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Zdeněk Vojtíšek

„Africký Dingir“ patří k těm číslům časopisu, která čtenáři umožní „ochut-
nat“ komplexní a rozsáhlé téma, ale která nemohou celé téma ani řádně 
vymezit, natožpak aspoň zběžně pokrýt. Rozsah časopisu nic více než 
„ochutnávku“ neumožňuje, a to ani když jsme – možná poprvé v histo-
rii časopisu – vynechali oblíbenou rubriku „rozhovor“ a i když jsme „af-
rickými“ tématy pokryli i domácí i zahraniční rubriku. Stejně se nám 
některé připravené články do šestatřiceti stran časopisu nevešly. Byla 
by ale velká škoda je ponechat stranou, takže se v dalších číslech v roce 
2016 vrátíme k náboženství Jorubů v článku Renaty Wesleyové, proble-
matice současných neocharismatických afrických církví a tzv. evangelia 
prosperity v článku Kariuki Apolla nebo k fenoménu afrických proroc-
tví v článku Jiřího Hoblíka. 
 Nedostatek místa v časopise nás ale neodradil od publikace rozsáh-
lé studie (jistě zdaleka nejdelšího článku v historii Dingiru) afrika nisty 
a orientalisty Luboše Kropáčka. Autor totiž úsporně a přehledně vystihl 
charakter tří hlavních a soupeřících afrických tradic: původního nábo-
ženství, křesťanství a islámu. Tyto tři tradice si sice už do určité míry 
„rozdělily“ Afriku (viz mapy dole na této stránce), nadále se ale střetá-
vají v mnoha – pokud ne ve všech – oblastech. Po hutné studii profeso-
ra Kropáčka následuje čtivý článek judaistky a odborně vyškolené kni-
hovnice Ivany Yael Brunner–Nepalové o svérázné židovské komunitě 
v rovníkové Africe se zajímavým počátkem a ranou historií. Nejen shr-
nutím nepřehledného fenoménu tzv. Afričany iniciovaných církví (AIC), 
ale i vlastním inspirativním přístupem je přínosný článek Pavola Bar-
gára. Tento křesťanský teolog a religionista se dlouhodobě zabývá i pů-
sobením těchto církví v Česku a o pražském sboru jedné z nich – zvané 
Hora ohně a zázraků – napsal článek do domácí rubriky. „Africké téma“ 
tohoto čísla Dingiru dále tvoří dva články o původním africkém nábo-
ženství: afrikanistka Kateřina Mildnerová se v prvním z nich zabývá 
náboženstvím vodun (které je kromě jiného i jedním z kořenů haitské-
ho vúdú) a profesor dějin a kultury Afriky a Asie Josef Kandert ve dru-
hém stručně a jednoduše popisuje africký kult předků. Kromě křesťan-
ství a islámu přispívají k různosti afrického duchovního života i další ná-
boženství s původem na jiném kontinentu. O indickém vkladu do afric-
ké náboženské pestrosti píší další dva autoři: Josef Bartošek o džinis-
mu a Tina Živa Kopecká (v zahraniční rubrice) o hinduismu. „Africké 
téma“ uzavírá krátké čtení z pozoruhodné knihy E. Thomase Lawsona 
Náboženství Afriky na zadní vnitřní straně obálky. n
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