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Úvodní slovo

Obsah

Vážení přátelé,
s podzimem se přiblížily Dny Bible, letos již
jednadvacáté, které vyhlašuje Česká biblická
společnost společně s křesťanskými církvemi v České republice. Dny Bible nejsou
jen ekumenickou sbírkou na podporu překladů v chudých zemích, ale také příležitostí
k připomenutí významu Písma.
Jsme velmi rádi, že jsme mohli v loňském
roce při jubilejních dvacátých Dnech Bible,
díky všem dárcům, podpořit kromě plánovaných projektů v Panamě a Ekvádoru také
překlad biblického textu v Sierra Leone a v
Zambii.
V letošním roce chceme přispět k zpřístupnění Božího slova ve čtyřech afrických
zemích. Prostřednictvím Spojených biblických společností (UBS) bychom rádi podpořili překladatelské projekty v Eritreji, Libérii,
Botswaně a Malawi. Každá z afrických zemí
má své potíže a trápení, ale málokterý Afričan může pro útěchu otevřít vlastní Bibli, a
jen ti šťastnější mají Bibli ve své mateřštině.
Věříme, že podle svých možností podpoříte i letošní projekty a přispějete tak k šíření Božího slova ve světě. Předem Vám
děkujeme za Vaše modlitby a ochotu pomáhat doma i na druhém konci světa prostřednictvím projektů Spojených biblických
společností.
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Jako každoročně, vyhlašuje Česká biblická společnost
společně s křesťanskými církvemi v České republice
sbírku na biblické překlady v chudých zemích celého světa. Letos se již po jednadvacáté uskuteční sbírka Dny Bible, jejíž výtěžek bude
tentokrát směřovat opět do Afriky. Díky
všem dárcům tak budou moct pokračovat
překlady v Eritreji, Libérii, Botswaně a Malawi. Pokud se podaří shromáždit více prostředků, budou určeny pro projekty
v Tanzanii a Mosambiku.
Stále existují stovky domorodých jazyků,
především v Africe, do kterých dosud Bible
nebyla přeložena. Také proto chceme v letošním roce podpořit především multietnické
africké země. Rádi bychom tímto způsobem nejen
pomohli překladatelským snahám, ale také připomenuli význam Bible a podpořili její šíření.

PROJEKTY, KTERÉ PODPOŘÍME V LETOŠNÍM ROCE
ERITREA – překlad Bible do jazyka „bilen“. Bible do jazyka bilen
dosud nebyla přeložena. Překlad
byl zahájen v roce 2007 a první
fáze by měla být dokončena vydáním Nového zákona v roce 2014.
Nový zákon je již přeložen, aktuálně se pracuje na jeho korekturách a jazykových úpravách.
LIBÉRIE – překlad Starého zákona do jazyka „kpelle“. Práce na
překladu byly zahájeny v roce 1984,
dokončen by měl být v příštím
roce. Aktuálně se pracuje na překladu knih Jeremiáš a Píseň písní.
Nový zákon byl vydán v roce 1967,
od té doby čeká národ Kpelle na
celý biblický text ve své mateřštině.

Eritrea

BOTSWANA – překlad Starého
zákona do jazyka „naro“
„naro“. Projekt
botswanské biblické společnosti je
jedním ze dvou dlouhodobých překladů, které aktuálně realizuje, tím
druhým je překlad do jazyka „kalanga“. Překlad byl zahájen v osmdesátých letech, překlad Nového
zákona byl vydán v roce 2012. Hotovo je asi 70% překladatelských
prací.
MALAWI – ekumenický překlad do jazyka „tumbuka“. Překlad
byl zahájen v roce 1994, církve se
na něm dohodly již v roce 1990,
bylo však třeba zajistit podporu
a především kvaliﬁkovaný tým.
Podle předpokladu Malawiské bib-

Libérie
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lické společnosti by měla být Bible
vydána v roce 2015.
Celkově jsme tedy přislíbili
pomoc čtyřem projektům. Pokud
by podzimní sbírka na africké překlady (Dny Bible 2013) překročila
přislíbenou částku, podpoříme
navíc překladatelské projekty Tanzanie a Mosambiku. V loňském
roce byla jednotlivým Biblickým
společnostem poukázána částka
1 651 116 Kč. Pomoc směřovala do
Ekvádoru a Panamy, díky vyšší
částce mohly být podpořeny také
projekty v Zambii a Sierra Leone.
Věříme, že také letošní projekty
pomohou šířit Boží slovo v dalších
afrických jazycích.

