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Vaše Magnificence, honorabiles, spectabiles, cives academici,
dámy a pánové,
dovolte mi, abych vás jménem Akademického senátu ETF přivítal na dnešní
slavnostní inauguraci novéhod děkana ETF doc. Jiřího Mrázka, ThD.
Zvláště mezi námi vítám J. M. pana rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr.
Tomáše Zimu, DrSc. jakož i další akademické a církevní představitele.
Dámy a pánové,
za časů ministra školství Chládka a rektora univerzity Zimy zachoval se náš
akademický senát zcela konformně a příštím děkanem ETF zvolil Jiřího Mrázka. Tím
ovšem mrazivá metaforika končí, Jiří Mrázek je totiž plně člověkem jihu. Na rozdíl od
houževnatého seveřana Halamy je Mrázek mužem vytříbeného a duchaplného jižanského požitku, je empirikem v nejlepším slova smyslu, jenž hluboce nedůvěřuje všem
spekulativním a dogmatickým konstruktům. Narodil se na jihu, nejjižněji jak je v naší
zemi možno, v místech, kde se těsné moravské úvaly zvolna otevírají do nedozírných
kumánských stepí, v Brně, ale jeho odborný zájem míří ještě jižněji a ještě východněji
do středomořské oikumeny, jíž se do světa šířilo rané a nejranější křesťanství. Malému českému a českobratrskému prostředí je jistě sympatický jeho zájem o malé teologie Nového zákona, o Petra, Jakuba, Judu a zejména o Matouše, jenž už zdaleka
není nejmenší mezi judskými – či spíše galilejskými – teology. Také Mrázkův komentář k Apokalypse pokládáme za nanejvýš vhodnou odbornou průpravu pro práci děkana v tomto posledním čase.
Ve své předvolební řeči Jiří Mrázek přislíbil, že vše – nebo přinejmenším vše
dobré – bude „jako za Halamy“, že nechce být děkanem razantních změn, reforem a
zvratů, po nichž dnešní svět tolik volá. My dnes už víme, že v tom byl kus předvolební
lsti, vždyť právě Jindřich Halama je děkanem největších změn na fakultě za poslední
období, je nejen děkanem zachovatelem a udržitelem, ale též děkanem rozmnožitelem, za nějž byla k fakultní obci připojena nová velká a do budoucna zřejmě významná Katedra pastorační a sociální práce. Dělat věci „jako Halama“ znamená dělat je
jinak, než jak se doposud dělaly. Odpovědnost za tyto přicházející změny nyní přechází na bedra Jiřího Mrázka a my bychom ho chtěli v tuto slavnostní chvíli – jako Akademický senát a akademická obec – ujistit svou věrností a podporou. Vždyť on si nezvolil nás, ale my zvolili jeho a neseme tedy s ním svůj díl odpovědnosti za další směřování fakulty.
Quod bonum felix faustum fortunatumque sit!

