


ФИЛОСОФИЯ 
И ВИРТУАЛНОСТ

ФИЛОСОФСКА  ВИРТУАЛНА   ЛАБОРАТОРИЯ

Софийски университет  “К лимент Охридски”,   специалнос т  философия при  “Философски фак ултет”

ВТОРА КНИГА

сборник  доклади от конференцията





Философия и технологии

Пролегомени към една философска киберантропология  
(Силвия Минева)        5

Между техниката и технологията: играта на човека с природата 
(Сотирис Теохаридис)       17

Постмодерн, комуникация, добродетели  
(Николай Михайлов)       22

Съвременните подходи в преподавателската дейност по философските 
дисциплини (Бека Аврам Натан)      27

Виртуалност и идентичност

Виртуалният свят – репрезентация на репрезентацията 
(Анета Карагеоргиева)       33 
 
Кое е реално и кое не?  
(Константин Янакиев)       38

Виртуалните светове на човешката идентичност 
(Владимир Стойчев)       42

Виртуалното днес и утре 

Виртуален контрол при прехода от консуматорско към информационно 
(пост-консуматорско) общество (Александър Л. Гънгов)   48 
 
Познавателната отговорност в мрежата 
(Дарина Стоименова)       53

Свободно време, спорт и  интернет 
(Боряна Ангелова – Игова)      58 
 
Възможни ли са паралелни светове? 
Посоки за философски търсения (Александър Лазаров)   63   
 
Гладко и прозрачно-реалност ала виртуалност: 
естетически модификации на виртуалността (Петър Пламенов)  71 

Виртуална реалност, Съзнание, Значение 
(Йордан Детев)        82

Съдържание



  

 Увод

        Как старата философия се съчетава с новите технологии?

 Кои са онези виртуални феномени днес, които очакват и се нуждаят от специално свое философско  
        осмисляне в контекста на съвременната  технизация на света и живота? 

 Можем ли да говорим за промяна на  съвременното философстване под влияние на технологичното 
        въздействие и техническо развитие на 
        обществото?

 Как постмодерните технологии влияят на човешкото познание, общуване, мислене,  самоопределя- 
       не,  какви са техните посоки и последици?

Това са само част от въпросите, на които се надяваме читателят да намери отговор в настоящата  втора 
книга на Философски изследвания на виртуалната култура. Както първата, така и тази книга е резултат от 
усилията на екип от преподаватели и докторанти от спец. Философия  на Философски  факултет при СУ „Св. Кл. 
Охридски”, ангажирани с реализацията на  научноизследователски проект на тема „Философска виртуална 
лаборатория”. По своите цели и  резултати проектът   е естествено и успешно продължение на поредица от  
предшестващи го, сродни научни изследвания, реализирани през последните пет години към сектора за НИД 
на СУ: «Топология на виртуалния академичен дискурс” (2010), «Философската диалогичност в условията на 
глобална комуникация”(2009), „Философски аспекти и проблеми на виртуалната култура и образованието чрез 
интерактивни форми и методи”(2008). В този смисъл „Философска виртуална лаборатория” е част и етап от 
зараждаща се у нас нова традиция в българските философски изследвания, свързана с артикулиране проблемната 
област и изследователските насоки на едно ново, актуално поле на философския интерес днес – виртуалния свят 
на киберпространството и неговото място, значение и употреби в живота на съвременния човек и общество.

Проектът беше планиран като едногодишен и стартира през месец  май 2012 г. За краткото време, с което 
разполагаше екипът, бяха събрани, систематизирани и дискутирани голям обем  изследователски материали, 
презентации и  авторски текстове с актуални анализи и оценки за различни феномени, окачествявани като 
виртуални, които до момента не са описвани и изследвани философски: виртуален свят,  виртуален контрол, 
епистемична отговорност в мрежата и др. Така Философска виртуална лаборатория се  превърна  в една 
действаща „работилница” за изковаване на философски понятия, предназначени за описание и разбиране на 
нови, философски  неизследвани явления и процеси според тяхното влияние върху познанието, общуването и 
начина на живот на хората днес, предизвикани от съвременното бурно развитие на компютърните технологии, 
глобални комуникации и киберкултура. 

