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Abstrakt Článek má za cíl zmapovat prostředí náboženského života v rámci 

internetového systému Second Life. Second Life je virtuální simulace vyvíjená jako 

komerční produkt, který je veřejnosti přístupný od roku 2003. Systém se snaží kopírovat 

a v některých ohledech překonávat možnosti reálného světa. Tyto možnosti jsou 

diskutovány v první části práce. Následuje typologie náboženského prostředí, která je 

postavena na analýze skupinového rituálu jako klíčového prvku pro chápání náboženství 

jako specifické formy sociálního jednání. Tvrdím, že virtuální rituální činnost v prostředí 

Second Life má v mnohém povahu reálného náboženského rituálu. Tato činnost je ale 

výrazně formována možnostmi a omezeními virtuálního prostředí. Proto je část této práce 

věnována také analýze povahy prostředí Second Life. Dále jsou diskutovány konkrétní 

aspekty této virtuální religiozity i možnost trvání virtuální náboženské komunity. 

Jednotlivé prvky typologie jsou rozděleny na tři okruhy: (a) na analýzu estetických a 

ontologických specifik prostředí Second Life; (b) na analýzu z pohledu jednotlivce a (c) 

analýzu charakteristik virtuální náboženské komunity. V závěru práce je uveden rámec 

nutných podmínek, pro které je typologie navržena. Předkládaná typologie si činí nárok 

na přenositelnost v rámci virtuálních systémů, vykazující obdobnou míru komplexnosti 

jako SL. 

 

Úvod 

Second Life 

Second Life1 (dále jen SL) je neustále se vyvíjející virtuální systém2 spojující svoji 

povahou výhody virtuálních diskusních fór a chatovacích místností s prostředím 

moderních graficky propracovaných her. Vznikla tak simulace, která je určena k rozličné 

činnosti v prostředí, které připomíná utopicky laděné prostředí moderních trojrozměrných 

her. Ale na rozdíl od mnohých her je SL v mnohém odlišný. Především, a to je jeden 

z hlavních rysů není SL simulací uzavřenou do konkrétního narativního rámce tak, jak je 

tomu u většiny her. SL nepředstavuje prostředí, v rámci kterého má hráč jasné postavení 

                                                 
1 Více např. viz oficiální stránky projektu viz <http://www.secondlife.com> 
2 Systém nese v mnoha ohledech rysy tzv. open-source projektu. Více ke konceptu open-source viz např. 
<http://www.wikipedia.org> (heslo open source). 
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a poslání. SL nebyl vybudován jako simulace vesmírného boje, fantastických válečných 

tažení či za jiným konkrétním účelem jako klasické internetové herní projekty. I když 

některé virtuální hry, tedy především ty s výrazným prvkem tzv. Role Playing Game 

(RPG)3 – se dotýkají některých specifik SL tím, že umožňují časovou neomezenost, 

rozvoj a činnost postavy v systému – i ony jsou značně omezeny předdefinovaným 

rámcem, který specifikuje činnost, které je možno se v rámci systému věnovat. SL je 

vystavěn na zcela rozdílných modelech virtuální interakce.  

Bez nadsázky se dá hovořit o snaze tvůrců SL vytvořit svět, který bude v mnohém svými 

principy kopírovat procesy reálného světa – omezené a formované jen do té míry, nakolik 

to vyžaduje současná technologická úroveň. Možnost účastnit se dění ve světě SL je 

bezplatná, a snad i proto tuto možnost již využilo již 4 965 401 lidí.4 Číslo specifikující 

okamžité množství je zhruba v desítkách tisíc. Tolik lidí je možné najít v okamžitou 

chvíli přihlášených do systému SL. Co to znamená? Nic méně, než že tito lidé představují 

obyvatele země, kterou tvůrci SL nazvali Linden, a která se rozkládá na poměrně velké 

ploše. Po této zemi je možné se pochybovat běžným chozením, během nebo je také 

možné fyzicky létat. Místa, organizace či jiné význačné kategorie se dají vyhledávat 

pomocí interního vyhledávacího systému a dá se mezi nimi okamžitě přesouvat pomocí 

funkce teleportu. Obyvatelé Lindenu se věnují nejrůznější činnosti. Mají zde své 

obchody, pracují ve službách, vlastní virtuální galerie, stavební firmy, jsou velvyslanci 

reálných zemí světa,5 slouží nedělní mše v kostele atd. Povaha virtuální činnosti je 

zvláštním způsobem ambivalentní. Dá se popsat následujícím schématem: (1) akce, která 

proběhne v SL, má své okamžité dopady v reálném světě – tak je tomu například u 

některých obchodů, zboží které si koupím, mi přijde domů na dobírku; (2) druhá varianta 

je ale mnohem zajímavější. Účastníci totiž mohou provádět jen virtuální pracovní činnost, 

získají tak buď fiktivní zboží nebo mohou vydělat virtuální peníze, které se nazývají 

Linden Dollar. Klíčovým momentem je to, že je možné, v kteroukoli chvíli převést tyto 

virtuální peníze na pozemské Dollary (USD) na reálný bankovní účet a naopak. SL tedy 

umožňuje věnovat se plně virtuální činnosti a i svoje cennosti schraňovat „tam“. K 

