
NEKROLOGY INMEMORIAM 

ZA PROFESOREM JANEM PEČÍRKOU 
(17. 4. 1926-20. 6. 1993) 

Po maturitě na pražském akademickém gymnáziu v roce 1945 studoval 
Jan Pečírka klasickou filologii a dějiny starověku na filozofické fakultě Uni
verzity Karlovy. Již za svých vysokoškolských studií věnoval značnou po
zornost analýze literárních a epigrafických pramenů. Zabýval se thráckou 
onomastikou a zkoumal činnost helénistického vládce v této oblasti, diado
cha Lýsimacha. Jeho první publikovanou prací byla studie o správě římské 
provincie Kilíkie pompejovcem T. Ampiem Balbem (LF 75, 1951, 250-254). 
Ve své doktorské disertaci (1951) kriticky hodnotil některé novější teorie 
o zániku římské říše (LF 76, 1953, 88-119) a pojednal pak také o Cicerono
vých názorech na správu provincií (Studia antiqua A. Salač septuagenario 
oblata, Praha 1955, 40-48). 

Jeho další vědecká činnost byla věnována hospodářským a sociálním 
otázkám řeckých dějin. Svou pozornost soustředil především k problematice 
držby půdy v Athénách (Geras. Studies Presented to George Thomson, Pra
ha 1963, 183-201; Neue Beitriige zur Geschichte der Alten Welt I, Berlín 
1964, 239-246). 

K úspěšnému dokončení kandidátské disertace využil J. Pečírka badatel
ského stipendia, které mu bylo uděleno washingtonským Center for Hellenic 
Stu di es ve studijním roce 1964/5. Během svého pobytu ve Spojených státech 
studoval též v princetonském Institute for Advanced Study a po návratu do 
Evropy mohl doplnit svůj výzkum v Epigrafickém muzeu v Athénách. Jeho 
monografie o tzv. enktési, zachycující rozsáhlý epigrafický materiál, je vý
znamným příspěvkem k poznání úlohy cizinců (metoiků) usedlých v Athé
nách (The Formula for the Grant of Enktesis in Attic Inscriptions, Praha 
1966). 

V téže době publikoval J. Pečírka i přehlednou kritick~ou stať o stavu bá
dání věnovaného studiu vlastnických vztahů v antickém Recku (Graecolati
na Pragensia 3, 1966, 5-29) a zabýval se pak systematicky výsledky archeo
logického výzkumu antických usedlostí na Krymu (LF 91, 1968, 279-288; 
Ricerche storiche ed economiche in memorie di C. Barbagallo I, Napoli 
1970, 459-477; srov. i jeho stať vydanou ve spolupráci s Marií Dufkovou 
v Eirene 8, 1970, 123-174). Pojednal rovněž o mílétských statcích (Jahrbuch 
ftir Wirtschaftsgeschichte 1971111, 55-61) a v syntetické studii o této proble
matice věnoval pozornost i objevům v jihoitalském Metapontiu (M. I. Fin
ley, ed., Problemes de la terre en Grece, Paris- Haag 1973, 113-147). 

Do okruhu Pečírkova výzkumu hospodářských a sociálních dějin klasic
kého Řecka patří jeho studie o délském (athénském) námořním spolku (Grae
colatina Pragensia 4, 1970, 61-72; Klio 57, 1975, 307-311; Eirene 19, 1982, 
117-125) a o krizi athénské polis ve 4. stol. př. Kr. (Eirene 14, 1976, 5-29). 
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Ze spolupráce s berlínskou Akademií věd vzešla jeho kritická stať o výzku
mu historie archaického Řecka (Klio 69, 1987, 351-373). 

Problematiku hospodářských a sociálních dějin antického Řecka sledo
val Jan Pečírka rovněž v četných recenzích v odborných časopisech, zejmé
na v periodiku Eirene, kde byl po dlouhá léta členem redakční rady zodpo
vědným za závažnou rubriku zachycující stav výzkumu v různých oblastech 
věd o antickém starověku. Měl četné pracovní kontakty se zahraničními ba
dateli, účastnil se kongresů a symposií a aktivně se podílel na přípravě mezi
národních konferencí pořádaných u nás (1957, 1966, 1982). 

Jako odborný asistent, docent (1968) a profesor (1990) věnoval Jan Pe
čírka značné úsilí výuce starověké historie. Z jeho iniciativy a pod jeho re
dakcí vznikla dvousvazková publikace výboru pramenů k řeckým a římským 
dějinám v překladu pořízeném doc. dr. Julií Novákovou (Antika v dokumen
tech I. Řecko, Praha 1959, ll. Řím, Praha 1961). Pod jeho redakcí a s jeho 
kapitolami o historii antického Řecka a helénismu byla vydána kolektivní 
vysokoškolská učebnice (Dějiny pravěku a starověku I-II, Praha 1979), kte
rá dosáhla již tří vydání. Pro přehledný výklad o rozličných aspektech antic
ké civilizace (Antická kultura, Praha 1961) napsal Jan Pečírka kapitolu o dě
jinách Řecka. Spolu s filozofem Jiřím Peškem redigoval sborník příspěvků 
o raných civilizacích (Rané formy civilisace, Praha 1967). Pro širší čtenář
skou obec připravil rovněž předmluvu k překladu Thúkýdidových dějin (Pra
ha 1977) a doslovy k českým vydáním knih francouzského badatele R. 
Flaceliera o Athénách v době Perikleově ( 1981) a německého historika H. 
GeiJ3e o mínójské kultuře (Praha 1985). 