Кои са тези явления и процеси, как могат те да бъдат описвани и осмисляни философски, беше демонстрирано 
от участниците в конференцията на тема „Философия и виртуалност”, която беше планирана в работната програма 
на проекта и проведена на 22-ри и 23-ти ноември 2012 г. в СУ. Конференцията предизвика висок интерес както 
сред университетски преподаватели и изследователи от БАН, така и сред студенти от различни специалности и 
университети. Кои бяха нейните участници и какво разказаха те,  можете да научите от  настоящото издание,  в 
което публикуваме текстовете на докладите, представени  по време на конференцията, както и от специалния 
брой на е-списание Виртуална култура, посветен на академичното събитие, в което се превърна конференцията 
за всички свои участници и българската академична общност.

От съставителя

доц. д–р Силвия Минева
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 Contemporary electronic technologies and communications networks, especially Internet, led to the emergence 
of the new, virtual communities, and significant changes in lifestyle of people and their perceptions of nature, culture and 
themselves, their coexistence and cooperation. The study of these new phenomena and processes  implies also  special 
philosophical research and reflection: philosophical Cyber-antropology. The idea for it was inspired and  formed  during the 
last 10 years thanks to research projects realized out by professors and students at the philosophical specialty at  Faculty of 
Philosophy the  Sofia University “St. Kliment Ohridski». So,the central (crucial) question about its anthropology: What will 
happen to our human qualities and capabilities, if they  live most of his life in cyberspace? Alternative or regress is the collec-
tive virtuality of modern publicity? How traditional categories such as friendship and  love  are  transformed into “function”, 
instrumental means to connect people in a purely symbolic space of virtual systems?

        Подобно на други съвременни термини, киберантропология е название, провокирано от ефектите и влиянията 
на бързия техногенен напредък в съвременната епоха върху светогледа, себевъзприятията и взаимоотношенията на 
хората, пребиваващи в условия на глобални комуникации и дигитални технологии. Променящите се благодарение 
на електронните мрежи, особено на Интернет, комуникационни канали и граници водят не само до появата 
на новите виртуални общности, но и до съществени изменения на човешките възприятия, начин на живот и 
схващанията на хората за природата, културата и себе си, за своето съжителство и сътрудничество с другия, 
другите и различното от човешкото. Изучаването на подобни феномени и процеси предполага и своето специално 
философско изследване и осмисляне. Именно такова изследване и осмисляне е философската киберантропология. 
Идеята за нея беше вдъхновена и се оформи през последните няколко години благодарение на изследователските 
проекти, реализирани от преподаватели, студенти и докторанти от специалност Философия на ФФ с подкрепата на 
сектора за Научноизследователска дейност при СУ «Св. Кл. Охридски», и на случващото се като идеи, дискусии 
и индивидуални курсови проекти в рамките на спецкурса «Общуване, комуникации, морал» с основни акценти 
- изучаване на етическите измерения на общуването и различни комуникативни практики, тяхното историческо 
движение и изменение от обичайно-традиционни и престижно-етикетни към съвременните нетрадиционни, 
виртуализирани и глобализирани форми на взаимодействия и комуникация. 

 Предвид мащабите, комплексността и сложността, които предполага изследване, претендиращо да е 
«философска киберантропология», очевидна и несъмнена е нуждата от пролегомени към него, от въвеждащи 
предварителни бележки и пояснения, или казано по-образно, на «виртуален» език – от панорамна обиколка из 
повече или по-малко представителни по мое мнение, за  тематиката и проблематиката му дискурси. Пролегомените 
са необходими преди всичко, за да се разсее неизбежното първоначално впечатление за прекалена маниерност, което 
създава всеки неологизъм. В действителност, колкото и претенциозно да изглежда на пръв поглед, словосъчетанието 
«философска киберантропология»q то има своите логически и фактически основания, както в историята на науката 
и нейните теоретически конструкти, така и в съвременния начин на живот и мислене на хората като повлияни 
от приложенията на научните постижения. Последното дава повод за голям брой въпроси и хипотези относно 
напрежението между хуманистични ценности и кибернетичната перспектива за изравняване до степен на сливане 
на човека и машината, до които води изместването и размиването на границите човек/машина и социум/техника в 
резултат на проникването на кибернетиката в социалното и хуманистичното поле. 

Дали ще се превърнем в свръхчовеци, инфрачовеци или постчовеци, ако заживеем по-голямата част от живота 
си в киберпространството и какви са ползите и опасностите от живота онлайн?1 

Какво се случва с традиционните термини за време, пространство, територия, традиционните различавания 
и разделения по пол, раса, етноси в компютърно опосреденото, мрежово и обезплътено «общуване от разстояние»? 