                                                 
3 RPG Více ke konceptu open-source viz např. <http://www.wikipedia.org> (heslo rpg) 
4 Údaj k datu 25.3.2007 viz <http://www.secondlife.com> 
5 Například švédská vláda otevřela nedávno v SL své velvyslanectví. 
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virtuální koupi se nabízí vedle spotřebního zboží (oblečení, šperky, knihy,…) také 

pozemky. Ty jsou podstatné z toho důvodu, že fungují jako určitá nesmazatelná paměť 

naší virtuální činnosti – na pozemcích je totiž možné stavět domy,6 a tak rozvíjet své 

aktivity v rámci SL. Bez vlastnictví pozemku jsou všechny vytvořené věci (tedy vše, co 

není bezprostředně spjato s osobou jako třeba oblečení) po našem odhlášení ze sytému 

nenávratně smazány. Placený statut umožňující uživatelům koupit půdu, mohou ve finále 

vést k významnému finančnímu zisku. V zásadě tedy funguje SL na principu – pokud 

chceš mít relativně větší míru vlivu, pokud chceš mít možnost vydělat – musíš do 

systému také reálné peníze vložit a věnovat mu podstatnou část svého času.  

Tento fakt také hraje podstatnou úlohu pro virtuální církve v SL. Například postavit 

kostel s přilehlým parčíkem vyžaduje koupit nemalé množství půdy a najmout někoho, 

kdo je schopen postavit kostel, nakoupit nábytek, votivní předměty apod. Jistou 

alternativou je naučit se tyto předměty vytvářet sám – to je ale poměrně namáhavá a 

specializovaná činnost, proto se zpravidla vyplatí na ni někoho najmout. Jak je tedy 

možné vidět SL se snaží v mnohém kopírovat reálné vztahy a procesy. To je jeho silnou 

stránkou i v dalších ohledech, jak ukáži dále. 

 

Církve v Second Life - Religion online nebo online religion? 

Christopher Helland začíná svoji analýzu internetu jako média vhodného pro náboženské 

poselství nastíněním klasických sekularizačních teorií. Poněkud korigované verze těchto 

teorií, kdy proces plurality již nutně nevede k ústupu náboženství, mohou být velice 

snadno použity k ilustraci internetu jako logické volby pro určité vrstvy lidí hledající 

netradiční náboženský prožitek. Může být internet takovým prostředím? Zdá se, že 

v době kdy Christopher Helland psal svůj článek7 ještě doznívaly hlasy, které chtěly vidět 

internet jako volnomyšlenkářské a ve své podstatě anarchisticky laděné médium. 

Skutečná povaha internetu se však zdá být mnohem střízlivější – internet je takový jací 
                                                 
6 Stavba je stejně jako tvořeních jiných věci v SL poměrně náročná činnost, která v principu obnáší naučit 

se obtížný scriptovací jazyk. Být stavitelem v SL tak, může být reálně výnosná činnost. 
7 Srovnej Christopher Helland, „Online-Religion/Religion-Online and Virtual Communitas” in: Jeffrey K 

Hadden – Douglas E. Cowan (eds.), Religion on the internet: Research Prospects and Promises, New 
York: Elsevire 2000, 205-225. 
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jsou jeho obyvatelé. To se dále promítá i do náboženských aktivit možných na internetu. 

Společně s odrůstáním generace, pro kterou byl Gibsonův Neuromancer8 stěžejním dílem 

definující utopický rámec budoucnosti, „vymřel“ i internetový message board,9 který byl 

svého času věnován virtuálnímu náboženství uctívájící klíčovou „postavu“ z Gibsonova 

románu – Wintermute – bytost podobající se Lovelockově konceptu Gaiy.10 Paradoxně, 

čím více se blíží technologické možnosti stavu, který Gibson předpovídal, tím méně je 

lidí, kteří chtějí vidět internet touto techno-mystickou cestou. Dnešní internet je masovou 

záležitostí, mnohem spíše ovládanou zákonitostmi trhu, než určitou elitářskou technicky 

nadprůměrně schopnou skupinou. V systému jako je SL se dovedou po krátkém zaškolení 

volně pohybovat téměř všichni. Například Daystar Raymaker,11 křesťanka kterou jsme 

potkal ve Way station,  základně adventistů si zpříjemňuje pohybem v SL odpoledne, 

které jinak věnuje péči o svoji nemocnou 73 letou matku. Tato žena by ještě před 

několika lety jistě nemohla být součástí virtuální komunity elitářských techno-mystiků. 

Restrikce týkající se přístupu na internet, a tak i do SL se tak přesouvají spíše do 

materiální roviny a do značné míry kopírují ekonomické rozdělení známé z reálného 

světa. Jak uvádí Helland: 

„…there is a digital divide created by social and economic constraints. Only 2% of 

Latin America, for example, has Internet access.“12  

Není proto divu, že většina lidí, které je možné v SL pochází z nejbohatších vrstev 

planety. Komunikačním jazykem je angličtina. Tento fakt nastavuje relativně silné 

bariéry a předurčuje i jisté schéma náboženské nabídky v SL. S naprosto suverénní 

převahou vedou nejrůznější americké varianty křesťanství, velice rozšířený je také 

buddhismus (především Zen),  nalézt je možné také Islám. Okrajově jsou zastoupeny 

Nové náboženské formy (dále jen NRM) – ISKCON, paganství, satanismus. 

