
124 Kritika i. bibliografijaберат толку сведенија. При излагањето се служи co метод што Пфистер го дефинира како концизен и предизен co задржување на битното и дсарактерните моменти.Пфистер се занимава и co прашањето за датирање на делото. За тоа расправале и други пред него (Dodwell, Seeliger, Fabricius, Wi- lamowitz). Пфистер докажува дека terminus post quem бил год. 275 a terminus ante quem год. 200 пред н. e.Содржајно Пфистер го класира делото на Хераклид како пато- пис од етнографско-географски карактер, опис на тоа што лично се видело, разгледувало и разбрало co внесување на лични забелешки co поучна тенденција.Пфистер расправа опширно и за научната област чиј карактер носи делото на Хераклид, за етнографијата (Volkskunde), за принци- пите co кри се раководеле оние што пред Хераклида внесуваа во своите дела елементи од таков карактер. За самиот Хераклид Пфистер вели дека тој најголемо внимание обрнува на начинот на животот и ка- рактерните особини на народот.Во вториот дел од својот труд Пфистер го дава текстот и пре- водот на запазените фрагменти од делото на Хераклид. Првиот фраг- мент има 80 глави, вториот има 12 глави a третиот 8 глави. Текстот е снабден co нужен критички апарат.Третиот дел е коментар, просторно обимен, содржајно разно- роден, од историско-научна вредност. Тука се даваат забелешки и iio- јасненија од: граматика, стилистика, семантика, литература, географија, историја, стопанство, етнографија, митологија, општествениот и при- ватниот живот и друго. Сето тоа е поткрепено co цитати од делата на старите писатели, поети, ретори, филозофи, научници.Ha крајот е приложен регистар и 4 географски карти.Закључок: Пфистер опширно и сестрано.обработил еден колшли- циран проблем од грчката литература, прашање кое досега било многу пати третирано но сепак заслужувало и понатамошно вниманне бидејќи, како вели самиот Пфистер, во целата грчка литература нема ништо слично било no содржина, било no стил, било no личноста на писателот. :
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