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Historikové bývají nezřídka při volbě témat svých prací ovlivňováni aktuálními politickými a společenskými problémy vlastní doby. Je tomu tak i v případě posuzované knihy o řecko-perských válkách, jejíž autor tuto skutečnost sám uvádí v předmluvě (s. 13 nn.): napjaté vztahy mezi euroatlantickou civi-
lizací a islámským světem, jež vyhrotily zejména teroristické útoky v New Yorku dne 11. září 2001, nezbytně přitahují pozornost k jejich historickým kořenům. Autor dále uvádí, že tento rozpor mezi Západem a Východem sahá nejen ke křížovým výpravám ve středověku, nýbrž že jej lze sledovat až hluboko do minulosti, do doby, kdy v prvých desetiletích 5. století př. Kr. došlo ke střetu mezi mohutnou perskou říší a drobnými státy mateřského Řecka. Tyto války podnítily historika Hérodota z Halikarnássu k otázce po celkovém smyslu dějinného vývoje, který nalezl v zásadním konfliktu mezi despotickou vládou východních panovníků a svobodou v řeckých poleis. Hérodotovo pojetí pak bylo v evropské tradici úhelným kamenem interpretace bojů proti Peršanům - řecké vítězství se proto stalo „mýtem, od nějž odvozuje svůj vznik evropská civilizace, a pravzorem pro budoucí vítězství svobody nad otroctvím“ (s. 17). T. Holland se ve své knize pokouší vyvarovat jednostranně „prořeckého“, resp. „proevropského“ stanoviska, snaží se o to, aby „příběh, který se obvykle vypráví z pohledu jedné strany, bylo možno zahlédnout, třebaže zamlženě, i ze strany druhé“ (s. 25).
     Autor rozčlenil svůj výklad do osmi kapitol, z nichž prvé čtyři představují čtenářům hlavní protagonisty konfliktu - perskou říši na jedné straně a hlavní strůjce řeckého vítězství, Spartu a Athény, na straně druhé. První dvě kapitoly obsahují jednak nástin politického vývoje na Předním východě před vznikem perské říše (dozvídáme se z nich ve stručnosti mj. o Asýrii, Médii, Babylónii a Lýdii), jednak - a to především - jsou zasvěceny charakteristice perské říše a jejím dějinám v době vlády Kýra, Kambýsa a Dáreia. Třetí kapitola přibližuje společenské a politické uspořádání ve Spartě a sleduje její dějiny až do sklonku 6. století př. Kr., čtvrtá pak podává obdobné údaje o Athénách. Až čtyři následující kapitoly se věnují vlastnímu námětu práce, totiž řeckoperským válkám. V prvé z nich autor nejprve přibližuje napětí mezi maloasijskými řeckými městy a perskou říší, jež přerostlo v neúspěšné povstání Řeků, a pokračuje líčením perského tažení proti mateřskému Řecku v době Dáreiovy vlády, jež skončilo athénským vítězstvím u Marathónu. Šestá kapitola pak popisuje perské přípravy na další tažení, v jehož čele stanul král Xerxés, a politickou situaci v řeckých obcích, zvláště v Athénách, i jednání, jež vedla ke vzniku protiperské koalice. V další části výkladu se T. Holland zabývá bitvami u Thermopyl a Artemisia i následným vypleněním Athén. Poslední kapitola vypráví o bitvách u Salamíny a Plataj a v závěru v krátkosti o pokračování bojů až do poloviny 5. století, v nichž již iniciativa přešla na stranu Řeků. Další události až po ovládnutí perské říše Alexandrem Makedonským shrnuje stručné „Poslání“.
   Vlastní text výkladu názorně doplňují mapky různých oblastí Předního východu i řeckého světa a plánky přibližující postavení nepřátelských vojsk v jednotlivých bitvách. Orientaci ve sledu událostí usnadňuje chronologický přehled. V poměrně obsáhlém poznámkovém aparátu najde čtenář vysvětlení některých dílčích problémů a odkazy na použitou literaturu, jež je uvedena ve zvláštním seznamu. Závěr knihy tvoří rejstřík osob, zeměpisných jmen i pojmů. 
   Jak autor sám uvádí (s. 24), svou knihu napsal především pro široký okruh čtenářů-neodborníků, jež chtěl podnítit k hlubšímu zájmu o události, které se sice odehrály před zhruba 2 500 lety, ale i vzdor tomu mohou oslovit naši současnost. Snaze zaujmout čtenáře a přiblížit jim přístupně a poutavě zvolené téma odpovídá velmi živý a často dramatický způsob výkladu, který se v některých pasážích blíží beletristickému zpracování. Dávnou minulost se snaží přiblížit současnosti i tím, že ji „aktualizuje“ užíváním výrazů a obratů, s nimiž se běžně setkáváme v novinových komentářích současné politiky . V některých případech působí tato „modernizace“ poněkud násilným a přemrštěným dojmem, jako např. v tvrzení, že Xerxés vnímal Řecko „jako neuspořádaný shluk teroristických států“ (s. 17), leckdy může být i zavádějící (v Kartágu prý vládli „mazaní a vypočítaví princové“, s. 244). Do textu se vloudily i různé, ne zcela ojedinělé omyly a nepřesnosti: Aiás byl údajně největší válečník Trójanů (s. 126); Solón byl prý autorem „učených pojednání“ (s. 138); pohoří Laurion je vydáváno za rovinu (s. 232) atd. Kromě toho lze některé prohřešky proti správnosti přičíst na vrub překladateli: z Níkoláa z Damašku je Mikuláš (s. 39, pozn. 15); z Fókylida je Foklydes (s. 91, pozn. 6);jméno perského vojevůdce Dátidaje nesprávně skloňováno v podobě "Data" (s. 191 a passim) aj. Sporné a nejednoznačnéjsou též některé odkazy na prameny v poznárnkách, kupř. na Aischyla (s. 55, pozn. 44).
   I přes výše uvedené výhrady je kniha T . Hollanda v zásadě spolehlivým zdrojem poučení nejen o řecko-perských válkách, ale i o jejich hlavních aktérech. Její překlad je třeba uvítat také z toho důvodu, že v dlouhé řadě publikací věnovaných dějinám starověkého Řecka, jež jsou k dispozici v českém jazyce, nebylo dosud toto téma v této šíři dostupné.
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