                                                 
8 William Gibson, Neuromancer, New York: Ace Hardcover, 2004. 
9 First Church of Wintermute býval dříve zřízen na Yahoo, dnes je ale nefinkční. 
10 James E. Lovelock, Gaia, nový pohled na život na zemi, Tulčík: Albies, 2001. 
11 Jména nekorespondují se jmény reálných osob, jsou převzaty od avatárů (virtuálních postav   

reprezentující reálné návštěvníky) v systému SL. 
12 Viz Christopher Helland, „Online-Religion/Religion-Online…”, p. 212. 
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Pozornost si zasluhuje i rámcové rozdělení toho, jakým způsobem využívají jednotlivé 

skupiny prostředí SL. Rozdělení, které Helland načrtl,13 tedy na religion online a online 

religion, je do jisté míry v prostředí SL již bezvýznamné. Pojmem religion online 

označuje Helland internetové informační aktivity v reálném světě dobře zavedených 

náboženských skupin. Tyto aktivity představují rozšíření zájmu na internet formou 

informací o událostech probíhajících v reálném světě.14 Modernisticky naladěné 

náboženské skupiny mohou na svých webových stránkách nabízet též nahrané 

videosekvence mší, knihovny kanonických textů apod. Oproti tomu online religion je pro 

Hellanda synonymum virtuálních náboženských komunit,15 které často také na internetu 

začaly svou existenci. Typické prostředí pro, které Helland navrhl svou duální typlogii je 

prostředí World Wide Web (WWW). V prostředí SL je ale situace podstatně odlišná, a to 

především s ohledem na možnosti systému samotného. Jistým dozvukem Hellandovy 

typologie může být fakt, že katolická církev dosud v SL nemá svůj chrám a má prozatím 

jen malé informační místo. To by mohlo odkazovat na fakt, že tradiční náboženské 

společnosti nebudou chtít na pole internetu vstoupit s ohledem na snahu podržet si co 

nejvyšší míru kontroly nad svými příznivci. Z toho důvodu budou patrně ještě dlouho 

propagovat spíše reálné setkání věřících nad těmi virtuálními. V SL se v široké míře 

protínají oba momenty Hellandovy typologie: (1) V reálném světě dobře zavedené 

náboženské skupiny vstupují do prostředí SL a investují nemalé množství úsilí a peněz, 

aby zde vybudovali nejen informační zázemí pro své příznivce, ale také možnost účastnit 

se virtuálních bohoslužeb.  

To představuje první Hellandův moment - religion online. Tím, že bude ustanovena 

komunita ve virtuálním prostoru se ale naplňuje i druhý Hellandův pojem – (2) online 

religion, protože možné že budou ustanoveny virtuální komunity, které budou vykazovat 

velkou míru soběstačnosti na svých protějšcích z reálného světa. Takové ambice má 

v rámci SL například americká křesťanská církev s názvem Live Church.16 Live Church 

                                                 
13 Srovnej Christopher Helland, „Online-Religion …” s Christopher Helland, „Surfing for Salvation”, 

Religion 32, 2002, 293-302. 
14 Příkladem může být <http://www.vatican.va> 
15 O relevanci používat termín komunita pro společenství v rámci virtuálního prostoru viz. níže p. 14-16. 
16 Viz <http://www.livechurch.tv> 
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mi její zástupci představili jako snahu o zesoučasnění křesťanské zvěsti, o církev která 

bude blíže lidem. Za tímto účelem se její protagonisté věnují tématům jako jsou 

partnerské vztahy apod. Live Church vlastní v SL poměrně velký kampus,17 který chápou 

jako svůj dvanáctý kampus. Jedenáct předchozích reálně leží po různých státech USA. 

Kampus v SL disponuje vedle informační kanceláře, dárkového obchodu a několika 

odpočíváren také dva obří přednáškové sálu s kapacitou pro stovky lidí. Oba sály jsou 

vybaveny velkým pódiem, které je určeno pro vystoupení živých kapel během 

bohoslužeb. V sálech jsou také velké video panely, které budou během mše sloužit jako 

plocha, kde bude promítáno kázání. Zajímavé je, že to je model který již funguje 

v reálných kampusech, tedy samotné kázání je přenášeno videem z jednoho místa, 

všichni účastníci v jedenácti již existujících kampusech tak dostávají jedno a to samé 

kázání. Live Church začíná svoji virtuální éru nadcházející velikonoční neděli. Zástupci 

církve se kterými jsem se setkal, se na celou akci již velice těší. Očekávají stovky 

návštěvníků. Tento jejich dvanáctý, i když virtuální kampus, pokládají za rovný mezi 

ostatními.  

Typologie náboženského prostředí SL 

(1) Ontologická a estetická specifika prostředí Second Life 

(a) Ontologická povaha SL a její důsledky  

(i) Virtualita prostředí 

Není jednoduché rozhodnout o povaze virtuálního prostředí SL. V otázkách 

po ontologické povaze virtuality se osobně kloním k názoru Patricka 

Maxwella, který pokládá internet za zcela reálné prostředí, protože je 

ukotveno v reálném prostředí: 

„…In my relative ignorance, I continue to believe that electricity, 

holograms, cyberspace, VR experience and related phenomena are 

firmly part of the natural universe as characterised by science.“18

 

                                                 
17 Který je svoji dispozicí a architekturou kopií reálných kampusů na území USA. 
18 Viz Patrick Maxwell, „Virtual Religion in Context”, Religion 32, 2002, 343-354, 346. 
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Jak uvádí dále, i procesy ve virtuálním světě mohou přivodit důsledky 

v reálném světě.19 A dále, SL stejně jako celý internet, je nutné vidět jako 

prostor reálných mocenských střetů a protínajících se diskursů. Internet jako 

snový prostor, kde je vše možné, je jen narativním rámcem v rámci jednoho 

z těchto diskursů.20  

Představa virtuality tedy v žádném případě neimplikuje možnou nedůležitost 

dějů, ktyré v ní probíhají. Vzhledem k dosavadní virtuální technologii má 

spíše své důsledky v posunu informativní a významové hodnoty prostředí. 