Алтернатива, продължение или декаденс на модерната публичност е колективната виртуалност? 
Как традиционни етически категории и морални понятия като приятелството например, се трансформират във 

«функция», средство за свързване на лица в чисто символното пространство на виртуалните системи? 
Какви са резлутатите – фактически и прогностични, от съвременния възход на понятието за комуникация и 

преориентирането му към свят, в който човекът е екстернализиран в медийните форми?2 
Какво означава да се живее в окабелен свят, където платените човешки отношения стават норма, преживяването 

- стока, а автономният Аз отстъпва място на множествената личност?3 

1  Драйфъс, Х.Л., Интернет, КХ, София, 2010, с.23

2  Дж. Д., Питърс, Да говориш на вятъра. История на идеята за комуникация, ИК Сема РШ, София, 2005, 
с. 210
3  Рифкин Дж., Епохата на достъпа. Новата култура на хиперкапитализма, в която целият живот е 
платено преживяване, Изд Атика, София, 2001, с. 252.
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Тези и други подобни въпроси повдигат и разискват  теоретици на комуникациите и комуникационните 
технологии, социолози, психолози, литературоведи, философи. Макар че са специалисти в различни области, 
изследванията им имат своето общо в пограничния си, интердисциплинен характер, който препраща към убеждението 
на Н. Винер за необходимостта от интердисциплинни научни изследвания, чиято методология се предоставя от новата 
наука за сравнителни изследвания върху контролните и управленчески системи били те биологични, електронни, 
механични, наречена от него кибернетика. Тя е замислена като наука за комуникацията и манипулиране на информация 
в саморегулиращи се системи и системи за контрол, както в производството на машини, така и в живите организми. 
Понастоящем, особено в популярните представи, кибернетиката се свързва предимно с възможностите за създаване 
на изкуствен интелект чрез симулиране на човешката обработка на информация и регулативни функции с помощта 
на компютърните технологии. Тези възможности провокират и философския интерес към нея като област на науката 
и познанието, която изследва комуникацията и централната функция на живите организми с оглед на евентуалната 
им симулация в механични условия. 4

Представката «кибер-» на древногръцката дума κυβερνήτης, чиито корен е заимстван от Винер за наименоването 
на «поредицата задачи, в центъра на която се намират въпросите за връзката, управлението и статистическата механика 
както в машината, така и в живата тъкан», днес се радва на неспадаща популярност и широка словообразувателна 
употреба.5 Нейното «присаждане» към най-различни думи индицира тяхната принадлежност, както и на означаваното 
с тях, към «парадигмата на комплекса дейности, свързани с компютрите, с изкуствено създадените от машините и 
човека предмети и реалност».6 Така словосъчетанието на кибернетика и антропология  намира свое оправдание и 
основания от една страна, още в схващането на самия Н.Винер за същността и необходимостта на кибернетиката 
като наука за сравнителни изследвания  в погранични научни области и съвременното асоцииране на «кибернетизма» 
с цялата нова област на компютрите. От друга страна, когато става дума за масови и ежедневни явления и практики 
с решаващо значение за формирането и утвърждаването на  идеи за човека, неговия живот, активност и присъствие в 
света като общуване, познание, комуникации, медии - философската киберантропология се интересува от човешкото 
същество и съществуване в контекста на киберпространството като специфична онтологична реалност, която  
пронизва нашия всекидневен свят (хабитус) - като техносоциален бит, роден от имплозията на природа и култура. 
Идеалната среда на тази имплозия е виртуалната. В качеството си на «въображаема територия», която позволява 
интерпретиране на случайността в плана на вероятността, виртуалната реалност е своеобразно опровержение  на 
традиционните представи за случайното като единственото непредсказуемо, а значи и неподлежащо на програмиране, 
непрограмируемо стечение на обстоятелства или конфигуриране на ситуации, битуващо открай време както във 
всекидневните, така и във философските представи за съдбата и съдбовността като фатум, неотменна и неизбежна 
участ. 