Malawi
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Izolovaná

Eritrea je samostatnou republikou od roku 1993, do té doby byla
provincií Etiopie. Název je odvozen ze starověkého pojmenování
Rudého moře – latinsky Mare Erythraeum, řecky Erythra Thalassa.
Země leží ve východní Africe
na pobřeží Rudého moře a na několika malých ostrovech, z nichž
největší a nejznámější je Dahlacké
souostroví. Hlavním městem je
Asmara, významným je přístav
Assab. Eritrea patří k nejchudším
zemím světa, je závislá na zahraniční humanitární pomoci.

Etnika, jazyky
a náboženství
Obyvatelstvo tvoří devět etnických skupin. Nejpočetnější jsou
Tigriňové (55%, Tigrinya) a Tigrejci (30 %, Tigre), hovořící příbuznými jazyky. Významnou
skupinou jsou Afaři (v samotné
Eritreji 300 tis., žijí také v Etiopii
a Džibutsku). Menšími etnickými
skupinami jsou: Saho (4%), Kunama (2%), arabsko-jazyčný
kmen Rashaida (2%), Bilen (2%)
4

a další (Beni, Amar, Nera, asi 5%).
Zhruba polovina obyvatelstva
se hlásí ke křesťanství, druhá polovina obyvatelstva vyznává
islám. V poslední době dochází
k náboženským útokům proti
křesťanům. Podle světové organizace Human Rights Watch je Eritrea věznicí bez svobody slova a
tisku. Podobně se vyjadřují také
Reportéři bez hranic, když ve své
poslední zprávě o svobodě tisku
označují Eritreau za stát s nejvyšší
mírou represí na světě a v hodnocení zemí ji dávají na poslední
místo vůbec. Povolena je pouze
jedna politická strana, opozice je
potlačována. Parlament se sešel
naposled před 10 lety.
Od svého vzniku je země v totalitním područí prezidenta
Isaiase Afewerkiho, který lidská
práva programově potlačuje
a zemi izoluje od okolního světa.
V roce 2002 dokonce zakázal
všechny církve s výjimkou tří –
největší pravoslavné, katolické
a luteránské. Z 13 000 politických
vězňů jsou vězněny tři tisíce křesťanů bez řádného procesu. Nutno

podotknout, že jsou vězněni křesťané bez rozdílu vyznání, včetně
příslušníků povolených církví.
Podmínky ve věznicích jsou novodobou torturou, každým rokem
umírá asi 10% politických vězňů.
V poslední době se křesťané z Eritreje snaží uprchnout, ostraha
hranic je však natolik silná, že se
to podaří jen mizivému procentu
z nich. Ti, kterým se útěk podaří,
mluví o skutečném pronásledování křesťanů. Pravoslavný patriarcha je již osmým rokem
v domácím vězení.

Historie
Osídlení Eritreje sahá až ke kořenům lidské civilizace. Archeologické nálezy sahají až 8000 let př.
Kr. Prvním velkým státním útvarem byla říše Punt ("Ta Netjeru",
což znamená "Boží země"), o které
zanechali zprávy Egypťané již
2500 let př. Kr. Rozkládala se na
obou březích Rudého moře a měla
čilé obchodní styky s okolními říšemi. V 7. a 8. století př. Kr. vznikla
na území dnešní Eritreje a severní
Etiopie říše Damot (D´mt), s hlavním městem Yeha. Jednalo se
o vyspělou zemědělskou civilizaci,
která využívala pluh, zavlažování,
uměla zpracovávat železo. Během
3. století př. Kr. se na území začalo
formovat království Aksum
(Axum), které okolo roku 100
sjednotilo celou oblast. Aksumské
království patřilo mezi největší civilizace světa a bohatlo zejména
obchodem. Hlavními komoditami
byly obiloviny, slonovina, kadidlo,
zlato, otroci a exotická zvířata.
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Eritrea

