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Nie bnak tu
nawet zagrody
z jagnigtami
przeznaczony-
mi na ofiarg

r62ne Armie albo Fronty Wyzwolenia, nigdzie jed-
nak nie udalo mi sig znaleL(, aktywnych bojownikow
dZihadu. Istnieje na przykJad SL Liberation Front
(Front Wyzwolenia Second Life) licz4cy 67 czlon-
k6w, Autistic Liberation Front (Autystyczny Front
Wyzwolenia) z 9l czlonkami, a nawet organizacja
o dumnej nazwie Global Liberation Army (Glo-
balna Armia Wyzwolenia) licz4ca trzech czlonkow
- wszystkie one jednak nie mialy nic wsp6lnego
z islamem. Najwidoczniej boj ownic y z pr aw dziw e-
go zdarzenia nie czuj4 sig dobrze w Swiecie, w kto-
rym nawet przera2ajqca Virtuelle Armee Fraktion
- VAF (Frakcja Wirtualnej Armii, nazwa stworzo-
na na wz6r dawnej niemieckiej grupy terrorystycz-
nej RAF - przyp.FORUM) mo2e siE poszczyci(
posiadaniem zaledwie szeSciu czlonk6w.

R E K L A M A  Z  W T E L B L A D E M
Moje poszukiwania nie byly jednak bezowocne,
udalo mi siq bowiem spenetrowac Swiat islamski,
obecnywraz zmeczetamiw Second Life. Nielatwo
jest dociec, kto faktycznie kryje siq za wszystkimi
tymi budowlami, ktore stoj4 w Second Life otwo-
rem przed awatarami wszystkich muzulman6w.
Niektore szczegoly udalo mi siq jednak ustalii
za pomocq Google w arabskim internecie.

Wkrotce znalazlem pierwszy meczet - Aisza
bint abi Bak;r. Znajdttje siq on, rzecz dziwn4 w bez-
poSrednim s4siedztwie japonskiej Swi4tyni szinto,
atakie niezbyt daleko od koSciola, w ktorym re-
gularnie odbywa siq czytanie Biblii. Przynajmniej
w tej dziedzinie Second Life jest krain4 plurali-
stycznq,tyle 2e jeszcze w znacznej mierze pust4.

Podczas miesi4ca postu, ramadanu, obok me-
czetu wzniesiono wielki namiot, w ktorym pod wie-
czor, gdy zbliLal siq czas zakofczenia calodzienne-
go postu, stoly uginaly siq pod ciq2arem oferowa-
nych przysmak6w Rzucalo sig w oczy, Le w pobli-
2t meczett prawie zaw sze kr S|yly j akieS kobiece
awatary, u ktorych ciekawoSc walczyla z rezerwq.
Jak na przyklad.29-letniaLieve z Belgii. - Dlacze-
go chciatabyi zostat muzulmankq? - zagadn4lem.
- Interesuje mnie to. Ale czy oni przyjmujq lesbijki?
- odpowiedziala pytaniem.

U wejScia do meczetu kobiece awatary maj4
moznoSc wzi4c sobie (bezplatnie) chustq, aby wejSc
do sali modlitwy w odpowiednim stroju. W przed-
sionku po obu stronach znajtfia,siq zbiorniki z wo
d4 slu24ce do rytualnych ablucji, natomiast w sali
modlitwy wiernym rozdawane s4 dywaniki modli-
tewne. Na niektorych dywanikach mozna odma-
wiac modlitwy blagalne, na innych - standardowe.
I faktycznie awatary wykonuj4 nienagannie uSwig-
cone tradycj4 ruchy, nie zaniedbuj4 nawet obrotu
glow4 najpierw w prawo, a nastgpnie w lewo na za-
koriczenie modlow.