За разлика от невиртуалната, във виртуалната реалност, както вече съм отбелязвала, а сега припомням и 
уточнявам във философско-антропологически план, няма място за така разбраната случайност, респ. за съдбовността 
в традиционния смисъл, следователно за онова, което не можем или не бихме искали да пожелаем.7 Имам предвид 
не само характерната стоическа концепция за съдбата като всеобщ закон, на който са подчинени всяко съществуване 
и целият Космос, но и фаталистичният патос, съпътстващ екзистенциалисткия героизъм на А. Камю и неговият 
Абсурден човек, принуден да признае по повод дихотомиите природа–култура (неразумност/разумност) и разум– 
хаос (ред /анархия): 
«Мога да отхвърля всичко в този свят, който ме заобикаля , блъска ме или ме носи, освен хаоса, тази господстваща 
случайност и тази божествена еквивалентност, която се ражда от анархията.»8

Усещането за безсилие и чувството на безнадеждност пред лицето на съдбата-реалност - невиртуалния свят, където 

4  The Blackwell Dictionary of Western Philosophy  by Nicholas Bunnin and Jiyuan Yu
blackwell publishing 2004, pp 156

5  «κυβερνήτης» е  съществително име в старогръцки език, което в буквален смисъл означава «кормчия», а в 
преносен «управител», «ръководител»(Старогръцко-български речник, София, 1992, с. 455). Срв. Виннер Н., 
Кибернетика, или управление и связь в животном и машине, Москва, Наука; Главная редакция изданий для за-
рубежных стран, 1983, с. 57.
6  Комуникации във виртуална среда, сборник с научни статии, съст. Ив.Мавродиева, УИ «Св.Кл.Охридски», 
София, 2010, с.8.
7  Вместо обичайното различаване виртуално/реално, респ. физическо в материален смисъл, предпочитам 
по-еднозначната двойка виртуално/невиртуално, доколкото реалното се асоциира със съществуващо, а виртуал-
ното, макар и да не притежава телесна (органична)физическа сктруктура, също е реално, т.е. съществуващо. Вж:  
Философски изследвания на виртуалната култура. Книга първа. София, 2010, с. 4-5.
8  Камю А., Митът за Сизиф, Народна култура, София, 1982, с. 137.
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се раждаме и живеем като в предзададен свят на йерархии, неравенства и традиции, не е чуждо и на киберпънк-
фантастиката. Бремето на екзистенциалисткия Сизиф обаче не включва страховете и тревогата за бъдещето, 
провокирали неговите киберпънк-описания повече, отколкото разочарованието и песимизма, които може да 
предизвика настоящето. За разлика от Камю, в  този фантастичен жанр «издигането над съдбата» се проектира 
не в презрението към нея, до което води напразният, но героичен в упоритостта си Сизифов труд, а в бягството 
от релността-съдба, което предлага виртуалният свят със своите авангардни мултимедийни програми, където 
заниманието с невиртуалното не само че може да се избегне, но дори е нежелателно. Внушението, че хората се оказват 
принудени да търсят утеха във виртуалната реалност, защото «другият» свят е едно несправедливо място, лишено от 
човечност, дава повод жанрът да се определя като граничен на «най-добрата интелектуална критика на съвременното 
общество», насочена срещу най-нежеланите тенденции, съпровождащи развитието на информационната икономика 
и глобализацията.9 

