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In memoriam Jana Hellera, 1925 – 2008

V˘bor âeské spoleãnosti pro religionistiku, redakãní rada a pﬁispûvatelé ãasopisu Religio, pracovníci Ústavu religionistiky Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity a ãeská religionistická veﬁejnost vzpomínají na
profesora Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Jana Hellera, zakladatelskou osobnost moderní ãeské religionistiky.
Od pﬁelomu let 1989/90, kdy se zaãaly klást první stavební kameny
a pozvolna r˘sovat podoba souãasné religionistiky, byl Jan Heller její oporou a zá‰titou. Vahou své autority a vûdeckého renomé, jeÏ pﬁesahovalo
hranice na‰í zemû, se postavil za v‰echny aktivity, které vyústily na jaﬁe
roku 1990 do zaloÏení Spoleãnosti pro studium náboÏenství, dne‰ní âeské
spoleãnosti pro religionistiku. Stal se prvním prezidentem religionistické
instituce v dûjinách této vûdy v âeskoslovensku a zásadním zpÛsobem pomohl pﬁeklenout první tûÏká léta její existence. Svou osobní angaÏovaností pﬁispûl rovnûÏ ke vzniku prvního univerzitního religionistického pracovi‰tû u nás, Ústavu religionistiky na Masarykovû univerzitû v Brnû. Pod
jeho pﬁedsednictvím byla ãeská institucionalizovaná religionistika pﬁijata
do mezinárodních struktur (IAHR) a uspoﬁádala první konference za úãasti zahraniãních odborníkÛ.
Jan Heller patﬁil k lidem, jimÏ by bylo moÏné stavût pomníky jiÏ zaÏiva, kdyby to nebylo znevaÏováním budoucnosti, která objeví jejich dÛvody lépe a dÛkladnûji, neÏ mohou uãinit souãasníci. Tûm, kteﬁí ho mohli
aspoÀ po nûjak˘ ãas sledovat, poslouchat, kteﬁí se od nûj uãili, obdivovali
projevy jeho nesmírného intelektu a lidského chápajícího a rozumûjícího
ducha, zÛstane v pamûti nejen jako geniální biblista, starozákonník a religionista, ale také jako ãlovûk, jenÏ rád bavil sebe a druhé. Sv˘m humorem,
vtipem a ãastou sebeironií prosvûtloval jednání, kter˘m v zátylku sedûl suchopár, vÏdy mûl v zásobû vzpomínku, pﬁíhodu a snad nûkdy i napÛl legendu, a nikomu nevadilo, Ïe obãas prolínají mezi sebou navzájem, obãas
v nich vládnou sny o pouãeném, a proto smíﬁeném Ïivotû, a obãas stesk
nad tím, Ïe mysliv˘ch lidí nebude nikdy dost na to, aby si mohli dovolit
obtûÏovat svéhlav˘, marnotratn˘ svût hlouposti. Jan Heller vyprávûl a jeho posluchaãi rozpoznávali, Ïe má rád lidi a mûli rádi Jana Hellera.
Jestli platí, Ïe kaÏd˘ ãlovûk se rodí pro nûjaké dílo, pak se Jan Heller
narodil a Ïil správnû. Îil pro dobu, která ho potﬁebovala, a Ïil tak, Ïe ho
nemohla nepotﬁebovat. Nemá smysl naﬁíkat, Ïe je jen málo takov˘ch, kteﬁí to umûjí. Má smysl se radovat nad tím, Ïe tu a tam nûkdo ukáÏe, jak je
takov˘ Ïivot moÏn˘. Klásek u cesty, jejíhoÏ konec nevidût, a z nûj se obãas vysype zrnko moudrého slova, dobré rady, smíchu, souÏení, nadûje,
sarkasmu, lásky, údivu, stateãnosti, aby v celé té nepﬁehledné sloÏitosti Ïivota docela prostû zakoﬁenilo a rostlo dál.

