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Rzeczywistość wirtualna i jej granice. Perspektywa organologiczna  

Najbardziej niesłychane w rzeczywistości wirtualnej jest to, że pozwala ona na oszukiwanie 
naszego mózgu. Po raz pierwszy w historii technik, która jest de facto historią ludzkości, 
jesteśmy w stanie sprawić, by nasz mózg uwierzył, że jest w innym miejscu, niż jest w 
rzeczywistości. Stosując fortel technologiczny, oszukujemy organ, którego plastyczność z 
jednej strony ledwie co poznaliśmy, a którego funkcjonowanie nie pozostaje z drugiej strony 
bez związku z przekształceniami otoczenia technicznego, zachodzącymi dzisiaj z 
bezprecedensową prędkością. 

Jednocześnie do tego wprowadzania naszego mózgu w błąd dochodzi w bardzo konkretnej 
rzeczywistości polityczno-ekonomicznej kapitalizmu platform (cyfrowych), którego interesom 
te zaburzające przekształcenia są podporządkowane. „Rzeczywistość wirtualna ma potencjał 
ku temu, aby stać się najbardziej społeczną platformą, ponieważ tak naprawdę czujesz się w 
niej tak, jakbyś tam był z inną osobą” – mówił w 2016 r. Mark Zuckerberg. Nic dziwnego, że 
obecnie dąży on otwarcie do uczynienia z Facebooka „firmy metawersalnej” (łączącej świat 
wirtualny ze światem fizycznym), przekonując blisko trzy miliardy jego użytkowników, że 
„metawersalność” jest „ostatecznym wyrazem technologii społecznościowych”. 

Czy w obliczu następstw psychospołecznych wirtualizacji świata fizycznego rzeczywistość 
wirtualna może być pomyślana jako pożądana społecznie i estetycznie? Czy rzeczywistość 
wirtualną można uspołecznić, aby nie pogłębiała ona jeszcze bardziej „nędzy symbolicznej” 
(Stiegler), która systemowo uniemożliwia „dzielenie zmysłowego” (Rancière)? Gdzie 
przebiegają granice wirtualnej iluzji? Zadamy te pytania w duchu zaproponowanej przez 
francuskiego filozofa Bernarda Stieglera organologii ogólnej, badającej relację między trzema 
typami organów: organami psychosomatycznymi, które stanowią materialną podstawę 
aparatów psychicznych; organami sztucznymi, które tworzą system techniczny; oraz 
organizacjami (instytucjami), tworzącymi systemy społeczne. 
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