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z Athén, dále archonty eponymy v polovině 2. stol. př. Kr. a konečně v dalším příspěvku athén
skými mincmistry od poloviny 2. stol do poloviny l.stol. př. Kr. 

Oddíl Osoby (str. 323-354) zkoumá m. j . rodinu Hypereidovu a osobu Athéňana Aristeida 
z doby Chremónidovy války, který dostal proxenii v Amfiaraiu v Oropu. Nabádavý je i příspěvek, 
týkající se shodných jmen otce a syna, což může vést k mylnému ztotožnění dvou stejnojmenných 
postav. 

Svazek uzavírají doplňky do roku 1993, seznam osob a obecný rejstřík. Pro studium helénistic-
kého období, především v Evropě, je svazek vítanou příručkou, protože ne všechny přípěvky 
vyšly ve snadno dostupných publikacích. 

Radislav Hošek 

Kabylé: 1. Settlement Life in Ancient Thrace — Illrd Intemacional Symposium „Cabyle" — 
Proceedings of the Symposium 17-21 May 1993, Jambol, Museum of History Jambol 1994, str. 434. 

2. Dimitar Draganov, The Coinage of Cabyle, Sofia 1993, str. 160 + X L V I Plates. 

Za účasti bulharských, anglických, belgických, českých, německých, francouzských, rumun
ských a ruských badatelů, zajímajících se o problematiku Podunají a Čemomoří, proběhlo sym
posium k životu osad v Thrakii. Bylo to již třetí symposium na toto téma, k jeho realizaci dal pod
nět prof. Velizar Velkov, který se zasloužil o zahájení prací na lokalitě Kabylé, o zřízení speciál
ního musea a o uskutečnění symposií na uvedené téma. Účast značného množství zahraničních 
badatelů ukazuje na vzrůstající zájem o tuto lokalitu, písemně zachycenou u Démosthena, sahající 
od thráckého osídlení do byzantské doby. 

Vydaný sborník obsahuje 48 referátů, převážně cizojazyčných anebo alespoň ,pokud jsou na
psané bulharsky, opatřených náležitým souhrnem. Uveďme alespoň některé příspěvky: Opevněné 
thrácké město u Sborjanova ( M . Čičikova), Osada thráckého krále v Kabylé (A. Fol), Severní 
hranice provincie Thracie do Severovců (M. Tačeva), Bulharsko-britské výkopy v Nikopolis ad 
Istrum (A. Poulter) , Agathopolis v nápisných a mincovních nálezech (J. Jurukova), Thasos 
a Thrakie ( O. Picard), Poklad bosporských mincí z Gorgippie (Anapy) (N. Frolova), Rybářské 
tradice ve starověké Kabyle (G. Ribarov), Archeologicko astronomický průzkum thrácké skalní 
svatyně v Kabylé (A. Stojev — J. Verbanova) a mnoho dalších. Příspěvky jsou vesměs vysoké 
úrovně a svědčí o čilé aktivitě archeologů. Nakonec uveďme příspěvek M . Domaradzského, který 
poprvé seznámil veřejnost s emporiem Pistiros, na jehož území nyní pracuje i společná bulharsko-
česká expedice pod vedením prof. J. Bouzka z U K v Praze. 

O živé činnosti pracovníků jambolského musea svědčí i druhá publikace, opatřená obšírným 
shrnutím, v níž autor rozebral mince třetího stol. př. Kr. králů Spartoka a Skostoka, autonomních 
bronzových ražeb a tetradrachmy Alexandra Velikého, ražené v Kabylé, právě tak jako ražby kelt
ského krále Kavara. Všechny mince jsou vyobrazeny na křídových přílohách. Zvláštní pozornost 
věnuje autor oběhu mincí a mincím jiných měst, nalezených v Kabylé. Konečně se pokouší využít 
mincí pro dějiny města v helénistickém období. — Monografie D. Draganova je nepostradatelnou 
pomůckou pro každého, kdo se zabývá předřímskou Thrakii. 
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