NA KONCI 20. ROČNÍKU
Zdeněk Vojtíšek
Toto číslo je z větší části věnováno dvacátému výročí založení časopisu
Dingir. Na výročí poukazuje zvláštní úprava první strany obálky (od příštího čísla se zase vrátíme k tradiční modré barvě) nebo malá dingirovská
statistika na druhé straně obálky vlevo dole. Kvůli výročí se také vracíme
k pozoruhodné re lexi „fenoménu Dingir“, kterou před lety napsal ostravský akademik Vladimír Šiler a která vyšla roku 2002. Její podstatná
část je nyní přetištěna na čtvrté straně obálky. K oslavě patří i obrázek
vpravo na této stránce: je na něm speciální pexeso se zdařilými obálkami těch 80 Dingirů, které posud vyšly. Výročí ale především připomíná
hlavní téma tohoto čísla časopisu.
Toto téma tvoří některé příspěvky z konference „Současná náboženská scéna. Dvacet let časopisu Dingir“, která se konala 4. listopadu 2017
na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Konferenci
i téma v časopise otevřel Ivan Štampach souhrnným pohledem na proměnu té scény, na niž je Dingir zaměřen. Již teď je jasné, jak ohromně se
v době občanských svobod změnil náboženský život české společnosti. – Některé změny je ovšem možné ovlivnit; lépe řečeno: náboženští
představitelé se o to mohou pokusit. Zdeněk R. Nešpor v následujícím
článku tvrdí, že české církve se nacházejí na jakémsi rozcestí. Jejich
představitelé se mohou rozhodnout pro méně snadnou, ale „západní“
cestu oddělení od politické moci a přijetí „konkurenčního prostředí“
v nábožensky pluralitní společnosti, anebo pro jistější cestu sepjetí se
státem podle „východního“ vzoru za „odměnu“ za podporu konzervativních hodnot a národoveckých postojů. – Již zmíněný Vladimír Šiler
se v článku zabývá náboženskými (či spirituálními) prostory v zařízeních zdravotnické a sociální péče a ukazuje, jak tato okrajová záležitost
inspirativně odhaluje povahu českého náboženského života a jeho rozporů a dilemat. – Podobně úzké zaměření a podobně velkou výpovědní
hodnotu má výzkum Pavola Bargára, který se týká pražského evangelikálního společenství Ta Cesta. Jak je vidět i z tohoto článku, Dingir zůstal časopisem, v němž se píše také slovensky a který dlouhodobě, byť
samozřejmě okrajově sleduje situaci na Slovensku. I v české společnosti
bychom bezpochyby měli vědět například o silně problematické novele
zákona, která pod číslem 39/2017 začala letos na Slovensku platit. Nejen
o této novele, ale o celkové náboženské situaci na Slovensku referuje ve
svém článku Lucia Grešková.
Další články, které jsou upravenými referáty podzimní konference,
najdeme i na jiných místech časopisu. Vstupním textem je zásadní teoretický článek o hnutí nového věku (new age) od Zuzany M. Kostićové.
Do domácí rubriky jsme zase zařadili stručný výtažek zkoumání vietnamské buddhistické komunity, jemuž se v poslední době věnuje Zdeněk Vojtíšek. Další dva články, jejichž obsah zazněl na konferenci, jsou
pak přichystány do prvního čísla v nadcházejícím 21. ročníku Dingiru.
K tématu by se tentokrát mohl jen těžko vztahovat rozhovor. Využili
jsme této „mezery“ a zařadili rozhovor se Stevenem Hassanem, americkým výstupovým poradcem. S jeho poradenskými metodami samozřejmě není nutné souhlasit, ale Claire Klingenberg vedla rozhovor tak, že
může mnoho povědět i tomu, kdo je k jeho práci skeptický.
Nakonec se musíme se omluvit za redakční přehlédnutí v minulém
čísle: Církev československá husitská netvoří necelá 3 % obyvatel České
republiky (jak je napsáno na straně 103), ale necelá 4 promile.
Foto: Tomáš Vojtíšek.
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