lumea Cleopatrei era una
in care puteai sd vizitezi rimiEitele lirei lui Orfeu sau si yezi oul
pe care l-a clocit mama lui Zeus. (Aceasta se gi.sea ln Sparta.)

Istoria este nu numai scrisi, de posteritate, ci si pentru poste-
ritate. Sursele noastre cele mai complexe nu au cunoscut-o pe
Cleopatra. Plutarh s-a nlscut la 76 de ani de la moartea ei.
(A scris in aceeasi perioadi cu Matei, Marcu, Luca Ei Ioan.)
Apian a scris la o distanli de mai bine de un secol; Dio - la mai
bine de doud. Povestea Cleopatrei diferi de povegtile celor mai
multe femei pentru ci bdrbalii care au creat-o * fiecare din pro-
priile motive - i-au sporit rolul in loc si il mics,oreze. Relalia ei
cu Marc Antoniu a fost cea mai lungi din viala sa, insi relatia cu
rivalul lui, August, a oferit cel mai mult in timp. El i-a infrint
pe Antoniu gi pe Cleopatra. Pentru Roma, ca si amplifice glo-
ria, acest fapt a furnizat o versiune de telenoveli despre o regini
egipteani, nesilioasi, trlditoare, insetati de singe gi obsedati
de putere. El a mi.rit-o pe Cleopatra la proporlii hiperbolice
pentru ca victoria sa si pari la fel de mare - 9i ca si il scoatd din
peisaj pe adeviratul lui duqman, cumnatul siu. Rezultatul final
este asemandtor istoriei vielii britanice din secolui al XIX-lea
sau istoriei Americii secolului XX, dacl ar fi fost scrise de prege-
dintele Mao.

Istoricilor extraordinar de tendenliogi li se adaugi surse
extraordinar de pestrile. Nu s-a pestrat nici un papirus din
Alexandria. Nu a rimas nimic din orasul antic deasupra solului.
Avem, cel mai probabil, un singur cuvant scris de Cleopatra. (ln
anul 33 i.Hr., fie ea, fie un scrib a semnat un decret regal cu ter-
menul grecesc ginesthoi, care inseamni ,,Si se execute".) Autorii
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clasici ignorau statisticile qi uneori chiar qi logica; povestirile
acestora se contrazic intre ele gi uneori chiar pe ele insele. Apian
este neglijent cu detaliile, iar Josephus nu e prea priceput la cro-
nologie. Dio prefera retorica in defavoarea exactitelii. Lacunele
sunt atat de frecvente, lncit par intenlionate; existi un fel de

conspiralie a ticerilor. Cum este posibil si nu avem nici un bust
impozant ai Cleopatrei dintr-o epoci de desivirgitd portretisti-
ci realisti? Nu s-au publicat niciodati scrisorile lui Cicero din
primele luni ale anului 44 i.Hr. - cand Caesar gi Cleopatra se

aflau impreuni la Roma. Cea mai lungi. istorie greceasce a epo-
cii lj,ateaza cu superficialitate perioada tumultoase in dlsculie.
Este greu de spus ce ne lipsegte cel mai mult. Apian promite se

scrie mai mult despre Caesar qi Cleopatra in cele patru cirli ale

sale despre istoria Egiptului, care inse nu s-au pestrat. Relatarea

lui Liviu se incheie cu un secol inaintea Cleopatrei. $tim despre

lucrarea detaliati a doctorului ei personal numai din referirile
lui Plutarh la aceasta. Cronica lui Dellius a dispirut, impreuni
cu scrisorile grosolane pe care se zice cd i le-ar fi scris Cleopatra.
PXni qi Lucan se opres,te enervant de brusc in mijlocul poemului
siu epic, ldsdndul pe Caesar blocat in palatul Cleopatrei la iz-
bucnirea rizboiului alexandrin. $i, in lipsa faptelor, apare mitul,
buruiana istoriei.

Golurile din consemnlri reprezinti un aspect al problemei,

dar ceea ce s-a construit in jurul acestora e cu totul altceya.
Problemele de stat au fost diminuate ca importanli, noue ra-
mAnindu-ne problemele sentimentale. O femeie impresionante,
versati in politici, diplomalie gi guvernare, care vorbea fluent
noui limbi, elocventi gi fermecetoare, Cleopatra pare totu$i cre-
alia propagandigtilor romani $i a regizorilor de la Hollywood.
I s-a pus eticheta de modi veche a ceea ce $tim cl a existat din-
totdeauna: puternica sexualitate femininl. $i a fost dezavanta-
jati de perioada in care a trdit. Pe lingi faptul cl povestea i-a
fost scrisl de propriii dugmani, a avut negansa si rimani lntipe-
ritd in minliie tuturor in momentul in care se afirma gi poezia
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latini. Cleopatra pur gi simplu supravieluiegte intr-o limbd care
ii este ostile. S-au inmullit relatirile fictive. George Bernard
Shaw enumeri printre sursele pe care le-a folosil pentrt Cezar

;i Cleopatra propria imaginalie. Numerosi istorici s-au bazat pe

Shakespeare, ceea ce este de inleles, dar este ca gi cum ai confun-
da spusele lui George C. Scott cu cele ale lui Patton.