V letech 320 - 360 se stalo hlavním náboženstvím země křesťanství. Království mělo vlastní
písmo, měnu i měřidla a zasahovalo i do politiky Arabského poloostrova. Hlavním obchodním
centrem byl přístav Adulis. Ačkoliv království poskytlo útočiště
prvním vyznavačům islámu, nakonec s rozmachem islámských
říší na Arabském poloostrově a
severní Africe došlo k úpadku Aksumu, který se ocitl v izolaci. Pozůstatkem po kdysi mocné říši
jsou pohřební obelisky, které mají
výšku i několik desítek metrů
(33m), některé vzhledem připomínají vícepatrové budovy. Označení
Aksum existovalo dále, jednalo se
o napůl autonomní oblast, která
byla součástí Etiopského císařství.
Ve 13. století území ovládli příslušníci dynastie Zagwe. Ve 14. století pak Šalomounská dynastie.
V 16. století Osmané ovládli přístav Masawu i přilehlé Dahlacké
souostroví. V oblasti se udrželi až
do poloviny 19. století.
V roce 1869 byl otevřen Suezský průplav a region se dostal do

sféry zájmů velmocí. Britové
uznali italské koloniální zisky,
protože měli problémy s Mahdího
povstáním v Súdánu, výměnou za
privilegia v přístavech, a tak v roce
1885 přenechali Eritreu Itálii.
V roce 1896 Itálie potvrdila Etiopskou suverenitu. Itálie zahájila
rozsáhlou výstavbu infrastruktury (silnice, železnice a dvě letiště), podporovala školství
a zdravotnictví, budovala města
ve vnitrozemí, zapojila místní do
správy země a lákala do země italské kolonisty, kterým byla nabízena levná půda (vzniklo až 70
tisíc farem).
Eritrejci byli
"nuceni"
opouštět venkov a přestěhovat se do
měst. V roce
1922 se v Itálii
chopil moci
Benito Mussolini, který
v Eritreji zavedl rasovou
segregaci a
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narušil "status quo". Eritrejci museli narukovat do armády. Po dobytí Etiopie v roce 1935 se Eritrea
spojila s Etiopií a obě země se
staly součástí Italské východní
Afriky. Italská nadvláda skončila
v roce 1941, když Britové zvítězili
v bitvě u Kerenu. Eritreu začali
spravovat Britové na základě rozhodnutí spojeneckých velmocí
a posléze pod mandátem OSN až
do roku 1951, kdy byla Eritrea
opět přidružena k Etiopii jako federativní republika. S tímto
aktem OSN se většina obyvatel
neztotožnila.
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Libérie – země
Libérie se nachází na západním
pobřeží střední části Afriky.
Název znamená svobodná země,
stát byl totiž založen v roce 1847
úsilím abolicionistů z USA, kteří
zde zakoupili půdu pro bývalé
otroky. Založení nové republiky
mělo být znamením boje proti
útlaku a bezpráví, ne bezvýznamnou pohnutkou však byla obava
z možné britské kolonizace.
Velmi záhy se Libérie stala domovem nových osvobozených
otroků z Ameriky. Dnešní hlavní
město Monrovia bylo založeno již
v roce 1822 Americkou kolonizační společností, coby osada pro
osvobozené otroky.

Obyvatelstvo
Obyvatelstvo je etnicky neobyčejně pestré. Nejpočetnější skupinou jsou Kpellové, dalšími etniky
jsou: Bassové, Danové, Kruové
a desítky dalších. Úředním jazykem je angličtina, dalšími hlavními užívanými jazyky jsou jazyky
kpelle, golla, mande, kru a další. Ne

6

všechny jazyky mají
psanou podobu.
Většina věřících se
hlásí k domorodému
náboženství
nebo
křesťanství, početnou minoritou jsou
muslimové.

Historie
Brzy po založení
moderního
státu
došlo k sociálnímu
rozdělení na základě etnického
charakteru. Snahy o integraci
původního obyvatelstva do rozvíjející se ekonomiky vytvářené
potomky Afro-Američanů byly
slabé.
Zahraniční investice
a podpora USA napomohly celkovému rozvoji místního hospodářství, ale i prohloubení
sociální stratiﬁkace zejména
mezi Afro-Američany a příslušníky místních kmenů. V roce
1980 došlo k převratu organizovanému domorodými kmeny
v čele se seržantem Doem, který

neváhal zabít prezidenta Tolberta. Samotného Doea stihl
stejný osud, když byl o deset let
později zavražděn vůdcem Nezávislé národní vlastenecké fronty
Libérie.
V letech 1989 – 1996 došlo
k první občanské válce. Přes
mnoho mírových jednání a smluv
docházelo neustále k novým střetům. Situace se změnila vyhlášením voleb v roce 1997, ve kterých
byl prezidentem zvolen Charles
Taylor. Druhá občanská válka začala v roce 1999 po zformování

