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Zámerom tejto štúdie je poukázať na potrebu rozširovania tunajšieho teologického
horizontu o kresťanské myslenie pochádzajúce aj z mimoeurópskeho prostredia.
Vzhľadom na pluralitnú a globálnu situáciu, ktorá sa stáva skutočnosťou aj v strednej
Európe, tvrdím, že je nutné nadväzovať rovnocenný dialóg v teológii aj s kolegami
z iných kontinentov.

Dnešný obraz kresťanstva charakterizuje tzv. „svetové/globálne kresťanstvo“, ktoré
sa vyznačuje úbytkom v tradičných baštách kresťanstva a fenomenálnym rozkvetom
v nových miestach sveta. V druhej polovici 20. storočia stráca kresťanstvo svoje tradičné
ťažisko v Európe a presúva sa geograficky, demograficky a kultúrne zo severnej
hemisféry na južnú. Táto skutočnosť je však len veľmi okrajovo, alebo so značným
váhaním reflektovaná v teologickej vede, predovšetkým potom v stredoeurópskej
mierke. Všeobecným cieľom práce je demonštrovať, že je ako potrebné, tak aj veľmi
zaujímavé a inšpiratívne, obohacovať našu perspektívu - predovšetkým potom v rámci
systematickej teológie - o myšlienky a postupy teológov z Afriky, Ázie, či južnej
Ameriky.

V práci vychádzam zo skutočnosti, že práve africké teológie patria v súčasnosti
k najvýraznejším prúdom charakterizujúce

dynamiku a rôznorodosť

svetového

kresťanstva. Preto na príklade jedného špecifického teologického smeru zo skupiny
afrických teológií konkretizujem a realizujem vyššie vznesený argument. Juhoafrická
čierna teológia je špeciálnym predmetom môjho skúmania. Čiernu teológiu analyzujem
z pohľadu teologickej paradigmy oslobodenia a sledujem jej trajektóriu, tzn. to, ako
a prečo sa v nej menili dôrazy z rasy na triedu a z triedy na gender.

Špecifickým zámerom štúdie je na jednej strane pokúsiť sa ukázať, že čierna teológia
je smerom, ktorý môže byť svojou metodologickou a paradigmatickou odlišnosťou
prínosný aj pre náš úzko špecializovaný teologický diskurz. Na druhej strane je cieľom
prezentovať to, ako je dnes čierna teológia vnímaná na vlastnej, juhoafrickej scéne
a demonštrovať nový silnejúci dopyt po jej základnom teologickom motíve oslobodenia,
ako aj koncepte čiernoty.