Reconstituirea portretului Cleopatrei consti in egali misuri
in yalorificarea pulinelor fapte cunoscute qi in indepdrtarea mi-
tului pietrificat gi a vechii propagande. Era o grecoaicd a cirei is-
torie a fost scrisi de nigte oameni al ciror viitor era la Roma, cea

mai mare parte dintre acegtia fiind demnitari imperiali. Pentru
noi, metodele istoricell ale acestora sunt de nedeslugit. Rar gi-au
indicat sursele. S-au bazat in mare misuri pe memorie. Potrivit
criteriilor moderne, acegtia sunt polemigti, apologeli, moraliqti,
fabuligti, reciclatori, culegitori de fragmente disparate, amatori.
in ciuda erudiliei sale, Egiptul din vrernea Cleopatrei nu a dat
vreun mare istoric. Aga ci putem interpreta evenimentele numai
in acest context. Sursele au multe minusuri, insi sunt singurele
pe care le avem. Nu existi un acord referitor la majoritatea deta-
liilor elementare ale vielii ei, precum cine a fost mama sa, cit a

stat Cleopatra la Roma, de cite ori a fost insircinati, daci s-a ci-
setorit sau nu cu Antoniu, ce s-a intAmplat in lupta care i-a pecet-
luit soarta, cum a murit.* Am incercat in aceasti carte si 1in cont
de cine a fost bibliotecar s,i cine autor de gtiri de senzalie, cine
a vizitat Egiptul, cine l-a urit !i cine s-a niscut acolo, cine era
misogin, cine a scris cu zelul unui convertit roman, cine a vrut se

se rizbune, si ii faci pe plac impiratului sau sA isi perfec$oneze
stilul poetic. (M-am bazat pulin pe Lucan. Acesta a fost la fala lo-
cului la scurt timp dupi evenimente, inaintea lui Plutarh, Apian
gi a lui Dio. A fost, in acelagi timp, un poet qi un scriitor cdruia

* Nici autorii operelor de ficliune nu au convenit cu privire la Caesar $i
Cleopatra. O iubegte (Hnndel), nu o iubelte (Shaw), o iubegte (Thornton
Wilder).
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i-a plecut se exagereze.) Chiar qi cind nu sunt fie tenden{ioase,
fie incilcite, relatirile acestora sunt adesea exagerate. Dupi cum
am menlionat, in Antichitate nu existau povegti simple, lipsite de
z.orzoane.2t Scopul povegtilor era sa impresioneze.

Nu am incercat si completez lipsurile, degi uneori am reunit
variantele posibile. Ceea ce pare a fi doar posibil rimXne in tex-
tul de fali doar posibil - chiar dacl existi opinii diferite pAni
$i in privinla variantelor posibile. Ceea ce este ireconciliabil
timine in continuare nereconciliat. Am reconstituit mai ales

contextul. lntr-adevir, Cleopatra qi-a ucis fralii, dar Irod gi-a
rrcis copiii. (Dupi aceea, s-a viicirit cA a fost,,cel mai nefericit
dintre tali".13) $i, dupl cum ne amintegte Plutarh, un asemenea

comportament era firesc in rindul suveranilor. Cleopatra nu a

li)st neapirat frumoasi, insi bogilia ei - 9i palatul - ii ldsa pe

lumani cu gura cescate. Lucrurile erau percepute diferit de o

l)arte a Mediteranei fald de cealalti. Ultimele decenii de cerceta-
lc cu privire la femeile din Antichitate qi la Egiptul elenistic sunt
crlificatoare. insi uneori dramatismul relatirilor este intemeiat.
I'crioada in care a triit Cleopatra a cunoscut personalitali fas-
r inante. La sfirqitul acesteia, cei mai mari actori ies din sceni
IrlLrsc. in urma lor lumea se prdbuseste.