ZPRAVODAJ ČESKÉ BIBLICKÉ SPOLEČNOSTI

zpravodaj září 2013:Sestava 1

16.9.2013

8:29

Stránka 7

2 / 2013

svobody?
opoziční povstalecké frakce podporované sousední Guineou. Prezident v roce 2003 rezignoval
a odešel do Nigérie, odkud byl o
tři roky později vydán do Sierra
Leone, aby zde mohl být obžalován Haagským tribunálem pro
válečné zločiny ze zločinů proti
lidskosti a porušování Ženevských konvencí.
Období občanských válek
skončilo až po vojenské intervenci okolních zemí a po svobodných volbách, válka si
vyžádala skoro čtvrt milionu
obětí. Země se dosud zcela nevzpamatovala a potýká se
s celou řadou problémů, jako
jsou uprchlíci a problémy s in-

frastrukturou. Otázkou je pak
zejména návrat obchodníků
a kvaliﬁkovaných sil, kteří odešli
i se svým bohatstvím. V zemi je
problém např. sehnat osoby
schopné obsluhovat počítače a
elektřina jde jen několik hodin
denně. Dále stát tíží obrovský
mezinárodní dluh. Neblahým dědictvím předchozích režimů je
vysoká míra korupce, špatný daňový systém (země byla dlouhá
léta jedním z daňových rájů).
Nové volby se konaly v roce
2005 a zvítězila v nich ekonomka
a disidentka z dob Doeovy vlády
Ellen Johnsonová-Sirleafová. Poprvé tak stanula v čele některého
afrického státu žena. Prezidentce

ZPRAVODAJ ČESKÉ BIBLICKÉ SPOLEČNOSTI

Johnsonové-Sirleafové se podařilo zemi stabilizovat a snížit
dluhy, velkými problémy nadále
zůstávají korupce a kriminalita.
V roce 2011 zvítězila stávající prezidentka v dalších volbách (které
opozice neuznala) a také jí byla
udělena Nobelova cena míru za
nenásilný boj za bezpečnost
a práva žen a jejich účast na mírotvorném procesu. Podle ní je cena
uznáním Libérii "za mnoho let
boje za spravedlnost, mír a podporu rozvoje" po brutální občanské válce. Země tolik sužovaná
válkami si jistě zaslouží politickou
stabilitu a ekonomický růst, jejichž příslibem prezidentka Johnsonová-Sirleafová jistě je.
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Botswana – smrtící hrozba
Etnika, lidé
a současné problémy

Botswana, původně Bečuánsko,
je vnitrozemský stát na jihu
Afriky, hlavním městem je Gaborone. Lidé si zemi spojují především se zvířaty. Žijí zde největší
stáda slonů, ale také žirafy, antilopy, zebry, nosorožci, lvi, leopardi a další. Tato skutečnost je
výsledkem státní politiky, pro
kterou je ochrana přírody prioritou. 38% celkové rozlohy Botswany zaujímají národní parky
a přírodní rezervace, takže divoká zvířata mají velkou volnost.
Chloubou Botswany je také největší nenarušená vnitrozemská
delta řeky Okavango.

8

90% obyvatelstva náleží k etnikuTswana, ostatní k bantuským
etnikům (Kalanga, Yeyi, Ndebele,
Herero), malou část tvoří bušmeni
(Basarwa). V současnosti existuje
8 tswanských kmenů (Bangwato,
Batawana, Bangwaketse, Balete,
Bakwena, Barolong, Bakgatla
a Batlokwa). Úředními jazyky jsou
setswana a angličtina.
Největší hrozbou pro Botswanu je onemocnění AIDS. Podle
světové zdravotnické organizace
je nakažena 1/3 dospělé populace.
Není proto divu, že průměrný věk
obyvatelstva je dnes pouhých 44
let, oproti údajům z roku 2002,
kdy dosahoval 60 let. V důsledku
toho se také velmi snížil hospodářský růst a Botswana, která donedávna patřila k nejbohatším
zemím Afriky, se propadá do hospodářské a sociální krize. Hospodářský růst Botswany umožnilo
stabilní politické klima a vládní

