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OBRÃ•ZKY Z Å˜Ã•MA I.
NedÄ›le, 14 Ä•erven 2015

&bdquo;Mille viae ducunt hominem per saecula Roman&ldquo; praví známé poÅ™ekadlo. A je pravdivé. Dva roky jsme
si s mámou plánovaly cestu po Toskánsku, abychom letos zaÄ•átkem kvÄ›tna dorazily do Å˜íma. Odjezd byl mírnÄ›
dramatický, neb na praÅ¾ském leti&scaron;ti nás uvítala cedule &bdquo;odlet zru&scaron;en&ldquo;. PÅ™edchozí den na
leti&scaron;ti Fiumicino totiÅ¾ tro&scaron;ku hoÅ™elo.
V nÄ›jaký restauraci teda, ne Å¾e by lehla pÅ¯lka leti&scaron;tní budovy popelem, o Ä•emÅ¾ jsme nemÄ›ly ani tucha
se dívala v noci na odlety, tak tam ná&scaron; let je&scaron;tÄ› normálnÄ› visel. Jak se pozdÄ›ji ukázalo, na&scaron;e
babiÄ•ka, náruÅ¾ivá televizní divaÄ•ka, naopak byla o poÅ¾áru informována velmi pÅ™esnÄ›, ale nechtÄ›la nás prej
pla&scaron;it :-)
NejbliÅ¾&scaron;í volný let o 24 hodin pozdÄ›ji&hellip; TakÅ¾e telefonát do Itálie, jestli nevadí, Å¾e
dorazíme aÅ¾ dal&scaron;í den (pan domácí umÄ›l anglicky asi jako já italsky, takÅ¾e rozhovor probíhal ve stylu &ndash; nou
flajt , tumorou, oukej), pÅ™ebukovat letenky a s kuframa zas zpátky domÅ¯. Druhý pokus o odlet byl jiÅ¾ úspÄ›&scaron;ný, a
tak jsme veÄ•er &scaron;Å¥astnÄ› usínaly ve stínu katedrály Panny Marie SnÄ›Å¾né.
DEN 1.
Slunné italské ráno,
pouliÄ•ní hluk a záhoÅ™ovo loÅ¾e nás pomÄ›rnÄ› brzo vyhnaly z pelechu. Prohlídku Å˜íma jsme zahájily náv&scaron;tÄ›vou
Kolosea a pÅ™ilehlých antických ruin. Jednak byly nejblíÅ¾ a druhak, i kdyÅ¾ jsme mÄ›ly pÅ™edsevzetí odjet na cesty s podr
itineráÅ™em, nezadaÅ™ilo se. Tahle atrakce zabere celý den, takÅ¾e pro dne&scaron;ek jsme mÄ›ly tím pádem vystaráno a
veÄ•er se pak uÅ¾ dal&scaron;í program vymyslí.
Komu se nechce trÄ•et v obligátní frontÄ› k pokladnÄ›, mÅ¯Å¾e si o 10
dále zakoupit vstupenku u vchodu na Palatin, kde Å¾ádná fronta není a ke Koloseu se vrátit. UÄ•inily jsme tak i my.
Koloseum Amfiteátr císaÅ™e Flavia v dolíku mezi tÅ™emi Å™ímskými pahorky &ndash; Palatinem, Esquilinem a Celiem &nd
se zaÄ•al stavÄ›t v r. 72 za císaÅ™e Vespasiána na místÄ› bývalého Neronova umÄ›lého jezera. Å˜ímská doba byla vÅ¯bec tak
trochu megalomanská a nÄ›které její epochy byly je&scaron;tÄ› o nÄ›co megaloman&scaron;tÄ›j&scaron;í. TakÅ¾e za vlády
Nerona bylo celé &scaron;iré okolí zastavÄ›no jedním obrovským palácem (vÄ•etnÄ› toho jezera). Nové stavební parcely se
pak získávaly pomÄ›rnÄ› Ä•astými poÅ¾áry.
Eliptická stavba mÄ›Å™í 188 m v podélné a 156 m v pÅ™íÄ•né ose,
celkové vý&scaron;ce témÄ›Å™ 50 m a kdyÅ¾ ho obejdete kolem dokola, budete mít v nohách víc jak pÅ¯l kilometru. VpravdÄ›
kolosální :-).