Jedyn4 ozdoba, Scian meczetu jest widniej4cy
nad rysunkiem kuli ziemskiej napis - wezwanie Bo

Jak dlugo nie ma fatwy, ktona by uznawala wintualnq
pielgnzymkq do Mekki za niewaznQ, tak dtugo

wyznawcy pnonoka mogE jq odbywac, nie odchodzqc
od klawiatuny, za po6nednictwem Second Life.

oroczny hadi - pielgrzymka do Mekki,
ktor4raz w zyciu powinien odbycka|-
dy pobozny muzulmanin, jeSli tylko jest
zdrowy i ma na to pieni4dze - zakoi-

czyl siE w grudniu. Wok6l SwiEtej Kaaby w Mekce
zgromadzilo siq przeszlo dwa miliony pielgrzymow
z calego Swiata.

Byla to dobra sposobnoSi, aby sprawdzii, jak is-
lam prezentuje sig w Second Llfe i czy tam rownieZ
jest mo2liwoSc odbycia pielgrzymki. Kilka miesiEcy
temu pojawily siq pogloski o istnieniu grupy o na-
zwie SL (Second Life) Liberation Army, ktora mia-
la skupiac radykalnych islamistow. Wyslalem wiqc
swojego awatara na poszukiwanie grupy - chcia-
lem z jej czlonkami przeprowadzic wywiad. Mo2e
okazaloby siq mo2liwe przeniesienie islamskiego
dZihadu do wirtualnego Swiata, gdzie mozna do
woli budowa(, meczety, a nawet zaloLyc islamskie
panstwo, nie wywoluj4c protestow. W ten sposob
moLna by doprowadzi( do jakLe poil1danego roz-
ladowania napiEc w Swiecie rzeczywistym.

W ci4gu nastgpnych tygodni potwierdzilo siq
-:*rj:""-.tur"'u w swiecie wirtualnvm prze-
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ga, po arabsku i angielsku. Tlo dzwiekowe stanowi
melodyjna recytacja l14 sur Koranu. Moinatei
bezplatnie Sci4gn4c caly tekst Koranu w tlumacze-
niu na francuski i na angielski.

Lieve lgka sig wprawdzie o swoj4 swobodq sek-
sualn4, zarazem jednak jest tak zainteresowana
t4 religi4, 2e z zapalem sig przebiera i klqka kolo
mnie na dyrvaniku modlitewnym. WczeSniej natu-
ralnie oboje zdjEliSmy buty, zgodnie z regul4 obo_
wi1ztjqcqprzy wchodzeniu do meczetu. probujq
rozproszycjej wqtpliwoSci i tlumaczg, Le moina
siq obawiac co najwy2ej nielicznych ekstremist6w
- a tacy zdarzaja, siq wSrod wyznawcow wszyst_
kich religii.

Pok6j panuje na pewno w wirtualnym Swiecie
Second Life. W meczecie slychac chwilami Swier-
got przelatuj4cych ptaszkow. Do misec zki na ofia_
ry, ustawionej dyskretnie przy wyjSciu, ktoS wrzu-
cil 50 L$ (dolary Linden to waluta second Life
- 
_ przyp.FORUM). Z takich sum nie daloby siq

sfinansowac 2adnych bojowych organizacji. W re-
alnym 2ycit za takie pieni4dze nie moilna by chyba
kupic nawet jednego Slepego naboju.

Znacznie bardziej odstraszaj4cy jest natomiast
stoj4cy tuz obok meczetu namiot i wielbl4dy, kt6_
rych ruchy - zwiny topornej animacji - sprawiaj4
wraLenie drewnianych. Jak sig okazuje, jest to rekla_
ma jakiegoS portalu internetowego. A ju2 calkiem
groLnie prezentuje siq osobliwy, unoszqcy sig nad
meczetem obiekt, ktory bardzo przypomina obser_
wuj4ce oko. Niestety brak na nim napisu informuj4_
cego, ktora to z tajnych slu2b sporz4dzilatenobiekt
i zainstalowala go w tym miejscu.

M I E J S C A  S T A R C Z Y  D L A  W S Z Y S T K I C H

ski_ch grupach i inicjatywach, od ktorych roi siq ju2
w Second Life.

