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Jan Heller osmdesátníkem
Pavel Spunar
Rodina autorÛ a ãtenáﬁÛ ãasopisu Religio má zvlá‰tní dÛvod k srdeãnému blahopﬁání
ãerstvému jubilantovi. Profesor Evangelické teologické fakulty Karlovy univerzity v Praze, Jan Heller (*22.4. 1925),
starozákoník a religionista, stál
u kolébky Spoleãnosti pro studium náboÏenství (dnes âeské
spoleãnosti pro studium náboÏenství) a jako prv˘ vedoucí
redaktor pomohl na svût i její
vûdecké revui Religio.
VraÈme se trochu zpût. Roku
1989 byla ãeská religionistika
v troskách. Orientalista Otakar
Pertold, kter˘ ji na Karlovû
univerzitû zaloÏil a stal se jejím
prvním profesorem, byl jiÏ
dávno mrtev († 1965), a kromû
toho stolice byla po roce 1948
zru‰ena a obor pohltila etnoJan Heller na konferenci
grafie. Nadûji vykﬁesal aÏ
„The Bible and Its Traditions –
o dvû generace mlad‰í teolog
the Bible in Intercultural
Jan Heller, kter˘ po pﬁedchozí
Communication“
habilitaci byl v roce 1970 na
Bechynû, kvûten 1992
Komenského bohoslovecké fa(foto archiv âSSN)
kultû v Praze jmenován profesorem religionistiky. Úkoly byly nemalé. Obor se znovu konstituoval
a biblista Jan Heller nechtûl ani v sv˘ch starozákonních studiích polevit.
Musel se rozkroãit do dvou stran a na obou stejnû odpovûdnû pracovat vûdecky i pedagogicky.
Religionistika mûla a vÏdy má blízko k filozofii. Jan Heller vycházel
z existencionalismu zprostﬁedkovaného v Praze Janem Patoãkou a v Basi-
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leji Karlem Jaspersem. Pozdûji se pﬁiklánûl k personalismu Martina Bubera, zdÛrazÀujícího v˘znam „vztahu“. Filozofické pouãení mûlo v˘znam
i pro Hellerovo pojetí religionistiky. Ne‰el pro‰lapan˘mi cestami, ale hledal svá témata i pﬁístupy. V knize Starovûká náboÏenství (Praha: Kalich
1978, 21988), vycházející z jeho biblické orientace, podal podrobn˘ pﬁehled náboÏensk˘ch tradic starovûkého Egypta, Mezopotámie a Syropalestiny, pﬁiãemÏ novû osvûtlil zejména etickou koncepci pﬁedizraelského
Kanaánu. Ve starovûku zÛstával i pﬁi prom˘‰lení tzv. „etického zlomu“,
vyvolaného krizí magické koncepce a datovatelného do 8.-6. stol. pﬁ.n.l.;
staãí proãíst jeho základní práci Nástin religionistiky (Praha: Kalich 1988,
2
2004), v níÏ pﬁedstavil i svou responzivní hypotézu o pÛvodu náboÏenství, které – podle jeho názoru – kontinuálnû vzniká jako lidsk˘ pokus odpovûdût na otázku po smyslu Ïivota, jenÏ je vÏdy neúprosnû koneãn˘. Co
je poslední pravdou? Právû touto cestou se rodí náboÏenství.
Vstup do postkomunistické éry byl pro v‰echny otﬁesem, nadûjí do budoucna i pﬁíleÏitostí k svobodné práci. Také religionistika, popelka spoleãensk˘ch vûd, mûla teprve vzlétnout. Profesor Jan Heller se postaral, aby
se mohla konstituovat jako respektovaná vûdecká disciplína. Zajistil jí dÛstojné postavení nejprve v akademickém prostﬁedí a pozdûji na univerzitách. Brnûnské stﬁedisko je nejpﬁesvûdãivûj‰ím dÛkazem.
Je samozﬁejmé, Ïe soudobá religionistika má mnoho podob. Je dÛleÏité, Ïe Jan Heller nebyl nikdy doktrináﬁem a pÛsobení religionistické spoleãnosti i jejího ãasopisu otevﬁel do v‰ech smûrÛ. Religionistika je pro nûj
samostatnou vûdeckou disciplínou, která vykládá lidsk˘ podíl pﬁi vzniku
náboÏenství a vyh˘bá se jakémukoli hodnocení. Nechápe ji jako normu,
která si ãiní nároky na ãlovûka, ale naopak jako v˘povûì, která reflektuje
„náboÏenské dûní“, aniÏ by si ãinila nárok na jakékoli poslední soudy.
Tento zpÛsob uvaÏování b˘vá nûkdy kritizován, protoÏe se vyh˘bá apriorním mûﬁítkÛm, ale vûda neunese nadﬁazovat jedno náboÏenství nad druhé. V‰echna hledají a nacházejí jen zãásti.
Není lehké navazovat na Hellerovo poselství pro dal‰í pÛsobení v oboru i ãasopisu. Dûkujeme za pﬁíklad a jubilantovi slibujeme, Ïe zÛstaneme
otevﬁení, tolerantní a skromní.