Povaha simulace je v mnoha ohledech taková, že ji nelze jednoznačně odlišit 

od reality – resp. povahu jednotlivých dějů a jejich vzájemný vztah nelze 

snadno rozplést:   

„You: did you were on the service here, last time? 

Faith Enoch: I was not 

Silas Anatine: I was 

You: yes, how was it like, Silas? 

Silas Anatime: Very strange …surreal? They sang song everybody was 

prasing God and they gave a sermon (…) while the wife played the 

piano 

Silas Anatine: It was kind of neat 

Silas Anatine: It was very packed. Lots of people. 

You: so the real wife played the piano? 

Silas Anatine: I don’t know …she was sitting at the piano and there was 

piano music and the guy was at the front preaching 

Silas Anatine: It was very strange because it was like a real service with 

people worshipping and such.“21

 

 

                                                 
19 Srovnej Ibidem, 348. 
20 Viz Mark W. MacWilliams, „Virtual Pilgrimages on the Internet”, Religion 32, 2002, 315-335, 321. 
 
21 Z osobního rozhovoru, který proběhl 18. 3. 2007 v okrsku virtuální křesťanské svatyně Cyberchurch. 
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(ii) Virtualita identity 

V mnoha ohledech ale představuje virtualita prostředí SL svoji vlastní rovinu, 

za kterou nemá smysl jít. Například tázání po reálné identitě, která se nutně 

skrývá za avatáry, je irelevantní. Získaná odpověď nemá žádnou validitu. 

Některé osoby dokonce tvoří několik avatárů na různé činnosti, či je zkrátka 

jen střídá ve snaze uniknout těm, kdo by je snad chtěli sledovat. Případná 

virtuální komunita s největší mírou pravděpodobností nebude žádným 

způsobem kooperovat v reálném světě.  

 

(b) Estetická povaha SL a její důsledky  

(i) Redukce prvků  

„The real is produced from minituarized cells, matrices, and memory 

banks, models of control – and it can be reproduced an indefinite 

number of times from these.“22

Kdybychom hledali v SL osobu božského hodináře snad bychom ji mohli 

spatřovat v obecných zákonitostech, jakými se prostředí řídí. Jednotlivé 

lokace, tedy to, co reálně působí na naše vjemy, jsou ale plně v kompetenci 

stavitele. Nechci na tomto místě hovořit o technických specifikacích, které 

jsou, jak jinak, než stále zaostávající za různorodostí reálného světa. Mnohem 

zajímavější je lidský prvek, který na jednu stranu do systému vnáší život, na 

stranu druhou si ale s sebou přináší redukci, o které soudím, že se v prostředí 

SL projevuje mnohem výrazněji než v prostředí reálném.  

Situaci se pokusím nastínit na příkladu buddhistické svatyně, kterou jsem 

navštívil minulý týden. Stánek byl umístěn uprostřed zahrady obehnané 

plotem. Zahradu tvořilo několik středně vzrostlých borovic, jezírko a několik 

dalších květin. Před samotných vchodem do stánku si mohl návštěvník přečíst 

tabulku, která informovala o čase pravidelných duchovních cvičení. Na druhé 

                                                 
22 Viz Jean Baudrillard, Simulacra and simulation, Michigan: Universtity of Michigan 1994, p. 2. 

 

 8



straně, trochu dále od vchodu, bylo umístěno malé krmítko s kasičkou a 

tabulkou. Tabulka informovala:  kupte krmení za dva Dollary, hoďte krmení 

na trávník před vámi a čekejte až přiletí hejno ptáků. Když vejdeme do malé 

svatyňky opodál, spatříme hořící kadidlo, které má nekonečnou trvanlivost. 

Ve svatyni je také okrouhlý kámen, pomocí kterého je možné se přenést na 

místo, které je nazváno  Air sangha – virtuální svatyně v oblacích, která vedle 

místa pro meditaci, poskytuje například spisy a několik votivních sošek.  

Co zde chci ilustrovat je redukce, se kterou stavitel tento stánek tvořil. Já sám 

nikdy nebyl v tradiční buddhistické svatyni, ale kdybych tam jel, představoval 

bych si ji přesně tak. Svatyně byla dokonalá, co do svých barev a provedení, 

byla ale také funkčně dokonalá, co do svého vybavení, bylo tam vše, co bych 

čekal. Energií se neplýtvalo na odchylky ani na zbytečné předměty. Se 

stejným prvkem redukce se přistupuje i ke zvukům a hudbě, kterou člověk 

může na těchto místech slyšet. Speciální kategorii tvoří pohyby, především 

pak předefinované animace vztahující se k určité konkrétní praxi – animace 

muslimské modlitby, animace křesťanské modlitby, přijímání, pokleknutí, 

tanec – tyto animace je zpravidla možné získat před vchodem do míst, kde 

mají být použity.  

Povaha redukce v podstatě znamená odstranění okolí, podstatných detailů, 

tedy zbavení se kontextuálnosti většiny prvků a dějů, které jinak skýtá reálné 

prostředí. Jediným projevem, který tuto kontextuálnost nepostrádá je reálná 

komunikace.  