***
Фантастична или не, виртуалната реалност днес е повече от всичко друго царство на средствата и целите, където човекът 
е повече от всякога и от всякъде при-рода си на animal laborans и homo faber, т.е. инструментално и произвеждащо 
същество.10 В този смисъл няма съществена разлика между описаното от Х. Аренд за тази природа като обусловена 
от категориите цел и средство и живеенето в свят на машини, и разбирането за технически опосредените дейности, 
особено комуникационните, в плана на една нарастваща инструментализация на човешката активност. От същата 
инструментализация тръгва и определението на комуникативните технически средства, в частност на компютрите 
като «комуникационни протези», използвано за да означи функцията им на инструменти, разширяващи човешкия 
обсег на действие и въздействие.11 Всъщност идеята за техническото «протезиране» на човека не е нова. Още Фройд  
дефинира положението, достигнато от човека благодарение на техническия напредък, като на «един вид протезиран 
Бог». Схващането си за протезираната богоподобност той излага в есето си «Неудобството на културата» (1930), 
докато коментира предназначението на техническите средства - телеграф, телефон, камера и дори шрифта, като на 
«изкуствени» помощни човешки органи.12 Чрез тях хората могат да «удължат» мимолетните зрителни и слухови 
възприятия, да преодоляват времевите и пространствени прегради, за да  общуват, компенсирйки по този начин 
липсващото непосредствено присъствие на другия. Нещо повече, според целесъобразността на техническите средства 
и тяхната полезност за хората, забелязва Фройд, ние преценяваме културното равнище на дадена страна. На тази 
основа бащата на психоанализата прогнозира нарастващата богоподобност на човека в бъдеще време благодарение 
на техническия напредък и в същото време предупреждава, че това богоподие не гарантира човешкото щастие.13 
Освен преследването на щастие, удоволствие, комфорт и избягване на страданието, болката, неудоволствието, така 
разбраното «протезиране», според инструменталния му контекст днес има и друг, специфично антропологически 
аспект. Необикновеността на неговата инструменталност е в това, че новите комуникационни технологии и 
мрежи, създавани чрез тях, предоставят възможности за нови начини на представяне на човешкото съществуване и 
следователно нови определения за това какво означава да бъдеш човек. Техен източник не е модерната утилитарна 
нагласа на механичната епоха като епоха на машините, заменили простите оръдия на труда, за да облекчат и улеснят 
човешкия живот, а обстоятелството, че с времето и с все по-масовото си и постоянно приложение «комуникационните 
протези» се срастват органично с човешкото всекидневие, действие и живот, така че започват да имат определяща 
роля за процеса на самоидентифицирането на човешките същества като динамичен виртуален процес. 
Разгръщането на процеса в киберпространството във вид на множество възможности за смяна и промяна на 
идентичността позволява да се заговори не само за «производство на виртуални идентичности», но и за края на 
механичната и настъпването на нова – виртуална епоха.14 Нейна основна характеристика редом с масовизацията 

9  Дейвид Бел, Брайън Д. Лоудър, Никълъс Плийс, Дъглас Шулър, Киберкултурата: основни концеп-
ции, Атика, София, 2004, с. 73.

10  Арент Х., Човешката ситуация, КХ, София, 1997, с.126 и сл.
11  Това определение редом с определението за киберпространството като метафора на комуникационните тех-
нологии от края на ХХ-ти използва и описва американската изследователка Алукер Розан Стоун - преподавател 
и директор на Лабораторията за високоразвити комуникацонни технологии в Тексаския университет (ACTLab) 
в книгата си The War of Desire and Technology at the Close of the Mechanical Age, Cambridge 1996: MIT Press  -на 
бълг. «Войната между желанието и техниката в края на механичната епоха», Атика, София, 2001, с.10-15).
12  FREUD S I G M., DAS UNBEHAGEN IN DER KULTUR, INTERNATIONALER 
PSYCHOANALYTISCHER VERLAG WIEN, 1930, SS 49-50.
13  ibib., SS 50-51.
14  Алукер Розан Стоун, Войната между желанието и техниката в края на механичната епоха, Атика, Со-
фия, 2001, с. 29.
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на компютърните технологии е идентификационната вариативност, осигурявана чрез неорганично/безтелесно 
присъствие и участие, предлагано от новите комуникационни системи, води до проблематизиране на фундаментални 
за човешкото самоопределяне, себевъзприятие и взаимодействие дейности и категории като труд и игра, общуване 
и познание, време и пространство, тяло и личност. С особено сила това  се отнася до виртуалната колективност на 
електронните социални мрежи, където независимо от фактическото си местоположение и занимание, всеки може 
да бъде този, който иска, да има приятелите, които харесва, да защитава каузите, в които вярва, накратко – да прави 
онова, което е приятно и му доставя удоволствие. Обвързан по такъв начин с хедонистичната нагласа, виртуалният 
колективизъм спестява усилията по търсенето на признание,  но и отговорността за техния успех или неуспех. 
Във виртуалния свят признанието е въпрос на доверието/доверяването или харесването/симпатията, които могат да 
извикат у нас «текстуализацията» и «виртуализацията» на всяко послание/съобщение, снемащи интуитивното поле 
на жестовете, параезиковата модалност и пространствено-времевите дистанции във взаимообмен на емотиконна 
символика и симулирани/анимирани всекидневни и празнични практики и ритуали като поздравяване, пиене 
на кафе, вдигане на тостове и наздравици, честване на рожден ден, национален празник или друго събитие с 
индивидуална и/или колективна значимост. В резултат виртуалният колективизъм намира най-бърз и лесен израз в 
онова, което може да се нарече «онлайн-изповедалня»,15 конкурираща успешно първичните традиционни общности 
и институции на семейството, съседството, религията, като поема техните функции, свързани с удовлетворяване на 
потребностите от общуване и споделяне. Нейната конкурентноспособност спрямо традиционните социални форми 
се подхранва както от урбанизацията и разрастващите се съвременни градове, чиито мегаполисни мащаби правят все 
по-трудни срещата и взаимодействието лице-в-лице, така и от рога на изобилието от знание за всичко и информация 
за всичко, който предоставят на своите потребители съвременните електронни мрежи, блогове, чатове, форуми, 
корпоративни сайтове... Така онлайн-изповедалнята осигурява необходимите за хедонистичната нагласа интимност, 
индивидуализъм и душевен комфорт, засищайки едновременно и жаждата за автентичност – самопредставянето 
като такъв, какъвто се самовъзприемаш и очакваш и другите да те възприемат, и нуждата от споделеност, без да 
предполага други взаимни ангажименти извън съвместното пребиваване в един и същ фрагмент или фрагменти 
на киберпространството. Напротив, неговата независимост от материалността на човешкото тяло по-скоро 
благоприятства, отоколкото снема тенденцията към «нарастваща физическа изолация на индивида в западните и 
повлияните от Запада общества; както към изместването на споделяното физическо, публично и лично пространство 
от текстуалност и протезирано общуване...»16 

