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u d á l o s t i

Prvá skutočná 
„ateistická 
cirkev“? 

Ateistická scéna vo veľkej Británii by sa 
v súčasnosti dala rozdeliť približne na tri 
skupiny. Najznámejší aj naj hlučnejší sú 
bezpochyby „noví ateisti“ (New Atheism), 
reprezentovaní predovšetkým otcami za-
kladateľmi Richardom Dawkinsom, Sa-
mom Harrisom, Danielom Denettom a ne-
dávno zosnulým Christopherom Hitchen-
som, prípadne mladšími popularizátormi, 
ako je Lawrence Krauss. Druhou skupi-
nou sú „starí“ ateisti, teda tí, ktorí sa pro-
ti náboženstvu nevyhranili tak agresívne 
ako noví ateisti, a stále sa v rovine argu-
mentácie a dialógu s náboženstvom drží 
skôr fi lozofi ckých argumentov, ako to robil 
Hobbes, Hume či Nietzche. Tretia, medi-
álne naj menej známa (aj keď to sa pomaly 
mení) je skupina, ktorú médiá nazvali „noví 
noví“ (New New Atheism), alebo „novší“ 
ateisti. Ich najznámejšou fi gúrou bude po-
pulárny fi lozof, spisovateľ a televízna osob-
nosť Alain de Botton. Táto skupina rovna-
ko ako vyššie dve popiera, 
že by na náboženských tvr-
deniach mohlo byť niečo 
pravdy, ale neodmieta nábo-
ženskú prax v jej celistvos-
ti, a naopak tvrdí, že je na 
nej mnoho dobrého, užitoč-
ného aj praktického. Práve 
k tretej skupine má najbliž-
šie komik Ruppert Sander-
son Jones a jeho kolegyňa 
z brandže, Pippa Evansová, 
ktorí spolu založili iniciatí-
vu Sunday Assembly.

Sunday Assembly systé-
movo preberá postupy tra-
dičných cirkví čo do praxe, 
hoci samozrejme nie ich obsah. Štruktúra 
priamo kopíruje klasický cirkevný systém 
a nijak sa tým netají. Stretnutia prebieha-
jú v nedeľu v spoločných priestoroch (zati-
aľ raz mesačne, ale po prejdení na stabilnú 
prevádzku koncom roka sa zakladatelia 
nebránia zhusteniu periodicity), namies-
to chorálov či hymnických spevov ale za-
znieva populárna hudba a klasické hity dru-
hej polovice 20. storočia, namiesto kázania 
je populárno-náučná prednáška z rôznych, 
najčastejšie vedeckých, oblastí, miesto bo-
hoslužby obety niekoľko minút na tichú in-
trospekciu, miesto modlitieb komediálne 
vystúpenie. Na konci nechýba pohostenie, 

zvyčajne v podobe koláčov a nealkoholic-
kých nápojov. Nechýba ani fi nančná zbier-
ka na podporu projektu. Sunday Assembly 
je svojimi zakladateľmi predstavovaná ako 
„bezbožná kongregácia“, ktorej zámerom 
je zužitkovať to dobré, čo v cirkvách je, 
a „vo všeobecnosti oslavovať zázrak života“.
Základná myšlienka je zhrnutá v hesle: „Ži 
lepšie, pomáhaj častejšie, žasni a premýšľaj 
viac“1 – čo je možné považovať za istý sve-
tonázorový a etický náznak, čo bude orga-
nizácia sledovať, ak sa etabluje.

Skúšková prevádzka prebiehala nie-
koľko mesiacov, pričom sa presúvala 
medzi niekoľkými anglickými mestami. 
Tvorcovia popisujú úspech ako absolútne 
nečakaný a obrovský, tak pristúpili k zria-
deniu trvalého miesta v Conway Hall v lon-
dýnskom Holborne, kde účasť prekraču-
je 300 ľudí, a hľadajú spolupracovníkov, 
ktorí by použili ich model a realizovali po-
dobné stretnutia aj v iných britských mes-
tách, aj v zahraničí. V súčasnosti sa spúšťa 
niekoľko skúšobných nezávislých prevád-
zok v približne desiatich britských a aus-
trálskych mestách, a na fórach pre organi-
zátorov, ku ktorým má autor tohto článku 

prístup, sa zbierajú ďalšie organizačné tímy 
aj z neanglicky hovo ria ceho sveta, hlavne 
Nemecka. Pán Jones mi písal, že záujem 
je aj z Prahy, ale zatiaľ nevznikol funkč-
ný organizačný tým, ktorý by ho presved-
čil, aby mu bol ochotný poskytnúť značku 
Sunday Assemby. Jones a Evansová totiž 
plánujú ustanoviť kontrolný systém, aby 
sa udržala istá štruktúra a kvalita celej ini-
ciatívy, a nebola to iba akási „hurá“ akcia, 
ktorá príde a odíde. Aj preto počas septem-
bra až novembra 2013 plánuje zakladajúci 
tím predviesť ukážkové „bezbožné boho-
služby“ kdekoľvek, kde sa nazbiera organi-
začný tým a kde dostanú pozvanie. Po takej 

ukážke a nasledujúcej kontrole môže do-
stať lokálne Sunday Assembly zelenú. Na 
túto cestu je už vypísaná zbierka, a ani au-
tori nesedia s rukami založenými – pán Jo-
nes napr. účinkoval v reklame pre miestnu 
inzerentnú webovú stránku a príjmy podľa 
vlastných slov vložil všetky do fondu urče-
ného na túto cestu.

V skratke povedané – v Sunday As-
sembly je možnosť zažiť cirkevnú súná-
ležitosť, zaspievať si, vytvoriť komuni-
tu a pravidelne sa účastniť rituálu bez nut-
nosti podmieňovať spomínané aktivity vi-
erou v Boha či inú podobnú entitu či enti-
ty. Označiť Sunday Assembly za „ateistic-
kú cirkev“ je teda veľmi presné a výstižné 
označeni e, ktoré sa pre túto iniciatívu za-
čína spontánne používať. Bude zaujímavé 
sledovať, či táto iniciatíva skutočne preži-
je svojich tvorcov. Tvorcovia takú ambíciu 
rozhodne majú.     
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Pavol Kosnáč

Poznámka

 1 „Live better, help often, wonder more.“ Výraz wonder má 
význam „žasnúť, obdivovať“ rovnako ako „rozmýšľať, 
lámať si hlavu“ – je vybratý zámerne, tieto vlastnosti 
sú v angloamerickej ateistickej komunite považované 

za „ateistické cnosti“. Ofi ciálna stránka 
Sunday Assembly, http://sundayassembly.
com, prístup 9. 5. 2013.

Komici Pippa Evansová a Sanderson Jones na videu, v ktorom ozna-

mujú vznik „bezbožnej kongregácie“ a pozývajú ateistov k návšteve 

a spolupráci.
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