 

(ii) zdůraznění prvků schématizace  

S předchozím bodem souvisí i způsob, jakým virtuální prostředí umožňuje 

zdůraznit určité prvky. Ne vždy musí jít o zdůraznění vědomé. Je 

pravděpodobné, že v mnoha případech jde o zdůraznění nevědomé, 

zdůraznění které přivodí, že podstatné věci jsou (1) větší než méně podstatné, 

(2) že v rámci topologie prostředí mají věci různou míru propracovanosti 

s ohledem na jejich úlohu a význačnost apod.  
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Dále, scenérie které známe z brazilských tele-novel či z agitačních letáků 

charismaticky laděných křesťanských skupin, se nám v prostředí SL nabízí na 

mnoha místech. To, co může jeden nazvat kýčovitým pohledem, může 

naopak „správně“ připravený pozorovatel nazvat vpravdě božím dílem.  

 

(2) Rituál23  

(a)  individuální rovina 

 (i) komunikace 

Komunikace je v prostředí SL doposud jen na textové bázi, protože se ale 

jedná o neustále se vyvíjející systém, připravuje se již hlasové propojení, a to 

v relativně masovém měřítku (omezeném patrně jen propustností sítě).24 

Komunikace zpravidla probíhá veřejným způsobem, tedy baví se hloučky lidí 

mezi sebou. Postavy jsou, ale vybaveny mimikou, takže se dají některé 

události odhadnout i non-verbálně.  

Za zmínku stojí jiné aspekty komunikace. Tu můžeme chápat jako propojení 

nejrůznějších informačních prostředků do jednoho paralelně probíhajícího 

usměrněného toku. To vytváří prostředí v kterém je možné potřebný komplex 

informací přenést relativně rychle. V prostředí mší tak můžeme být svědky 

používání video panelů, které promítají předpřipravené video-nahrávky, do 

toho můžeme poslouchat kázání nebo vystoupení „živé hudby.“ Po skončení 

obřadu můžeme „osobně“ hovořit s pastorem, který kázal (rozuměj jehož 

                                                 
23 Pod pojmem rituální činnosti se zde myslí pravidelná participace na bohoslužbách nebo jiných víceméně 
pravidelných náboženských událostech. Tato společná náboženská setkávání jsou nepochybně klíčové pro 
chápání reálného náboženství jako kolektivního sociálního fenoménu, stejně tomu je – domnívám se – také 
ve virtuálním prostředí. Ale stejně jako v reálném světě, i v prostředí SL je taková činnost jen jednou 
z mnoha, kterak lidé proklamují svoji víru. Typickou situaci pro předkládaný model může představovat 
virtuální křesťanská mše. I když svoji relevanci by měl model i pro prostředí buddhistických seancí či 
duchovních programů, které v rámci SL pořádá ISKCON. 
24 K tématu komunikace a především jazyka jako symbolického systému pro vznik náboženství a následně 
o vlivu způsobu komunikace na formu náboženství v rámci společnosti srovnej Jack Goody, „Is Image to 
Doctrine as Speech to Writing? Modes of Communication and the Origins of Religion“ , in: James Laidlaw 
– Harvey Whitehouse (eds.), Ritual&Memory: Towards Comparative Anthropology of Religion, Walnut 
Creek, CA: Altamira Press, 2004, 49-65. 
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kázání jsme slyšeli jako nahrávku). Síla SL je v propojení těchto prvků 

dohromady a v jejich koordinaci způsobem, který se svým sledem, ale i 

prostorovým umístěním v mnohém blíží realitě.  

 

 (ii)  zážitky a jejich možnost uchování 

Prvek zážitku, tedy estetická rovina náboženství, je v prostředí SL významně 

omezen možnostmi technologie. Samotné smyslové vjemy, které se nabízí 

můžeme třídit na vizuální a sluchové. I když je v prostředí SL zajisté možné 

zažít relativně silné zážitky, lze jen stěží hovořit o intenzitě obdobné reálným 

dějům. S tím souvisí i schopnost lidí uchovat si tyto zážitky. Speciální 

náboženské rituály probíhající v reálném světě, zpravidla spojované s tzv. 

obrazovým módem náboženství (imagistic mode of religiosity),25 které mají 

v reálném světě schopnost iniciovat speciální složky dlouhodobé episodické 

paměti – tzv. stroboskopická paměť (flash-bulb memory FM),26 bychom 

v prostředí SL hledali jen obtížně. Mezi tyto typy rituálu patří v reálném světě 

především nejrůznější iniciační rituály.27 Absence těchto prvků v SL je 

velkou měrou způsobeno technologickou nedostatečností, ale také povahou 

internetu, který je zatím chápán spíše jako platforma pro přímou komunikaci 

na bázi jazyka, a tak výrazně upřednostňuje sémantickou informaci. Nicméně 

FM – která představuje nejtrvalejší typ paměti ukotvený nejen v sémantické 

rovině, ale především v rovině smyslů – není aktivována jen důsledkem 

náhlého a neobyčejně silného zážitku, je také výsledkem autobiografické 

redakce. Proto pomocí FM mohou být uchovány i události, které získaly na 

významnosti až dílem důsledků, které přivodily.   

Dále, způsob konstrukce jednotlivých lokací, jejich schématizace a další jevy, 

které byly uvedeny dříve vedou k možnému usměrnění (eskalaci či snížení) 

                                                 
25 Srovnej Harvey Whitehouse, Modes of Religiosity: A Cognitive Theory of Religious Transmission, 

Walnut Creek, CA: Altamira Press, 2004, p. 70-77, 105-111. 
26 Ibidem 106-111. 
27 Srovnej Pascal Boyer, Religion Explained: The Human instinct that fashion Gods, Spirits and Ancestors, 

New York: Basic Books 2001, 264-268. 
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informací z prostředí. Tato (skrytá) možnost však leží v rukou tvůrců 

jednotlivých prostředí, kteří ji nemusí využívat vždy efektivním způsobem. 