Do dne&scaron;ního dne se z pÅ¯vodní stavby dochovaly asi 2/3. Obklady z bílého mramoru byly
rozebrány v prÅ¯bÄ›hu staletí (hlavnÄ› k vÄ›t&scaron;í církevní slávÄ›) a o jejich existenci dnes svÄ›dÄ•í jen díry ve zdivu, které
nich zbyly, díky Ä•emuÅ¾ Koloseum vypadá jak po útoku &scaron;íleného ostÅ™elovaÄ•e.
Palatin a Forum Roma
prohlídce Kolosea jsme zamíÅ™ily na Palatin, takový Å™ímský Å˜íp, kde Romulus poloÅ¾il základní kámen mÄ›sta a státu. Jak
&scaron;la staletí, stal se pahorek vyhledávaným bydli&scaron;tÄ›m Å™ímské smetánky.
Tam, kde se Palatin z
svaÅ¾ovat k Foru Romanu, stojí TitÅ¯v oblouk a na nÄ›m je vyobrazeno moje &bdquo;must see&ldquo; dne&scaron;ního dne
&ndash; vítÄ›zní Å˜ímané odná&scaron;ejí poslední z Å¾idovských posvátných pÅ™edmÄ›tÅ¯, menoru, ze zniÄ•eného Druhéh
chrámu.
Základy Fora Romana, pÅ¯vodnÄ› neúrodného a nezdravého údolí mezi Palatinem a Kapitolem, poloÅ¾il etruský král
Tarquinius Priscus tím, Å¾e vybudoval pramatku svÄ›tové kanalizace - Cloacu Maximu. Na místÄ› baÅ¾in pak vyrostlo centrum
obchodu, státní správy, soudnictví, náboÅ¾enství, bankovnictví, politiky, hyde park, volební síÅˆ, paradeplatz,
pohÅ™ebi&scaron;tÄ› i vÄ›zení&hellip;
Zdá se, Å¾e nic nového pod sluncem, nÄ›které problémy dne&scaron;
táhnou jiÅ¾ od starovÄ›ku. V Kurii, shromaÅ¾di&scaron;ti senátu, je napÅ™íklad vystaven reliéf, který zobrazuje promíjení dan
obÄ•anÅ¯m a seznamy dluÅ¾níkÅ¯ jsou za pÅ™ítomnosti císaÅ™e spalovány.
Centrální svatyní Fora byl chrám bohynÄ›
kruhová stavba o prÅ¯mÄ›ru 15 m, vchod situovaný na východ symbolizoval spojení Vestina ohnÄ› a Slunce jako zdroje
Å¾ivota. UprostÅ™ed konické stÅ™echy byl otvor pro odvádÄ›ní kouÅ™e. V chrámu totiÅ¾ hoÅ™el posvátný oheÅˆ, symbol v
Å˜íma. VÅ¾dy na Å™ímský Nový rok si jej Å˜ímané pÅ™iná&scaron;eli do svých Ä•erstvÄ› uklizených a vyÄ•i&scaron;tÄ›ných d
Å™íkám, nic nového pod sluncem :-)
OheÅˆ opatrovaly nejprve královy dcery, pozdÄ›ji byl tento úkol pÅ™enesen na &scaron;est knÄ›Å¾ek. Vestálky, d
z pÅ™edních patricijských rodin, vstupovaly do kultovních sluÅ¾eb v &scaron;esti aÅ¾ deseti letech, v knÄ›Å¾ské sluÅ¾bÄ› z
30 let a byly zavázány k cudnosti.
Poru&scaron;ení slibu mÄ›lo za následek smrt. Na oplátku mÄ›ly významná privilegia,
nepodléhaly nadále otcovskému dohledu, disponovaly znaÄ•nými finanÄ•ními prostÅ™edky a poÅ¾ívaly velké váÅ¾nosti. Krom
ohnÄ› stÅ™eÅ¾ily Vestálky dal&scaron;í posvátnosti, jako napÅ™íklad sochu Minervy, kterou pÅ™ivezl Aeneas z Tróje.
sluníÄ•ko nenápadnÄ› pÅ™ipalovalo a zaÄ•ínala jsem tu&scaron;it, Å¾e jsem udÄ›lala váÅ¾nou chybu, kdyÅ¾ jsem se ráno
nenamazala. Zatímco Palatin je pÅ™íjemnÄ› stinný, zarostlý borovicemi, do údolí Fora Romana to pÄ›knÄ› praÅ¾í. A není únik
Teda je, ale jen skrz jednosmÄ›rné turnikety.