V listopadu roku 1992 se Jan Pečírka zúčastnil mezinárodní konference 
pořádané u pň1ežitosti 2 500. výročí athénské demokracie v Athénách. Na
posled tak navštívil město, jehož dávné historii věnoval značnou část své 
badatelské činnosti. 

Před jeho odjezdem jsme spolu hovořili o tom, že jak tomu nejednou 
bývá, bylo toto výročí nesprávně stanoveno. Od uchopení moci Kleisthenem 
v roce 508 př. Kr. uplynulo totiž 2 500 let teprve v roce 1993. Slíbil mi, že 
svůj referát o politických procesech v Athénách přednese na jednom z veče
rů Jednoty klasických filologů právě v tomto roce. Neúprosná Atropos však 
tento záměr zmařila. 

Pavel Oliva 

ZA PHDR. EVOU VAJCÍKOVOU 

Dňa 16. marca 1994 sme sa v bratislavskom krematóriu rozlúčili s PhDr. 
Evou Vajcíkovou. Narodila sa r. 1939 vo Zvolene ako jediné dieťa svojich 
rodičov. Rodina sa čoskoro presťahovala do Bratislavy, kde Eva strávila celý 
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svoj život. Po ukončení základného a stredného všeobecného vzdelania (na 
vtedajšej jedenásťročke) študovala na FiFUK v Bratislave odbory latinčina a 
slovenčina. Patrila k vynikajúcim študentom, čo jej dovolilo rozšíriť si apro
báciu absolvovaním štátnej záverečnej skúšky z gréckeho jazyka. Po promó
cii zastala na Katedre klasickej a semitskej filológie ako asistentka u prof. 
Okála. Tu aj obhájila doktorskú prácu a po vykonaní rigoróznych skúšok sa 
stala doktorkou filozofie. 

To sa už blížil koniec šesťdesiatych rokov a ruka v ruke s celkovým spole
čenským uvol'nením ako aj s reformou školstva nastalo oživenie záujmu 
o klasické jazyky. Latinčina se stala povinným predmetom v humanitných 
triedach SVŠ-iek a v r. 1969 z nich vyšli aj prví absolventi s maturitou z latin
činy. Na štúdium odboru latinčina sa hlásil nebývalý počet uchádzačov 
a vzhl'adom na reálne existujúcu potrebu sa na FiFUK otvorilo niekol'ko po 
sebe idúcich ročníkov s počtom študentov presahujúcim pol stovky. Skór 
však, než prví z nish promovali, postihla školstvo nová, tentokrát normali
začná reforma. SVS-ky sa síce zmenili na gymnáziá, no latinčina, posunutá 
na miesto volitefného nematuritného predmetu, sa takmer úplne prestala učiť. 
Tento drastický zákrok sa odrazil aj na situácii na fakulte. Úvazky, predtýJ;Il 
presahujúce únosnú mieru, klesali na minimum, až nakoniec na úplnú nulu. 
V júni 1979 Eve, predvolanej spolu sinými kolegami telegramem pred ve
denie fakulty, oznámili, že jej pracovné miesto sa v rámci reštrikcie ruší a 
ponúkli jej miesto v archíve fakulty. Nepomohlo ani osobné odvolanie, ani 
odvolanie celého odboru. Reálnej práce na poli klasickej filológie bolo síce 
viac než dosť, ale bez dobrej vole, bez záujmu o odbor a o osudy l'udí zvíťazi
la byrokratická mašinéria podporovaná celkovou dusnou atmosférou strachu. 

V októbri 1979 Eva nastúpila do archívu, resp. do neusporiadaného skla
du písomností nesúceho tento názov. Psychicky na dne, neschopná koncen
trovať sa na rozrobenú kandidátsku dizertáciu, venovala sa až po hranice 
fyzickej vyčerpanosti novej, vpravde sisyfovskej úlohe. To, že dnes má fa
kulta najlepšie vybudovaný archív univerzity, že móže slúžiť aj na študijné 
ciele, že bolo možné zvládnuť kolos rehabilitácií por. 1989 v rekordne krát
kom čase, to je výlučne jej osobná zásluha. V roku 1993 odchádza Eva ná
sledkom nevyliečitel'nej choroby do predčasného dóchodku. Po smrti mat
ky, ktorú doopatrovala, sama (otca stratila ešte behom štúdia) odišla z nášho 
časného sveta 9. marca 1994. 

Eva nás však nezanechala len smútku, l'útosti a pocitu bezmocnosti pred 
slepou Fortúnou. Spomíname na jej svedomitosť v práci, na lásku, s akou 
učila, i na schopnosť vypočuť si druhých, poradiť a pomócť im, alebo aspoň 
ponúknuť útechu, účasť, kterých sa jej samej dostávalo priskromne. 

Pokoj jej duši a česť jej parniatke. 
Alexandra Mallá 
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