Proces mapování a zapamatování totiž pravděpodobně funguje na základě 

naší schopnosti převést objekty z reálného prostoru na figury sémantické 

paměti a ty dále propojit do episodických řetězců. Přičemž naše schopnost 

identifikovat objekt závisí nejen na vzhledu, ale také na jeho funkci. Na 

konstrukci významu jednotlivého objektu se podílí také kontext objektu.28 

Zdá se tedy, že tvoření někdy bizarních objektů, mohou činit celý prostor 

nepřehledným, hůře zmapovatelným a zapamatovatelným. 

Za dobrý příklad nám mohou posloužit typy informačních objektů v prostoru 

SL. V případě tabulí, které jsou zde poměrně časté, je jejich používání 

jednoznačné – uživatel jednoduše přijde k tabuli a text na ní si přečte. 

V systému ale existují i jiné objekty obdobné funkce, tyto objekty ale často 

svým vzhledem ani způsobem, jakým se s nimi zachází, neimplikují 

konkrétní význam potřebný pro jejich efektivní interakci s nimi. 

 

 (iii) původ, sdílení a uchování významů nutných pro rituální činnost 

S předešlým bodem úzce souvisí vytváření, přenos a uchování významu 

v prostředí rituálů. To, že je důsledkem technologické nedostatečnosti 

upřednostňována spíše sémantická informace se odráží i v typech rituálů, 

kterým se v prostředí SL daří nejvíce. Jsou to rituály na pravidelné bázi, které 

jsou založeny na předešlé znalosti poměrně objemného teologického základu. 

Tento typ rituálu je zpravidla založena na tzv. doktrinálním (doctrinal mode 

of religiosity).29 Přičemž se nutně předpokládá, že tento základ si nese 

potenciální účastník virtuálních mší s sebou z reálného světa. Tyto znalosti 

jsou často uloženy v implicitních složkách naší paměti. Těleso vědomostí, 
                                                 
28 Srovnej Laura A Carlson – Ryan Kenny, „Constraints on Spatial Language Comprehension: Function 

and Geometry”, in: Diane Pecher – Rolf A. Zwaan (eds.), Grounding Cognition: The role of Perception 
and Action in Memory, Language, and Thinking, New York: Cambridge University Press, 2005, p. 35-
65. 

  
29 K doktrinálnímu módu religiozity viz H. Whitehouse, Modes of …, p. 65-70, 87-104. 
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které si účastník přináší sice není vhodné chápat jako definitivní kompendium  

- v průběhu kázání může být teologicky vzděláván – nicméně, proces známý 

jako spontánní exegetická reflexe (SER),30 může být v náboženském prostředí 

virtuálního typu jen stěží efektivní. Z toho důvodu ani není ve virtuálním 

prostředí možná podstatná náboženská inovace.31  

Dále, církve které se v prostředí SL odchýlily značně od nějakého z 

„tradičních“ typů společných obřadů – jako třeba Unitarian universalist 

church of SL – mají problém udržet  svá náboženská setkání pod kontrolou. 

Samotné rituály ve virtuálním prostoru se  neliší od svých alternativ 

z reálného světa, co do množství informace, kterou jsou schopny o svém 

významu předat účastníkům.  Od virtuální komunity ale nelze narozdíl od 

reálné a plně společensky funkční náboženské skupiny čekat proces 

náboženské socializace v rámci kterého, by člověk nezbytné vědomosti 

získal.  

Poslední poznámka se týká způsobu třídení, uchovávání a vyvolávání pojmů 

pomocí tzv. mapování stavů těla. Tato poznámka vychází z následující 

hypotézy: 

„One hypothesis is that linguistic symbols (e.g., words and syntactic 

constructions) become meaningful only when they are mapped to 

nonlinguistic experiences such as actions and perceptions.“32  

Autoři citovaného článku konkrétně rozpracovávají tuto hypotézu pro případ 

                                                 
30 V rámci doktrinálního módu religiozity viz Harvey Whitehouse, Modes of …, p. 4-6.  
31 Bloch rozpracovává myšlenku rituálu jako „orgie vědomého napodobování“ – tedy dále systematizuje 

myšlenku a možnosti SER. Narozdíl od reálného sociálního prostoru, kde lidé podstupují tuto hru 
nápodoby (tedy i mimo rituály), je v prostředí SL, které postrádá reálnou sociální strukturu takové 
chování značně iracionální. Z toho důvodu se dá čekat, že se budou rituálů účastnit spíše lidé, kteří o 
něm mají již předem dost přesné mínění. Srovnej Maurice Bloch, „Ritual and Deference“ , in: James 
Laidlaw – Harvey Whitehouse (eds.), Ritual&Memory: Towards Comparative Anthropology of 
Religion, Walnut Creek, CA: Altamira Press, 2004, 65-78. 