Ето как изглежда тази изолация според коментари във Фейсбук и форума към сайта на е-списание Виртуална 
култура на собствените им потребители:

«... никой няма да напусне Фейсбук и всички ще останем до живот в това ужасно пространство. И няма 
да се виждаме никога, а само ще си гледаме снимките, които всеки от нас си е направил сам с телефона в ръка. 
И ще се чувстваме изолирани и самотни и ще добавяме нови и нови контакти, но те няма да са ни достатъчни, 
защото никога не са достатъчни. И ще забравим красотата на живите очи, както и магията на истинското 
човешко докосване. И така и няма да проумеем, че първата стъпка към това да не се чувстваме душевно самотни 
е да не оставаме физически сами.» 

(Фейсбук)
 «...Дори в къщи аз си седя основно пред компютъра, сестра ми пред нейния лаптоп, а родителите в кухнята 

пред телевизията или другия лаптоп. При такава картинка общуването си е доста формално. А познавам хора, 
които непрекъснато си крещят, но изглежда, са в по-близки от хармоничните безконфликтни отношения, на които 
аз съм свикнал.»17    

 (форум Виртуална култура)
В този контекст техносоциалната парадигма на виртуалността не предлага решение на невиртуалните 

проблеми на отчуждението, резигнацията и загубата на човечност, а само видоизменя техния модус, разширява 
понятието за тях в посока на представата за виртуалната близост и общуване, тяхното търсене и наличие като 
следствие на задълбочаващите се физическа изолация и усещане за самотност сред обитаващата «умните градове» 
част от човечеството. Последното позволява често в тази парадигма да се разпознава не само различната, другата или 

15  Определението «онлайн-изповедалня» дължим на Венелина Асенова, която озаглави по този начин своя 
курсов проект  като участник в спецкурс  «Общуване, комуникации, морал» във ФФ на СУ. Неговото обсъждане 
онлайн може да се види тук: http://forum.virtualna-kultura.com/viewtopic.php?f=7&t=187
16  Алукер Розан Стоун, цит. съч , с. 32.
17   http://forum.virtualna-kultura.com/viewtopic.php?f=12&t=194.
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паралелната, но и алтернативната на всяка друга реалност, защото е по своему автентично място – виртуалният топос 
на онзи екзистенциален времеви-пространствен континуум, където човешката заедност се разполага в смисъла и 
значимостта си на необходимост и споделеност.

