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r62neArmie albo Fronty Wyzwolenia,nigdziejednak nie udalo mi sigznaleL(,aktywnychbojownikow
dZihadu.Istnieje na przykJadSL Liberation Front
(Front WyzwoleniaSecondLife) licz4cy 67 czlonk6w,Autistic Liberation Front (AutystycznyFront
Wyzwolenia) z 9l czlonkami,a nawet organizacja
o dumnej nazwie Global Liberation Army (Globalna Armia Wyzwolenia) licz4ca trzech czlonkow
- wszystkieone jednak nie mialy nic wsp6lnego
z islamem.Najwidoczniej bojownicy z pr awdziwego zdarzenianie czuj4 sig dobrzew Swiecie,w ktorym nawet przera2ajqcaVirtuelle Armee Fraktion
- VAF (Frakcja Wirtualnej Armii, nazwastworzona na wz6r dawnejniemieckiejgrupy terrorystycznej RAF - przyp.FORUM) mo2e siE poszczyci(
posiadaniemzaledwieszeSciuczlonk6w.

Jak dlugonie ma fatwy,ktonaby uznawalawintualnq
pielgnzymkq
do Mekkiza niewaznQ,
tak dtugo
jq
wyznawcypnonokamogE odbywac,nie odchodzqc
od klawiatuny,
za po6nednictwem
SecondLife.

oroczny hadi - pielgrzymka do Mekki,
ktor4raz w zyciu powinien odbycka|dy poboznymuzulmanin,jeSlitylko jest
zdrowy i ma na to pieni4dze - zakoiczyl siEw grudniu. Wok6l SwiEtejKaaby w Mekce
zgromadzilosiq przeszlodwa miliony pielgrzymow
z calegoSwiata.
Byla to dobra sposobnoSi,aby sprawdzii,jak islam prezentujesigw SecondLlfe i czy tam rownieZ
jest mo2liwoScodbyciapielgrzymki.Kilka miesiEcy
temu pojawily siq pogloski o istnieniu grupy o nazwie SL (SecondLife) Liberation Army, ktora miala skupiacradykalnychislamistow.Wyslalemwiqc
swojego awatarana poszukiwaniegrupy - chcialem z jej czlonkami przeprowadzicwywiad. Mo2e
okazalobysiq mo2liweprzeniesienieislamskiego
dZihadudo wirtualnego Swiata,gdzie mozna do
woli budowa(,meczety,a nawet zaloLycislamskie
Niebnak
tu
nie wywoluj4c protestow.W ten sposob
nawet
zagrody panstwo,
moLna by doprowadzi( do jakLe poil1danegorozzjagnigtami ladowanianapiEcw Swiecierzeczywistym.
przeznaczony- W ci4gu nastgpnychtygodni potwierdzilo siq
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R E K L A M AZ W T E L B L A D E M
Moje poszukiwanianie byly jednak bezowocne,
udalo mi siq bowiem spenetrowacSwiatislamski,
obecnywraz zmeczetamiw SecondLife. Nielatwo
jest dociec, kto faktycznie kryje siq za wszystkimi
tymi budowlami, ktore stoj4 w SecondLife otworem przed awatarami wszystkich muzulman6w.
Niektore szczegolyudalo mi siq jednak ustalii
za pomocq Google w arabskiminternecie.
Wkrotce znalazlem pierwszy meczet - Aisza
bint abi Bak;r.Znajdttje siq on, rzecz dziwn4 w bezpoSrednims4siedztwiejaponskiej Swi4tyniszinto,
atakie niezbyt daleko od koSciola,w ktorym regularnie odbywa siq czytanie Biblii. Przynajmniej
w tej dziedzinie SecondLife jest krain4 pluralistycznq,tyle2ejeszczew znacznejmierze pust4.
Podczasmiesi4capostu, ramadanu,obok meczetuwzniesionowielki namiot, w ktorym pod wieczor, gdy zbliLalsiq czas zakofczeniacalodziennego postu, stoly uginaly siq pod ciq2aremoferowanych przysmak6w Rzucalo sig w oczy, Le w pobli2t meczett prawie zawszekr S|yly j akieSkobiece
awatary,u ktorych ciekawoScwalczyla z rezerwq.
Jak na przyklad.29-letniaLievez Belgii. - Dlaczego chciatabyizostat muzulmankq?- zagadn4lem.
- Interesujemnie to. Ale czy oni przyjmujq lesbijki?
- odpowiedzialapytaniem.
U wejSciado meczetu kobiece awatary maj4
moznoScwzi4c sobie(bezplatnie)chustq,abywejSc
do sali modlitwy w odpowiednim stroju. W przedsionku po obu stronach znajtfia,siq zbiorniki z wo
d4 slu24cedo rytualnych ablucji, natomiast w sali
modlitwy wiernym rozdawanes4 dywaniki modlitewne.Na niektorych dywanikachmozna odmawiac modlitwy blagalne,na innych - standardowe.
I faktycznie awatarywykonuj4 nienagannieuSwigcone tradycj4 ruchy, nie zaniedbuj4nawet obrotu
glow4najpierw w prawo, a nastgpniew lewo na zakoriczeniemodlow.
Jedyn4 ozdoba,Scianmeczetujest widniej4cy
nad rysunkiemkuli ziemskiejnapis - wezwanieBo
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ga, po arabskui angielsku.Tlo dzwiekowestanowi
melodyjnarecytacja l14 sur Koranu. Moinatei
bezplatnieSci4gn4ccaly tekst Koranu w tlumaczeniu na francuski i na angielski.
Lieve lgka sig wprawdzieo swoj4swobodqseksualn4,zarazemjednak jest tak zainteresowana
t4 religi4, 2e z zapalemsig przebiera i klqka kolo
mnie na dyrvanikumodlitewnym. WczeSniejnaturalnie oboje zdjEliSmybuty, zgodniez regul4obo_
wi1ztjqcqprzy wchodzeniu do meczetu. probujq
rozproszycjej wqtpliwoScii tlumaczg,Le moina
siq obawiacco najwy2ejnielicznych ekstremist6w
- a tacy zdarzaja,siq wSrodwyznawcowwszyst_
kich religii.
Pok6j panujena pewno w wirtualnym Swiecie
SecondLife. W meczecieslychacchwilami Swiergot przelatuj4cychptaszkow.Do miseczki na ofia_
ry, ustawionejdyskretnieprzy wyjSciu,ktoS wrzucil 50 L$ (dolary Linden to waluta secondLife
- przyp.FORUM). Z takich sum nie daloby
siq
_
sfinansowac2adnychbojowych organizacji.W realnym 2ycit za takie pieni4dzenie moilnaby chyba
kupic nawetjednegoSlepegonaboju.
Znaczniebardziejodstraszaj4cy
jest natomiast
stoj4cytuz obok meczetunamiot i wielbl4dy, kt6_
rych ruchy - zwiny topornej animacji - sprawiaj4
wraLeniedrewnianych.Jak sig okazuje,jest to rekla_
ma jakiegoSportalu internetowego.
A ju2 calkiem
groLnieprezentujesiq osobliwy,unoszqcysig nad
meczetemobiekt,ktory bardzoprzypominaobser_
wuj4ceoko. Niestetybrak na nim napisuinformuj4_
cego,ktora to z tajnychslu2bsporz4dzilatenobiekt
i zainstalowalago w tym miejscu.
M I E J S C AS T A R C Z YD L A W S Z Y S T K I C H