Od Aiszy dowiadujg siQ tez o wyspie IslamOnli_
ne.net, gdzie tczestniczy ona w budowie islamskie_

go; tig mate| obawy, Le zabraknie dla mnie miej-
sca. W Second Life mozna siq przenosic z miejsci
na miejsce drog4 teleportacji - z jednego serwera
na drugi. The Haj Information Center, w ktorym
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l4duje przybysz, to otwarta sala seminaryjna zuy-
godnymi fotelami. Na du2ej tablicy informacyjnej
wypisano terminy, w jakich odbywaj4 siq tu wykla-
dy. Na innej Scianie widnieje al-Fatiha - pierwsza,
,,otwierajqca" sura Koranu w jEzyku angielskim.
Prry drodze prowadz4cej do Mekki moilnapobrai
bezplatne wyposazenie pielgrzyma - Haj tools
- w gustownych, zielonych torbach. Dalej stoj4
kabiny do przebierania siE, oddzielnie dla kobiet
i mELczyzn. Z samej Mekki odtworzono - pieczo-
lowicie i z trosk4 o nowo przybylych - wewnqtrz-
ny okrqg ze 6wigt4 Kaab4, pochodz4c4 ponoi od
patriarchy Abrahama. Rozmaite punkty informa_
cyjne i drogowskazy zaklocaj4 wprawdzie estety-
ke, wydaja siq jednak niezbqdne. Budowniczowie
tego Swiata zaczynajq pozdrowieniem:,,Assalam
alaikom. W IslamOnline. net bqdziemy zap owiada(
wydarzenia,jakie bqd4 mialy miejsce na islamon-
line. dot.net.island. Nasz obecny projekt przewidu-
je utworzenie wirtualnej Mekki ze wszystkimi ele_
mentami odgrywaj4cymi jak4S rolq w had2u. Jest
to jedynie przedsigwziqcie o charakterze edukacyj-
nym, ktore absolutnie nie ma na celu zastgpowai
prawdziwego hadzu".

Nie dajq siq tym zniechgcic. przeciwnie - fakt,
2e mam caly ten terenwyl4cznie dla siebie, odbie_
ram jako niewiarygodny luksus. Spgdzam tam kil_
ka kolejnych dni, podczas kt6rych moj awatar me_
dytuje na hojnie rozdawanych dywanikach modli-
tewnych, a nocA uklada siq do snu w jednym z na_
miot6w ustawionych dla pielgrzym6w w s4siedniej
dolinie.

W wirtualnej Mekce s4 jeszcze inne meczety,
cale szeregi namiotow, oraz szerokie i puste ulice.
Mil1lm gestem s4 rozdawane nakaildymkroku po-
jemniki na wodq, w ktorych zachowuje ona niik4
temperaturQ. W wirtualnej Mekce s4 obydwa wzg6_
rza, als-Safa i al-Marwa, pomigdzy ktorymi musz4
w rytualnej procesji krq|y( pielgrzymi. Odtworzo_
no teL trzy kolumny, przy ktorych symbolicznie ka_
mienuje sig szatana. Nie brak nawet zagrody z ja_
gniqtami pr zeznaczonymi na ofiarE. Sq teL bazary
- niestety jednak Swiec4 one jeszcze pustkami.

Moglem w tym miejscu spokojnie zakosztowac
tego, co w rzeczywistoSci staje siq tylko udzialem
nielicznej garstki spoSrod dwoch milionow piel-
grzymow: ucalowai SwiEty, oprawiony w srebro,
czarny kamiefl Kaaba. Taki pocalunek przynosi
blogoslawienstwo.

tak samo, jak sig to odbywa w muzulmafskich spo_
lecznoSciach w realnym Swiecie.

Szczeg6lnie
rmp0nuJe
spos6b, w jaki
odtworzono
wewngtrzny
okr?g ze
Swigtq Kaabq
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