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NedÄ›le, 12 bÅ™ezen 2017

Nebojte, nebudu vás obtÄ›Å¾ovat filozofickým pojednáním. Pouze mne fascinují antické pÅ™íbÄ›hy. Antika, antické báje,
antická historie - to je mÅ¯j &scaron;álek Ä•aje. Nemám ponÄ›tí, proÄ• právÄ› nyní mne napadlo mluvit o antice. Asi proto, Å¾e
si Ä•asto listuji touto literaturou i poezií...

Stojím na verandÄ› chalupy, dívám se kolem; cáry starého snÄ›hu pokrývají horní louku. FiÄ•í studený vítr a po jaru zatím
památky. Odkládám nezapálenou dýmku na Å™ímsu u krbu. Beru do ruky rozeÄ•tenou knihu a pomalu vplouvám do dÄ›je
pÅ™íbÄ›hu &hellip; KdyÅ¾ uÅ¾ jsem totiÅ¾ nakousl pÅ™íbÄ›h z antiky, tak je slu&scaron;nost vÄ›c dokonÄ•it. Poznám tuto
Balkánský poloostrov. Místo zvané Epeiros (Epirus). Dnes se rozkládá mezi Å˜eckem a Albánií. Pí&scaron;e se rok 295
pÅ™. n. l. Na královský trÅ¯n usedá Pyrrhos, AiakidÅ¯v syn. Pyrrhos je starovÄ›kými historiky opÄ›vován jako
nejodváÅ¾nÄ›j&scaron;í a nejudatnÄ›j&scaron;í vojevÅ¯dce. Asi, aby dostál své povÄ›sti, tak po nástupu na královský trÅ¯n si
podrobuje Makedonii. Jeho vÄ›hlas rostl a jeho odvaha a udatenství je známa &scaron;iroko daleko. Dokonce byla
zaváta aÅ¾ do italských mÄ›st. Italské mÄ›sto Tarent mÄ›lo zrovna nÄ›jaké techtle mechtle s Å˜ímany. Obyvatelé italského mÄ›
Tarent vyhledali slovutného Pyrrha a poÅ¾ádali jej o pomoc.

Rok 280 pÅ™. n. l. PÅ™inesl Pyrrhovi vítÄ›zství nad Å˜ímany u Herakleie a Tarentu klid a mír. StÄ›Å¾í uplynul rok a Pyrrhos
se znovu utkal s Å™ímskými oddíly. MeÄ•e zkÅ™íÅ¾ilo na stranÄ› Pyrrha 25 000 odhodlaných muÅ¾Å¯, na stranÄ› Å˜íma 40 0
pod vedením konzula Publia Decia Musa. V jatkách, které následovaly, se váleÄ•né pole zbarvilo do ruda prolitou krví.
BÅ¯h války nakonec rozhodl ve prospÄ›ch Pyrrha.

Ov&scaron;em ztráty na stranÄ› vítÄ›ze byly tak velké, Å¾e od dal&scaron;ího taÅ¾ení proti Å˜ímanÅ¯m byl Pyrrhos nucen
upustit, a z Itálie odejít. Traduje se, Å¾e slavný vojevÅ¯dce po vítÄ›zné bitvÄ› k svým stateÄ•ným pronesl nezapomenutelná slov
&bdquo;Je&scaron;tÄ› jedno takové vítÄ›zství a jsme ztraceni.&ldquo; Pyrrhos svým vítÄ›zstvím donutil Å˜ímany k ústupu,
zpÅ¯sobil jim tÄ›Å¾ké ztráty, ale Å™ímskou armádu nezniÄ•il. Vzhledem ke stavu svého zdecimovaného vojska se Pyrrhos
rozhodl k návratu do Å˜ecka. Proto Pyrrhovo vítÄ›zství je slovní spojení, které vyjadÅ™uje vítÄ›zství, ale vítÄ›zství pÅ™íli&sca
tÄ›sné a draze zaplacené prolitou krví. Tedy vítÄ›zství, které ve svém dÅ¯sledku Å¾ádným vítÄ›zstvím není. Tato fráze
&bdquo;Pyrrhovo vítÄ›zství&ldquo; se stala frází obecnÄ› platnou právÄ› v pÅ™ípadech, kdy úspÄ›ch v podstatÄ› Å¾ádným
úspÄ›chem není. A dodávám, Å¾e takový dar BohÅ¯ je darem danajským. Danajský dar proto pro obdarovaného mÅ¯Å¾e
znamenat i zkázu&hellip;
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