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(Elirenhügel, str. 26 nnj, tento hromadný čestný hrob byl opevněn 
a pevnůstky bylo užito k hájení lodního tábora Achaiů; tento 
lodní tábor měl prý po způsobu zcela moderním ještě dvě po
dobné pevnosti, u předhoří Sigeia a Rhoiteia. Že na Hissarliku 
bylo pohřebiště, je stará myšlenka Bötticherova, jak spis. sám 
uvádí (str. 27); spis. ji rozšířil tím, že soudí, že Achaiové zří
dili tu také pevnost k obraně tábora (str. 38), neboť musí vy- 
světliti existenci hradeb na Hissarliku. Zajímavě vykládá spis. 
zbytky, které Dörpfeld uznává za VII. a VIII. vrstvu; jsou prý 
to zbytky dílen a chat, které si zřídili dělníci při práci na chrámu 
Athenině v IX. vrstvě zaměstnaní (str. 40).

Třeba v hlavních věcech nemohu souhlasiti s p. spisovatelem, 
věnoval jsem drobné knížce dosti místa; ctím spis. zájem o dě
jiště Iliady, který jej přiměl chopiti se ve vysokém věku pera, 
a vedle toho jde mi o otázku methodv pracovní, která zaslouží 
vždy největší pozornosti. A. Salač.

Theodor Birt: Alexander der Grosse und das Weltgriechen
tum bis zum Erscheinen Jesu. 2. vydání. Leipzig, Quelle & Meyer, 
1925. Stran 505, XII tabulek. Vázané za 12 marek.

Příslušník nejstarší generace německých klassických filologů, 
jenž už dávno osvědčil své schopnosti pro výrazné synthetické 
črty, napsal knihu o Alexandrovi makedonském. I tato kniha jest 
určena širšímu obecenstvu, nejen odbornému, a o jejím úspěchu 
svědčí výmluvně, že se dočkala v době kratší jednoho roku už 
druhého vydání. Možno potvrditi, že je to úspěch zasloužený. 
Birtovi se podařilo svládnouti velmi dobře všechen rozsáhlý mate
riál souvisící s dobou Alexandrovou, a podati jej formou zajímavou 
a přístupnou. Nepřestává však jen na vylíčení osobnosti Alexan
drovy a jeho věku, nýbrž připojuje pěkné odstavce o nazírání 
pozdějších dob na Alexandra, o motivu alexandrovském ve světové 
literatuře středověké a velmi obsažnou a svěže psanou kapitolu 
o kultuře doby hellenistické. Nezbytné poznámky jsou připojeny 
vzadu za textem. V knize tohoto rázu, jako je právě Birtův 
Alexander, nesmíme se ovšem pozastavovali nad některými 
jednotlivostmi, jež vybízejí k polemice; bylo by to hlavně jeho 
podceňování Aristotela, a to jak v úřadu Alexandrova vychovatele, 
tak i v působení vědeckém a filosofickém. Ohled na širší obecen
stvo působil též na výběr starověkých pramenů. Birt uvádí mnoho 
podrobností, jimiž charakterisuje osoby a situace, a pro ně ovšem 
nenašel potřebného množství dokladů v historických pramenech 
prvotřídních; odtud časté dovolávání Athenaia, Plutarcha, Plinia atd. 
Sloh knihy je poutavý, místy však trochu zarážejí chtěné ducha- 
plnosti a v závěru nevhodná německonacionální tiráda. Vnější 
úprava knihy je dokonalá, reprodukce co nejlepší.

Vladimír Groh.


