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Milí přátelé, 
  
v dnešním prvním čtení, které četl pan rektor, jsme slyšeli slova z mudroslovné 
biblické knihy Job, že trocha moudrosti je nad perly. Když zvážíme, že tato kniha je 
asi ze 4. století před Kristem, tak se jedná o zkušenost poměrně letitou. Podle 
antické tradice vznikla perla tak, že do otevřené mušle uhodil z nebe blesk. I v Bibli je 
perla obrazem všeho, co je zemi vzdálené, tedy nebeské. Tímto přirovnáním se chce 
zdůraznit cena moudrosti. Možná se při těchto slovech o moudrosti vybaví některým 
vyučujícím univerzity (na základě osobní zkušenosti) jiná biblická pasáž, a to slova 
samotného Ježíše z Matoušova evangelia: „Neházejte perly sviním.“ Nicméně 
v tomto směru nechci ve své úvaze pokračovat, ani nechci rozvíjet etymologii 
staršího slovanského označení pro studenta, což je termín pitomec. Ten pochází ze 
slova ptát se, tedy ze schopnosti klást otázky. 
  
V evangeliu jsme slyšeli, že „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo 
byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně…“ Nejznámější 
křesťanský učitel starověku a církevní otec 2. stol. Klement Alexandrijský označuje 
slovo za perlu. Perla se tak v biblické a křesťanské symbolice stává obrazem 
moudrosti a tvúrčího slova. Víme, že slovo má obrovskou moc. Není náhodou, že 
slova jako například abrakadabra se používají ve vystoupení iluzionistů coby symbol 
ke zhmotnění. Podle některých teorií pochází tento výraz z aramejštiny a 
znamená „vytvářím to, co říkám“. Slova v médiích vytvářejí veřejné mínění, a my 
dnes díky sociálním sítím již nežijeme pouze s médii, ale žijeme často v nich, žijeme 
uprostřed slov a obrazů. Souhrnně lze říci, že Bible chápe moudrost jako tvořivou a 
velice praktickou záležitost, v jejímž centru je však vždy morální stránka jednání lidí 
s lidmi. Není tedy divu, že se v Bibli dočteme, že tato moudrost prostupuje všechny 
oblasti života, pomáhá lidem rozlišovat a volit mezi dobrem a zlem. 
  
V jedné anekdotě odpovídá profesor na studentovu otázku: „Proč to tady na 
univerzitě tak smrdí? Protože zde dochází k myšlenkovému kvasu.“ Evangelium zná 
podobenství o pšenici a koukolu, které společně rostou na poli, a bylo by 
nebezpečné ve vegetačním období plevel vytrhat. Svatý Augustin v komentáři k této 
perikopě evangelia poznamenává, že „mnozí jsou nejprve koukolem, a potom se 
stávají dobrou pšenicí“. Dodává: „Kdyby ti, kteří jsou špatní, nebyli trpělivě snášeni, 
nedospěli by ke chvályhodné změně.“ To pochopitelně neznamená přezírat 
špatnosti, ale znamená to dát člověku šanci stát se dobrým. Tak i na Masarykově 
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univerzitě během sta let jejího vyučování toho mnoho prokvasilo. V akademické obci 
koexistovalo dobro i zlo, láska i nenávist, moudrost i hloupost, štědrost i lakota, 
originalita i plagiátorství, pýcha i skromnost… Asi všichni víme, jak vzniká perla. 
Pokud do schránky ústřice vnikne např. zrnko písku, vyvolá to obrannou reakci 
ústřice, která začne vylučovat perleťovou hmotu obalující cizí těleso. Něco 
obyčejného se tak mění v něco cenného. Díky čemu? Ústřice přijme problém a obalí 
ho tím nejcennějším, co má. Tím pádem problém nejenže zanikne, ale změní se 
v požehnání. 
  
Dnes zde chceme společně poděkovat za stoletou schopnost spoluvytvářet perly, 
tedy dobrá a tvůrčí slova a skutky na akademické půdě druhé největší vysoké školy u 
nás – na půdě Masarykovy univerzity. Výuku na škole slavnostně zahájil rektor Karel 
Engliš. Bylo to v „Den příměří“ 11. listopadu 1919, tj. v den prvního výročí ukončení 
„Velké války“, který dnes nazýváme „Dnem válečných veteránů“. Obřad se odehrál v 
aule biskupského alumnátu, v tehdejším sídle právnické fakulty a dnešním sídle 
rektorátu Vysokého učení technického. Hned druhý den měli tamtéž první přednášku 
medici. Přednesl ji Edward Babák na téma Úvod ke studiu lékařskému. 
  
Dovolte mi tedy říci na závěr ještě pár slov na téma vděčnost. Český hudební 
skladatel Petr Eben byl jako dítě poslán do Buchenwaldu, protože jeho otec byl Žid. 
Na krátkou dobu se octl v plynové komoře, kde čekal na smrt. Nakonec však přežil. 
Po letech napsal: „Jsem přesvědčen o tom, že našemu století chybí především 
vděčnost.“ Vděčnost je základem našeho přátelství s Bohem i s druhými lidmi. U 
Mistra Eckharta, německého mystika a dominikána 14. stol., zaznívá tento 
názor: „Pokud zní jediná modlitba, kterou jsme se kdy modlili, „děkuji“, pak to 
stačí.“ A tak díky, Bože, za vše dobré, co Masarykova univerzita za posledních sto let 
přinesla, a odpusť vše zlé. 

 
 