grupachi inicjatywach,od ktorych roi siqju2
ski_ch
w SecondLife.
Od Aiszy dowiadujgsiQtez o wyspieIslamOnli_
ne.net,gdzietczestniczy onaw budowieislamskie_

go;
tig mate| obawy,Le zabrakniedla mnie miejsca.W SecondLife moznasiqprzenosicz miejsci
na miejscedrog4teleportacji- z jednegoserwera
na drugi. The Haj Information Center,w ktorym

l4duje przybysz,to otwarta salaseminaryjnazuygodnymi fotelami. Na du2ej tablicy informacyjnej
wypisanoterminy, w jakich odbywaj4siq tu wyklady. Na innej Scianiewidnieje al-Fatiha- pierwsza,
,,otwierajqca"sura Koranu w jEzyku angielskim.
Prry drodzeprowadz4cejdo Mekki moilnapobrai
bezplatne wyposazenie pielgrzyma - Haj tools
- w gustownych,zielonych torbach. Dalej
stoj4
kabiny do przebieraniasiE,oddzielniedla kobiet
i mELczyzn.Z samejMekki odtworzono - pieczolowicie i z trosk4 o nowo przybylych - wewnqtrzny okrqg ze 6wigt4Kaab4,pochodz4c4ponoi od
patriarchy Abrahama. Rozmaite punkty informa_
cyjne i drogowskazy zaklocaj4wprawdzie estetyke, wydaja siqjednak niezbqdne.Budowniczowie
tego Swiatazaczynajqpozdrowieniem:,,Assalam
alaikom.W IslamOnline.net bqdziemyzapowiada(
wydarzenia,jakie bqd4 mialy miejscena islamonline.dot.net.island.
Nasz obecnyprojekt przewiduje utworzeniewirtualnej Mekki ze wszystkimi ele_
mentami odgrywaj4cymijak4Srolq w had2u. Jest
to jedynie przedsigwziqcieo charakterzeedukacyjnym, ktore absolutnienie ma na celu zastgpowai
prawdziwegohadzu".
Nie dajq siq tym zniechgcic.przeciwnie - fakt,
2e mam caly ten terenwyl4cznie dla siebie,odbie_
ram jako niewiarygodnyluksus. Spgdzamtam kil_
ka kolejnych dni, podczaskt6rych moj awatarme_
dytuje na hojnie rozdawanychdywanikachmodlitewnych,a nocAuklada siq do snu w jednym z na_
miot6w ustawionychdla pielgrzym6ww s4siedniej
dolinie.
W wirtualnej Mekce s4jeszczeinne meczety,
cale szereginamiotow,oraz szerokiei pusteulice.
Mil1lm gestems4 rozdawanenakaildymkroku pojemniki na wodq, w ktorych zachowujeona niik4
temperaturQ.W wirtualnej Mekce s4obydwawzg6_
rza, als-Safai al-Marwa,pomigdzy ktorymi musz4
w rytualnej procesji krq|y( pielgrzymi.Odtworzo_
no teL trzy kolumny,przy ktorych symbolicznieka_
mienuje sig szatana.Nie brak nawet zagrodyz ja_
gniqtami pr zeznaczonymina ofiarE. SqteL bazary
- niestetyjednak Swiec4onejeszczepustkami.
Moglem w tym miejscuspokojniezakosztowac
tego, co w rzeczywistoSci
stajesiq tylko udzialem
nielicznej garstki spoSroddwoch milionow pielgrzymow: ucalowai SwiEty,oprawiony w srebro,
czarny kamiefl Kaaba. Taki pocalunekprzynosi
blogoslawienstwo.

tak samo,jak sigto odbywaw muzulmafskich spo_
lecznoSciach
w realnymSwiecie.
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