opatření, která pomohla vytvořit
v zemi demokratické a tržní instituce. Vláda prvního prezidenta
Seretse Khamy (1966-1980) je
mnohými považována za hlavní
faktor úspěšného botswanského
ekonomického růstu a rozvoje.
Khama si stanovil za cíl vytvořit
volný trh, liberalizovat obchod,
snížit daně na takovou míru,
která odradí od daňových úniků
a korupce a dále zvýšit osobní
svobodu. Vydal se tedy opačnou
cestou než většina afrických
států, která se po nabytí samostatnosti implantovala sovětské
myšlenky a centrálně plánovanou
ekonomiku. Důležitým aspektem
Khamovy politiky bylo zachování
tradičních hodnot (kgotla - něco
jako shromáždění lidu se soudní
pravomocí - a jiné zvyky) botswanské kmenové společnosti. Politický systém má charakter
Westminsterského parlamentárního systému, který Botswana
zdědila po Britech. Navíc Khama,
jenž v průběhu mládí studoval
právo na Oxfordu, začlenil do legislativního systému prvky vycházející z britského zvykového
práva. Obecně tak spojil tradiční
kmenové právo s právem západní
civilizace.
Většinu Botswany zaujímá
poušť a polopoušť Kalahari, která
je řídce osídlena. Tvoří ji vysoká
náhorní plošina, na níž rostou
křoviny a tuhé trávy, a bezodtoká
pánev se slanými jezery a močály.
Na jihozápadě Kalahari jsou písčité duny. Vhodné podmínky pro
zemědělství jsou na východě
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pro rostoucí ekonomiku
země, kde je dostatek srážek. Žije
zde většina obyvatel, kteří se živí
pěstováním obilí, kukuřice a čiroku. Produkce vystačí na pokrytí
potřeb vlastní rodiny, přebytky
jsou zanedbatelné. Nejdůležitější
hospodářskou komoditou jsou
diamanty, které se těží v dolech,
důležitý je také chov dobytka. Perspektivní jsou nedávno objevená
ložiska uhlí a mědi. Velká část
obyvatel však musí hledat práci
v sousední Jihoafrické republice.

Historie
Území dnešní Botswany bylo
původně osídleno Khoiny, které
začali od konce 16. století vytlačovat Bečuánci (Tswanové).
První evropští cestovatelé sem
dorazili na počátku 19. století.
Devatenácté století bylo obdobím častých válečných konﬂiktů. Od roku 1818 až do
začátku 30. let čelili tswanští
obyvatelé nájezdům kmene
Zuluů. Zuluové se opakovaně
a většinou i neúspěšně pokoušeli zabrat území Bečuánska
(současná Botswana). Důvodem
invaze byl populační růst kmene
Zuluů resp. nedostatek půdy
a pastvin. Krátce po ukončení
krvavého konﬂiktu se Zuluy
stála tswanská společnost tváří
v tvář rostoucí koloniální expanzi, která vyústila v bojové
střety s Afrikánci (Búry). Dlouholetý konﬂikt nakonec vyvrcholil v roce 1852 bitvou
u Dimawe, ve které evropští
přistěhovalci utrpěli výraznou

porážku od spojených tswanských kmenů vedených bakwenským náčelníkem Sechelem.
Právě spolupráce a sjednocení
tswanských kmenů v boji proti
nepříteli jsou považovány za
hlavní historické momenty,
které položily základní kameny
budoucí nezávislé republiky.
Po objevení ložisek zlata roku
1867 následovala expanze Búrů
z Transvaalu a mezikmenové násilnosti. Vládce Tswanů Khama
III. proto požádal o pomoc Británii, která v roce 1885 v zemi zřídila
protektorát. Ve stejné době se
jižní část země stala korunní kolonií, roku 1895 byla tato oblast
připojena ke Kapské kolonii. Britové chtěli Bečuánsko původně
včlenit do Jihoafrické unie, což
nebylo uskutečněno kvůli tamní
politice apartheidu. V roce 1966
byla Botswaně udělena nezávislost, prvním prezidentem se stal
Sir Seretse Khama. Od získání samostatnosti vládne v zemi Botswanská demokratická strana.
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Nová šance
na světě nenajdeme tolik druhů
ryb, jako právě zde. A jejich počet
stále roste. Uvádí se neuvěřitelné
číslo 650, z toho je asi 90 % ryb
endemických. Proto se řada exotických akvárií po světě jmenuje
Malawi.