Chiar daci nu cunoa$tem foarte multe despre Cleopatra,
sunt o multime de lucruri pe care nici ea, la rindul siu, nu le

flir. Nu qtia nici ce triiegte in primul secol i.Hr. sau in Epoca
clcnistici, ambele fiind crea!ii ulterioare. (Epoca elenistici ince-
pt cu moartea lui Alexandru cel Mare, in 323 i.Hr., qi se termine
rrr unul 30 i.Hr., cu moartea Cleopatrei. Cea mai buni descriere
,r su r fost ca fiind epoca greceasci in care grecii nu au jucat nici
rrrr rol.'a) Nu $tia ce este Cleopatra a VII-a din mai multe motive,
rrrrrrl dintre acestea fiind faptul ci era, de fapt, a qasea Cleopatri.
Nu it ia pe nimeni cu numele de Octavian. Omul care a infr6.nt-o

1i carc i-a luat totul, a impins-o la sinucidere qi care aproape
r ir ir livrat-o posteritalii s-a numit la naqtere Gaius Octavius.
lrrrrinte de a juca un rol determinant in viala Cleopatrei, acesta
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s-a autonumit Gaius lulius Caesar, dupi ilustrul siu unchi, iu-
bitul ei, care il adoptase prin testament. Astizi il gtim drept
August, titlu pe care qi l-a acordat abia la trei ani dupi moartea
Cleopatrei. in prezenta lucrare, apare cu numele de Octavian,
pentru ci ar fi prea mult, ca intotdeauna, sd avem doi Caesari.

S-au schimbat multe denumiri de locuri din Antichitate.
I-am urmat exemplul inlelept al lui Lionel Casson gi am preferat

familiaritatea in locul consecvenlei. Astfel Berytus este inlocu-
it in continuare cu Beirut, in timp ce Pelusium - care nu mai
existi, dar care s-ar afla asti.zi la est de Port Said, la intrarea in
Canalul Suez - rimine Pelusium. Tot aqa am ales sd folosesc or-
tografia englezeasce, nu transliteralii. Rivalul lui Caesar apare in
continuare sub numele de Pompei in ioc de Gnaeus Pompeius
Magnus, iar loc{iitorul lui Caesar - ca Marc Antoniu in loc de

Marcus Antonius. Din multe puncte de vedere, infiliqarea locu-
rilor s-a schimbat, malurile au fost lnghilite de mare, mla$tinile
au secat, dealurile s-au niruit. Alexandria este mai netedd decAt

era in timpul viefii Cleopatrei. $i-a uitat vechiul plan stradal, nu
mai este de un alb sclipitor. Nilul curge cu aproape patru kilome-
tri mai la est. Praful, zipuqeala provocate de mare, emolionantele
asfinlituri purpurii ale Alexandriei au rimas neschimbate. Firea

umani rimine impresionant de asemdnetoare, fizica istoriei -
imuabilS. Relatirile bazate pe observalia directi sunt foarte
diferite.* Vreme de mai bine de 2000 de ani, un mlt a reugit se

eclipseze gi sl supravieluiasci realitilii. Cu exceptiile menlionate
expres, toate datele sunt i.Hr.

* Dupi cum se intample din vremuri im€moriale. ,,Iar incercarea de a
lemuri aceste fapte a fost o sarcini laborioasi, pentru cd martorii oculari ai
catorva dintre evenimente nu spuneau aceleaqi lucruri despre acelagi fapt, ci
povestirilelor difereau fie in funclie de catde pirtinitori erau fali de unul sau

altul dintre cei implicali, fie in funclie de ce i$i aduceau aminte",r5 bombdnea
Tucidide cu 400 de ani inainte de Cleopatra.
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Cnprrolul 2

Monrn NU MUSCA,

Este mand, cereascd, un adetdrat noroc sd" ai atd"t d.e putine relagii.2

Menandru

In vara aceea, Cleopatra a adunat un grup de mercenari, intr-o
tabiri din de$ert, in zipuEeala sticloasi a soarelui sirian. Avea 21

de ani, era orfani gi exilatd. Avusese deja parte gi de un extraor-
dinar noroc, dar;i de reversul acestuia, nenorocirea. Obiqnuiti
fiind cu cel mai mare lux al vremurilor sale, ea qi-a stabilit tabera
la o distanli de 360 de kilometri de porfile de abanos qi de po-
delele de onix ale propriei case. in ultimul an nu ajunsese nici-
odati mai aproape de aceasta ca acum, in cortul sdu aflat prin
tufhrigurile degertului. in ultimele luni se luptase pentru propria
viap, fugind in Egiptul de Mijloc, in Palestina gi in sudul Siriei.
Igi petrecuse o intreagi vard plini de praf adundndu-gi o armate.

Femeile din familia sa erau pricepute la asta gi era evident
ca gi ea mos,tenise aceasti calitate, cel pulin atet cAt si igi facd
dugmanul sd vini si o infrunte. La o distanli periculos de

mici, nu departe de fortireala de la Pelusium aflati pe malul
rnirii, la granila de est cu Egiptul, se aflau 20 000 de soldali
veterani, reprezentind jumetate din armata cu care pitrunsese
Alexandru cel Mare in Asia cu trei secole in urmi.. Era o
adunituri pe cinste, cu pirali gi bandili, riufecetori, exilali
gi sclavi fugari, sub comanda oficiali a fratelui ei in vArsti de
13 ani. impreund cu el mogtenise tronul Egiptului. il alungase
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