Доскоро смятан за царство на фантастиката, сега алтернативният виртуален свят е безспорен факт, а неговата 
бързо разрастващата се в глобален мащаб територия приютява и дава простор на всевъзможни човешки занимания, 
желания и взаимодействия. Това го прави горещо оспорван в икономическо, културно, етическо и дори политическо 
отношение. В този свят виртуалността, по думите на Катрин Хейлз, е «културната перцепция, която интерпретира 
материалните обекти през информационни структури», а «кибернетиката радикално дестабилизира онтологочините 
основи на онова, което смятаме за човек».18 В резултат киберактивизмът сега е сред основните «източници» на 
съвременните разбирания за раса, пол, сексуалност, а оттук и за свобода, автономия, справедливост, равенство и 
техните отрицания – насилие, жестокост, принуда, несправедливост, потисничество... В плана на културата това 
означава, че «безтелесността» на виртуалния свят, опосредявана и осигурявана от информационни структури 
и компютърни инсталации, отваря нови полета за творене на културни символи и значения, концепции и идеи, 
чиито пионери стават дистопичните проекти на киберпънка и младата виртуална промишленост, представлявана 
от компютърната интерактивна технология, последвани от киберсекса, киберфеминизма, киберлиберализма, 
кибертероризма... Крайният резултат от това е неумолимо и бързо културно възвисяване на киберпространството 
като един вид метафора, разпростираща се далеч отвъд обичайните симулации, военни експерименти и компютърно 
опосредени дейности, с които сме свикнали да асоциираме създаването и съществуването му. Неговата метафоричност 
е очевидна за изследователите, разпознаващи в компютрите нещо повече от само инструмент, доколкото общуването 
чрез тях води до появата и утвърждаването на нестандартни социални взаимодействия, в т. ч. интелектуални 
дискусии, спорове, дори секс и нови форми и възможности за създаване и предлагане на изкуство, за съхраняване, 
умножаване и популяризиране на културноисторическо знание, памет и наследство. За тях киберпространството е 
метафората на комуникационните технологии от края на ХХ-ти и началото на ХХІ-ви век: на чистата комуникация, 
на свободния пазар на символния обмен, на «екзотична чувственост, осъществявана посредством екзотична 
технология», на «мрежата от електроннокомуникационни протези», благодарение на която то се превръща в «място» 
за социализация.19 И не само. Защото пребиваването на тази «арена» за набиране на социален опит води до промени, 
както в самите взаимодействия, така и в съзнанието на взаимодействащите, доколкото резултира във възникващите 
при тези взаимодействия идентичности. Първата интуиция за тази тенденция към промяна и самопромяна като 
иманентна на човешкото същество, ни е предоставена още от Фр. Нище. Коментирайки творческата себесъщност 
на човека, която «търси с очите на сетивата, вслушва се с очите на духа», Ницщевият Заратурстра се обръща към 
«презрителите на плътта» с думите:

«Творческата себесъщност създаде почит и презрение, тя създаде наслада и болка. Творческото тяло си 
създаде духа като ръка на своята воля.

Дори в своята глупост и презрение вие, презрители на тялото, служите на своята себесъщност. Казвам ви: 
самата ваша себесъщност иска да умре и се отвръща от живота.

Не е вече по силите й да прави това, за което жадува повече от всичко друго: да твори извън своите 
граници (к.м.). За това жадува тя повече от всичко друго, това е нейното най-пламенно желание».20 

Поставената в курсив фраза е ключова, не само защото позволява прочит на Ницшевите идеи, различен 
от този, според който Ницще «има предвид, че човешките същества най-накрая по-скоро биха имали силата да 
утвърждават телата си и тяхната смъртност, отколкото да продължават да отричат смъртта и крайността 
си».21 Само няколко страници след речта «За презрителите на плътта» Ницщевият Заратустра се обръща и към друга 
категорично отхвърлена от него категория проповедници - на проповядващите смъртта:

«Срещне ли  ги болник или старец, или труп, в същия миг те казват: «Животът е опроверган!» 
Ала само те са опровергани – и тяхното око, което вижда само единият лик на битието.»22

Кой тогава ще е другият лик на битието, чужд и недостижим за проповедниците на смъртта? Ницщеанският 
отговор на този въпрос по подразбиране е: волята за власт. Тя е, която лежи в основата на творческата себесъщност 