Obyvatelstvo

Malawi je prezidentskou republikou na jihovýchodě afrického
kontinentu, její území zabírá asi
stejně velkou plochu jako někdejší
Československo. Známější než
stát je stejnojmenné jezero, které
je díky své rozmanité fauně světovým unikátem. Najdeme zde
velké množství endemických vodních živočichů, tedy těch, kteří nežijí nikde jinde. V žádném jezeře

10

Malawiské obyvatelstvo je tvořeno většinou kmeny bantuské
etnické skupiny, kterým dominuje kmen Chewa (Čevové). Dalšími významnými kmeny jsou
Nyanja (převážně na jihu země),
Tumbuka (převážně na severu),
Yao (podél jihovýchodní hranice
s Mosambikem), Sena, Lomwe,
Tonga, Ngoni a Ngonde.
Oﬁciálními jazyky země jsou angličtina (ta se používá zejména v nyanja, chiyao, chitumbuka, chisena,
chilomwe, chitonga a tumbuka.
80 % obyvatel se hlásí ke křesťanství, 13 % vyznává islám, ostatní lidé vyznávají domorodá
náboženství.
Země je převážně zemědělská a
značně zaostalá. Rozvoj obchodu

znemožňuje fakt, že zde není železniční ani silniční síť. Chudoba
Malawi se prohlubuje s rostoucími dluhy u Světové banky. Zvyšující se bídu způsobila mimo jiné
velká neúroda v devadesátých letech, aktuálním problémem je
rostoucí počet sirotků, jejichž rodiče zemřeli na AIDS.
Česká biblická společnost podpořila v roce 2010 překlad Bible do
jazyka tumbuka, kterým mluví asi
dva miliony obyvatel Malawi, což
je 20 % malawiské populace.
V roce 1990 se zrodila myšlenka
ekumenického překladu Bible do
této domorodé řeči. Brzy poté si
získala širokou podporu jak ze
strany představitelů křesťanských
církví, tak ze strany vlády. Práce
na překladu začaly v roce 1994.

Historie
Od 17. Do 19. století bylo území
pod vlivem Arabů, v 60. letech 19.
století si zemi podrobili Britové
a nazvali ji Ňasko. Země získala
nezávislost na britských kolonizátorech v roce 1964 a přijala jméno
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pro Malawi
Malawi. Předsedou vlády byl doživotně jmenovaný Hastings Kamuzu Banda.
2 měsíce po svobodných volbách se Malawi dostalo do velké
vnitropolitické krize. Jediný bělošský ministr a další klíčoví černošští ministři rezignovali kvůli
pomalé afrikanizaci státní správy.
Pro Bandu byla ale klíčová odbornost, nikoliv barva pleti. Zlomem
se stalo jeho odmítnutí mnohamilionové dolarové půjčky z Číny
bez konzultace s jednotlivými ministry, odmítal také navázat
vztahy se socialistickými státy.
Bývalí ministři požádali o azyl
v nově vzniklé Tanzanii, čímž
došlo ke zhoršení vztahů, podíleli
se také na vyhlášení nezávislosti
Zambie. Obě země se staly spojenci Číny. Banda naopak začal
být vstřícný vůči apartheidním režimům. Přes represe se snažil otevřít Malawi světu, ovšem
navazoval styky s marxisticky orientovanými zeměmi. V 90. letech

přijal pod tlakem několik reforem,
byl zrušen jeho doživotní mandát
a byl také zahájen proces za
vraždy, které nachal páchat v 80.
letech. Volby v roce 1994 vyhrála
opozice. Nový start pro zemi však
umožnily až další volby, z roku
2003, kdy úspěch slavila Sjednocená demokratická fronta se
svým kandidátem Bunguuem wa
Mutharikou. Mutharika po nástupu do funkce inicioval vyšetřování korupčních případů, což
přineslo novému prezidentovi popularitu na veřejnosti, ale ve své
vlastní straně se naopak dostával
do izolace. Neutuchající spory
vedly Muthariku k vytvoření jeho
vlastní Demokratické pokrokové
strany, do které během několika
dnů přestoupilo 18 bývalých spolustraníků. Za hlavní cíle nově
vzniklé strany stanovil Mutharika
zlepšení ekonomické situace,
transparentnost a potlačení korupce. Tím zemi získal klíčové zahraniční partnery.
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Tanzanie – země přírodních krás