32 Srovnej Arthur M. Glenberg – David Havas – Raymond Becker – Mike Rinck, „Grounding Language in 
Bodily States, The case of Emotion”, in: Diane Pecher – Rolf A. Zwaan (eds.), Grounding Cognition: 
The role of Perception and Action in Memory, Language, and Thinking, New York: Cambridge 
University Press, 2005, 115-129. 
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emocionálních stavů,33 ty se zdají být právě pro prostředí náboženského 

rituálu jako obzvláště podstatné. Tento problém má několik rovin, přičemž 

všechny z nich by vzhledem k virtuálnosti všech procesů, které na internetu 

probíhají, poukazovaly na nutnou disfunkčnost virtuální náboženské praxe: 

(1) v procesu náboženské socializace musí nutně probíhat proces, v rámci 

kterého je význam rituální činnosti ukotven pomocí pohybů a emočních 

stavů, které rituál doprovázejí; (2) v prostředí, kde není možné těchto stavů 

těla (bodily states) v průběhu rituálu dosáhnout, musí být nutně i význam 

jednotlivé rituální činnosti v dlouhodobém horizontu zapomněno či 

pozměněno. Pokud by tedy činnost probíhala jen virtuálně, byla by rituální 

činnost do značné míry disfunkční. Klíčová je tedy otázka, jak provozují tuto 

činnost samotní lidé, kteří se pomocí svých avatárů virtuálních rituálů 

účastní. V některých případech jsem zjistil, že lidé prováděli skutečnou 

modlitbu i doma u svých počítačů. To na jednu stranu může znamenat, že 

celou virtuální mši chápu jako opravdu vážně, a na stranu druhou že si z ní 

mohou tímto způsobem odnést relativně autentický zážitek srovnatelný 

s účastí na reálné mši.  

 

(b) rovina náboženské skupiny 

(i) utopická povaha virtuální komunity   

Povaha virtuální náboženské komunity je často diskutována. Už jen označit  

virtuální skupinu jako komunitu, je s  ohledem na významové konotace, které 

si tento pojem nese v roviny reálného světa problematické. Někteří považují 

označení „komunita“ ve virtuálním prostoru za utopickou rétoriku34 a 

navrhují, aby se spíše hovořilo o komunitách zájmů ne lidí. Tato redukce 

zdůrazňuje jen určitý úzký segment funkcí, které virtuální komunita pokrývá 

a odlišuje ji tak od komunit reálného světa.  

                                                 
33 Tato hypotéza má ale svého soupeře v představě, že významm symbolů jazyka je ukotven pomocí 

referencí na jiné symboly. S tímto názorem autoři částečně polemizují. Srovnej A.Glenberg – D. Havas 
– R. Becker – M. Rinck, „Grounding Language …”,  

34 Srovnej Patrick Maxwell, „Virtual Religion in Context”, Religion 32, 2002, p. 348. 
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Nicméně stejně jako v reálném světě musí být náboženská komunita uzavřena 

do určitého utopického rámce, který propůjčuje věrohodnost její činnosti. 

V prostředí křesťanských církví se dá například hovořit o pojetí církve jako 

společenství spásy- tento rámec může mít shodnou povahu s reálnou 

pozemskou církví obdobného typu.  

Dále, hovořit o prostoru virtuální komunity jako o pravém místě k vyznání 

své víry, o místě kde mě Bůh slyší, souvisí s chápáním internetu jako 

mystického prostoru. Tento aspekt je obzvláště silný v inovovaném prostředí 

některých neopaganských skupin. Dle něj někteří moderní pagani vidí (1) 

technologii optikou celistvého pohledu na svět, kdy technologický pokrok 

sám vede zpětně k poznání přírody; (2) geografická rozlehlost a 

neohraničenost internetu  je hodnocena jako vhodné místo pro vykonávání 

obřadů.35 Jde o posun v klasické představě posvátného prostoru tak, jak ji 

chápe Wicca. Internet tak může být chápán jako prostor mimo prostor a čas 

mimo čas.36   

V prostředí konzervativněji orientovaných skupin křesťanského typu, kde 

jsem se pohyboval já, takto propracovaný koncept internetu jako  posvátného 

prostoru neexistuje. Mnohem spíše se zdá, že věřící chápou internet jako jen 

expanzi reálného prostoru, a z toho důvodu mu ani nepřisuzují specifický 

statut: 

„Messianerin Bailey: yes I feel god here  

Messianerin Bailey: and he have heard prayers“37

 

(iii) sociální charakteristiky virtuální komunity 

Zdá se tedy, že virtuálních náboženských komunit přichází lidé doposud jen 

za určitým konkrétním cílem. Tento cíl může být naplněn jen pokud vykazuje 

                                                 
35 Pro příklady virtuálních techno paganských míst Viz Christopher Helland, „Surfing for Salvation”, 

Religion 32, 2002, 297-279. 
36 Srovnej P. Maxwell, „Virtual Religion …”, p. 350.  
37 Z osobního rozhovoru, který proběhl 18. 3. 2007 v okrsku virtuální křesťanské svatyně Cyberchurch. 
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skupina jisté konkrétní rysy. Maxwell dělí diskusi o problému virtuálních 

náboženských komunit v zásadě do dvou větví. První, zdůrazňuje pozitivní 

vliv internetu jako komunikačního nástroje, který může podnítit vzájemné 

porozumění. V tomto případě tedy představuje virtuální komunita místo 

setkávání a komunikace.  

„Daystar Raymaker: there are people that would never ask questions in 

the RL 

Daystar Raymaker: about our beliefs 

tjeerd Babii: that’s true 

tjeerd Babii: and here they do“38

Možný důsledek této informační funkce internetu hovoří o možnosti znovu 

navrátit světu, to co ztratilo společně v průběhu procesu modernizace 

zánikem tzv. informal public spaces -  ve weberovské parafrázi se hovoří o 

možném znovu zakouzlení (re-chant) světa.39   

Druhá – skeptická linie – upozorňuje na virtuální prostor jako místo plytkých 

vztahů, úniku z reality, individualismu a návykovosti.40 V tomto případě 

hraje internet roli „dobrého“ prostoru, který nás může ochránit před „zlým“ 

světem.  