Kapitol
Z Fora Romana jsme se pak vy&scaron;plh
chvíli za&scaron;ly uÅ¾ít stínu do kostela Panny Marie na oltáÅ™i nebes - S. Maria in Aracoeli. Stojí na místÄ›, na kterém
Sybila z Tibutinu prorokovala císaÅ™i Augustovi KristÅ¯v pÅ™íchod. To bych je&scaron;tÄ› skousla, ale Å¾e ji císaÅ™ nedal v
shodit ze skály, alébrÅ¾ na onom místÄ› nechal postavit OltáÅ™ nebes, to se mi zdá pÅ™ece jen uÅ¾ trochu divoké :-)
V kostele je pohÅ™bena sv. Helena, matka Konstantina Velikého. Ve stÅ™edovÄ›ku se pak bazilika stala politickonáboÅ¾enským centrem. Jednal zde parlament a konaly se mÄ›stské svátky.
V kapli vedle sakristie je k vidÄ›ní zázra
Jezulátko z Aracoeli, kterému dÄ›ti z celého svÄ›ta pí&scaron;í svá pÅ™ání. 60 cm vysoká so&scaron;ka je vyÅ™ezaná
z olivovníku z Getsemanské zahrady. Teda byla, vystavená je jen kopie, originál byl ukraden v r. 1994.
Kostel patÅ™í
franti&scaron;kánÅ¯m.
V kostele se zrovna schylovalo ke svatbÄ›. Akorát jedna malá druÅ¾iÄ•ka odmítala rozhazova
kvÄ›tiny, hystericky se sápala po mamince a vÅ¯bec svatbu bojkotovala. Dvacet svatebÄ•anÅ¯ ji pÅ¯lhodiny pÅ™emlouvalo,
zatímco nevÄ›sta se pekla na sluníÄ•ku pÅ™ed kostelem. Nakonec se druÅ¾iÄ•ka uvolila rozhazovat kvÄ›tiny v doprovodu
maminky, nevÄ›sta se mohla vdát, zazvonil zvonec a pohádky byl &scaron;Å¥astný konec.
Kapitol, nejslavnÄ›j&scar
ze sedmi Å™ímských pahorkÅ¯, má dva vr&scaron;ky. Na jednom z nich stával chrám Junony napomínající. Juno Moneta
platila za ochránkyni zásob a v jejím chrámu byla pÅ¯vodnÄ› Å™ímská mincovna, od jejího jména se odvozuje název pro
peníze v Å™adÄ› evropských jazykÅ¯. (Dnes zde stojí kostel S. Maria in Aracoeli.) Na protÄ›j&scaron;ím vr&scaron;ku pak býva
chrám Jupitera Kapitolského.
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ÚstÅ™ední jezdecká socha Marka Auerelia z 2. století, která sem byla pÅ™emístÄ›na z Lateránu, jako jediná pÅ™eÅ¾ila
úhony vlnu niÄ•ení pohanských památek, protoÅ¾e se obrazoborci domnívali, Å¾e na koni sedí kÅ™esÅ¥an-friendly císaÅ™
Konstantin. PovÄ›st praví, Å¾e aÅ¾ ze sochy zmizí v&scaron;echno zlato, nastane soudný den. (Na námÄ›stí dnes stojí replika
originál je uchováván v Novém paláci - Palazzo Nuovo tamtéÅ¾).
No, a touto poslední atrakcí jsme zakonÄ•ily
dne&scaron;ní putování. Kapitolská muzea jsme si nechaly na nÄ›kdy pÅ™í&scaron;tÄ›, ale uÅ¾ na nÄ› nedo&scaron;lo. A
Mamertinský Å¾aláÅ™ a Tarpejskou skálu jsem taky nevidÄ›la&hellip; (continua) Falena Romana
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