Tanzanie se rozkládá ve východní Africe na pobřeží Indického oceánu. Tato oblast byla
od 7. století pod vlivem Arabů a
později Portugalců. Do roku
1961 byla Tanganika pod britskou správou, v roce 1963 k ní
byl připojen Zanzibar.
Většinu území vyplňuje Východoafrická vysočina, členěná
propadlinami s jezery Rukwa,
Manyara a Natron, Tanganyika
a Malawi. K Tanzánii patří na
severu i velká část jezera Ukerewe (Viktoriino jezero). Nejvyšší horou je Kilimandžáro,
které je zároveň nejvyšším
bodem Afriky. Jeho typicky zasněžený vrcholek leží ve výšce
5895 mnm. K Tanzanii patří
také ostrovy ležící v Indickém
oceánu – Zanzibar a Pemba.
Světově proslulým národním
parkem je park Serengeti,
v němž žije velké množství zvířat. V roce 1959 byla z tohoto
území vyčleněna oblast kolem
vyhaslého kráteru sopky Ngorongoro. Oba parky byly zapsány do seznamu UNESCO.

12

Obyvatelstvo
Úředními jazyky jsou angličtina a svahilština, ovšem běžně se
používají domorodé kmenové jazyky. Současné obyvatelstvo je
směsicí různých afrických etnik,
z nichž většina je bantuského původu. V Tanzanii žije až 120 různých kmenů, mezi nejpočetnější
patří kmeny Svahilců, Sukumů,
Namweziů a Makondů, výrazným
etnikem jsou Masajové, kteří žijí
kočovným životem.
Česká biblická společnost podpořila v roce 2009 překlad Bible
do jazyka tonga.
45% obyvatel se hlásí ke křesťanství, 45% k islámu – a to zejména na Zanzibaru, zbylých 10%
praktikuje domorodá náboženství. Islám je typický především
pro Zanzibar, kde dochází poměrně často k napětí mezi křesťany a muslimy.

Historie
Stát vznikl spojením dvou zemí
– Tanganiky a Zanzibaru. Současný název je odvozen z názvů

těchto dvou původních států.
Hlavním městem je Dodoma, do
roku 1979 jím však byl Dae es Salaam, který nadále zůstal nejvýznamnějším městem.
Skládá se ze dvou územních
celků - Tanganiky a ostrovů Zanzibar a Pemba. Britské mandátní
území Tanganika - do roku 1918
německá kolonie pod názvem Německá východní Afrika - získalo
samostatnost v roce 1961. O dva
roky později získal samostatnost
také britský protektorát Zanzibar.
V roce 1964 se obě země sloučily
pod názvem Tanzanie. Tanganika
patří k nejstarším osídleným územím. Vykopávky na severu země
dokazují, že tu už před třemi a půl
milióny let žily lidské bytosti.
Ve starověku tu sídlily kmeny
Nama a v 1. stol. př. Kr. se sem ve
více vlnách stěhovaly bantuské
kmeny. Pobřeží dnešní Tanzanie
bylo už ve starověku součástí východoafrického dálkového obchodu s Arábií a Indií.
Významnou úlohu přitom hrály
ostrovy Zanzibar, Pemba, Maﬁa
a Kilwa, ležící před pobřežím.
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Mosambik – nejchudší země světa
Mosambická republika v čele
s prezidentem dostala své jméno
ze svahilského pojmenování mosambického ostrova „mosambuco“, což znamená shromáždění
nebo také shluk. Jižní část země
tvoří široká pobřežní nížina tvořená pískovcem. Střed země tvoří
náhorní plošina – Vysoký Veld
(Zimbabwe) a Mosambická plošina. Východní část země lemuje
Indický oceán (Mosambický průliv), a to v délce přes 2000 km.
Hlavní město Maputo (dříve Lourenco Marques) leží na jihu země.
Jeho poloha nebyla vybrána náhodně. V jeho blízkosti je totiž nejlepší
přírodní
přístav
na
východoafrickém pobřeží – zátoka
Delagoa.

Historie
Původně bylo toto území osídleno bantuskými kmeny, od 10. století si zemi podrobili na pět století
Arabové, zvláště pobřeží země, na
kterém budovali obchodní osady.
V roce 1498 připlul k mosambickému pobřeží jako první Evropan Vasco da Gama, o 10 let
později začala portugalská kolonizace, která trvala až do roku 1951
kdy Portugalsko zrušilo koloniální
statut a Mosambik byl prohlášen
za zámořskou provincii.
V roce 1975 byla vyhlášena samostatná Mosambická lidová republika, která silně inklinovala
k socialismu. Velký podíl na samo-