 

Nutné podmínky typologie 

Typologie předpokládá následující nutné podmínky: 

 virtuální náboženská tradice je odnoží nebo variací náboženské tradice reálného světa 

 účast na rituálech nemá exkluzivní charakter 

 předpokládá se zkušenost či dokonce dřívější aktivní členství v obdobných 

náboženských skupinách v reálném světě 

                                                 
38 Výňatek z rozhovoru v adventistickém stánku Way station, dne 16.3. 2207. 
39 Srovnej P. Maxwell, „Virtual Religion …”, p. 348. 
40 Srovnej P. Maxwell, „Virtual Religion …”, p. 346. 
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 V souvislosti nedokonalými technickými specifiky internetové komunikace jsou 

prozatím diskutovány jen skupinové formy rituálů vykazující jistou míru repetitivnosti 

(křesťanská mše). Ty také využívají také specifické formy paměťových systémů. 

 krátkodobý či střednědobý horizont v rámci kterého nedochází k vytváření novotvarů, 

synkretizmů. 

 

Závěrečné poznámky 

 Modelový profil náboženské činnosti, kterou předkládám je do jisté míry i v prostředí 

SL raritní záležitostí. Řada reálných církví své základny teprve buduje a nemají proto 

doposud pravidelnou duchovní službu.  

 Vznik zcela nových a přitom dlouhodobě životaschopných náboženských forem ve 

virtuálním prostoru se zdá být jako utopický scénář, a to především s ohledem na stále 

ještě minimální možnost vytvořit a udržet v prostředí internetu virtuální komunitu, kde 

by fungoval kulturní přenos v takové šíři, jaká je zapotřebí k vybudování a udržení 

takové skupiny.  

 Pro schéma je klíčová pozice jednotlivce ve vztahu k náboženské činnosti na internetu. 

Ta je možná pouze za předpokladu, že účast v reálné náboženské skupině je z nějakého 

důvodu nemožná nebo nevyhovující a současně, že virtuální prostor poskytne 

prostředí, které vůbec takovou participaci dovoluje - které umožní získání, uchování a 

přenos informací, nezbytné pro chod skupiny a její kontinuitu v čase.  

 SL může jako médium poskytovat značné diverzifikovanou náboženskou nabídku i 

v místech, kde jinak fyzicky taková nabídka neexistuje. V tom se projevuje liberální 

aspekt internetu. 

 Pozornost není věnována myšlence proselytismu a jiných „hraničních“ aktivit, tedy 

analýze systému zdrojů v důsledku vlastní činnosti skupiny.  

 Jevy jako socializace, resocializace a konverze v rámci virtuálního prostoru jsou v této 

práci opomíjeny. 
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Abstrakt Článek má za cíl zmapovat prostředí náboženského života v rámci 

internetového systému Second Life. Second Life je virtuální simulace vyvíjená jako 

komerční produkt, který je veřejnosti přístupný od roku 2003. Systém se snaží kopírovat 

a v některých ohledech překonávat možnosti reálného světa. Tyto možnosti jsou 

diskutovány v první části práce. Následuje typologie náboženského prostředí, která je 

postavena na analýze skupinového rituálu jako klíčového prvku pro chápání náboženství 

jako specifické formy sociálního jednání. Tvrdím, že virtuální rituální činnost v prostředí 

Second Life má v mnohém povahu reálného náboženského rituálu. Tato činnost je ale 

výrazně formována možnostmi a omezeními virtuálního prostředí. Proto je část této práce 

věnována také analýze povahy prostředí Second Life. Dále jsou diskutovány konkrétní 

aspekty této virtuální religiozity i možnost trvání virtuální náboženské komunity. 

Jednotlivé prvky typologie jsou rozděleny na tři okruhy: (a) na analýzu estetických a 

ontologických specifik prostředí Second Life; (b) na analýzu vnímání tohoto prostředí ve 

z pohledu jednotlivce a (c) analýzu charakteristik virtuální náboženské komunity. 

V závěru práce je uveden rámec nutných podmínek, pro které je typologie navržena. 

Předkládaná typologie si činí nárok na přenositelnost v rámci virtuálních systémů, 

vykazující obdobnou míru komplexnosti jako SL. 

 

Abstract This paper concerning the virtual religious environment and more specifically 

the virtual religiosity in Second Life. Second Life is virtual simulation developed as a 

commercial product and open for variety of audience since 2003. This system simulates 

and in much respect even transcends the possibilities of the physical world. Following 

typology of virtual religious environment is based on the analysis of group ritual as a key 

point for the understanding of religious action as a specific kind of social action in cyber-

space. I argue, the ritual action in virtual cyber-space of Second life, however restricted 

by technological possibilities, could be perceived as a qualitatively similar to real life 

ritual action. The typology is divided into three lines: (a) aesthetic aspects of virtual 

environment; (b)  the analysis of individual perception of this environment in regard of 

religious participation; (c) analysis of virtual religious community as key bearer for the 

religious continuity in cyber-space. The elements of typology are discussed via the 
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approach of cognitive sciences. The list of conditions relating and limiting this typology 

is attached at the end of the paper.  
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