statnosti měla Fronta za osvobození Mosambiku (FRELIMO),
která bojovala za nezávislost na
Portugalcích. FRELIMO byla podporována Čínou, Sovětským svazem a Alžírem. V roce 1989 bylo
upuštěno od marxismu a systému
jedné strany. Následovalo období
občanské války, které ukončily
v roce 1994 první svobodné volby.
Ty také nastartovaly řadu reforem.
V době občanské války prchalo
mnoho lidí do sousedních zemí, zj.
do Malawi. Přesto jsou v zemi
dosud patrné důsledky občanské
války. Nejnepříjemnějšími jsou
stále zaminovaná území, absence
zvířat v přírodě, která se v době
války stala snadnou obživou.

Obyvatelstvo
V Mosambiku žije velké množství kmenů, nejvýznamnějšími
jsou kmeny Makuka, Tsonga
a Šona. Na severu převládají muslimové, na jihu křesťané, většina
obyvatelstva vyznává tradiční
africké náboženství.
80% obyvatel žije na venkově.
Úředním jazykem je portugalština,
kterou ovládá asi 27% domorodců.
Většina lidí mluví svahilsky nebo
bantuskými jazyky. Nejrozšířenějšími jazyky z velkého počtu regionálních jsou ronga, changa
a muchope.
Velkým problémem je negramotnost. Podle odhadů mezinárodních
organizací
je
negramotných
60% obyvatel.
Nedaří se ani
snížit dětskou
úmrtnost, která
je jednou z nejvyšších
na
světě.
Podle
Světové zdravotnické orga-
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nizace se každé deváté dítě nedožije dvou let. Stejně jako v sousedních zemích se počet HIV
pozitivních stále zvyšuje.
V důsledku dlouhotrvajících
válek je Mosambik zřejmě nejchudší zemí světa. Největší podíl
na hospodářství má zemědělství
a rybolov. Zemědělství je tak významné, že se jeho symbol – motyka – dostal na státní znak
i vlajku. Rozvoji chovu skotu brání
rozšíření mouchy tse – tse. Slabý
průmysl využívá místní nerostné
zdroje. Lidé často odcházejí za
prací do sousední Jihoafrické republiky.
Česká biblická společnost podpořila v roce 2011 překlad Bible do
jazyka „xirhoa“. Xirhoa je jedním
z jazyků používaných v jižním Mozambiku, obzvlášť v provincii Maputo. Projekt byl zahájen v roce
1970. Během občanské války byl na
16 let přerušen, pokračoval až po
podepsání příměří v roce 1992.
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Novinky
SLOVO NA CESTU – BIBLE SE ZIPEM
Novinkou České biblické společnosti jsou Bible se zipem v překladu Slovo na cestu. Tento
moderní překlad si získává stále
více příznivců především díky čtivému textu. Působivé jsou také ilustrace Annie Vallottonové. Kniha
vyšla ve dvou barvách (oranžové
a tmavě šedé) s orientačními výřezy, na kterých najdete názvy kapitol. Orienatční výřezy usnadní
hledání v rozsáhlém textu.
Dvoubarevný tisk s ilustracemi
v umělé kůži se zipem

690 Kč

KALENDÁŘ
ZEMÍ BIBLE
Nástěnný kalendář s fotograﬁemi
ze známých i méně známých biblických míst, s biblickými verši
a kalendáriem s vyznačenými
svátky.
Kroužková vazba

78 Kč
14
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z naší produkce
Česká biblická společnost vydala další dotisky
MOJE MALÁ KUFŘÍKOVÁ BIBLE
Kniha s pevnými „leporelovými“ stránkami, která má
na hřbetu plastové ouško, takže vypadá jako malý
kufřík.

226 Kč

MOJE MALÁ BIBLE
Opět kniha s pevnými „leporelovými“ stránkami pro
nejmenší. Základní biblické příběhy jsou převyprávěny srozumitelnou formou, krátké texty doplňují celostránkové ilustrace.

186 Kč

DĚTSKÁ BIBLE – ČTI A POZNÁVEJ
Tato Bible patří k nejoblíbenějším. Větší velikost písma
se menším dětem snadno čte, kromě příběhů se mohou
zvídavé děti dozvědět spoustu zajímavostí prostřednictví dvoustránkových ilustrací s popisky. Např. jak vypadal
Šalomounův chrám, co dělali tesaři za časů Ježíše, Jak vypadá synagoga a co je uvnitř….

478 Kč
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