18  Хейлз Н. Катрин, Как ние се превърнахме в постчовеци. Виртуалните тела в кибернетиката, литера-
турата и информатиката, ИК Сема РШ, София, 2005, с. 25,34.
19 Алукер Розан Стоун, цит.съч., с. 47.
20  Ницше, Фр. Тъй рече Заратустра, Изд. Христо Ботев, София, 1990, с.53.
21  Драйфъс Х. Л., Интернет, КХ, София, 2010, с.22.
22  Ницще, Фр., цит.съч., с. 62.
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и нейната жажда да твори извън своите (телесни) граници, т.е. независимо от тях. В този контекст творение именно 
на тази себесъщност като творческа заради стремежа да прекрачва граници, е киборгът, както си го представяме 
сега повечето от нас под влияние най-вече на филмирани фантастични сюжети на «Блейд Рънър», «Невромантик», 
«Изкуствен интелект», «Матрицата» и др., макар че първото наречено така същество е бил лабораторен бял плъх с 
имплантирана сърдечна клапа за целите на научните изследвания, свързани с космически пътувания. Но докато в 
научната терминология от 50-те години на миналия век съкращението за «кибернетичен организъм» не сигнализира 
нищо повече от появата на органичен живот, съчетан с кибернетични технологии,  извън строго научния дискурс, 
интересът към него се подхранва, както от фантастичната литература, така и от съзнанието за неизбежността на  
отчуждението, на което светът на техническата цивилизация  като че ли обрича своите обитатели. От позицията 
на това съзнание киборгът се оказва във висша степен приспособеността на човека към създадената от самия 
него изкуствена среда на съществуване. Да създадеш киборг всъщност означава да преобразяваш собствената си 
естествена природа  дори с риск да се обърнеш против нея, да сближиш човека с машината,  за да си в хармония с 
един свят, в който  изкуствената среда, създадена с помощта на същите тези машини, придобива равни, ако не и по-
големи права, отколкото естествената. Тенденцията към това сближаване има своята  традиция. В нейното начало 
е аналогията между човешкото тяло и машината, която триумфира в знаменитото съчинение «Човекът-машина» на 
френския лекар-философ Ламетри, а в модерната епоха намира своя най-силен израз в допускането, че животни, 
хора и машини могат да се разглеждат като еквивалентни кибернетични системи, след като методите на изследването 
им са подобни.23

В резултат днес първоначалната идея за киборг  се променя и разширява до протезирането на човешкото 
тяло като възможност за сливане на природа и технология. Сливането прави подобно създание да изглежда 
едновременно мощна и проблематична за възприемане и определяне форма. Нейната проблематичност е следствие, 
както от нееднозначния статус, който му предписват двоичните символи на съвременната мисъл – човек/машина, 
природа/технология, човек/животно, така и от отколешната дилема, пред която се изправя неизменно човешката 
изобретателност – да действаш като природата или различно от нея. Макар че се вдъхновяват от мечтата да правят 
като природата, хората винаги правят различното от нея: никога не успяват да я повторят, а само да получат подобни 
на нейните ефекти, защото пътищата им са други. Типичен пример за този стремеж към природоподобност е именно 
антропоморфната представа за бъдещето на техниката, манифестирана най-отчетливо в образа на киборга. Дали тя е 
повлияна или не от схващането, че въпреки всичко, живият организъм е по-съвършен и от най-многофункционалната 
техника, е по-маловажно в сравнение с факта, че по отношение на реалното – техниката, се прилагат същите 
антропоморфни съждения, както и по отношение на идеалното – божественото, доколкото се мисли за съвършенство. 
Действително, на фона на набиращите все по-голяма скорост съвременни биотехнологии образът на киборга като 
образ на бъдещето избледнява и започва да изглежда «морално остарял» с механицизма си. Той обаче продължава 
да е актуален като неизменна част и централен символ на  онова, което днес обобщено наричаме «киберкултура». 

***
 Както всяка култура, така и киберкултурата има за източник и движеща сила сложното взаимодействие и 

отношение човек-машина/техника. Въпросът  кое е движещото и определящото посоката на това взаимодействие и 
отношение напомня силно парадоксалното питане за кокошката и яйцето. Парадоксалността му идва от допускането, 
че докато технизира, човекът се хуманизира (хуманоизира) - допускане, което контрастира със станалата много 
популярна най-напред чрез екзистенциалистката си интерпретация, впоследствие в постмодернитските дискурси, 
представа за техниката и машините като връх на «изкуствеността» с отявлен «дехуманизиращ», обезчовечаващ 
и разрушителен/дуструктивен ефект върху света, човешките дейности и живот. Парадоксът се снема, когато 
хуманоизирането се различи от хуманността като човечност и хуманоидността като човекоподобност. Всъщност 
става дума за «очовечаване» като еволюционен (постепенен) процес на  видоизменение и само-изменение на човека 
в посока на придобиване, усвояване и прилагане на едни, и загуба, усилване, отслабване или усъвършенстване 
на други качества, умения, възприятия, реакции, саморефлексии, опитности и чувствителност. При човека този 
процес се разгръща по линия на интелектуализацията на основните човешки дейности – труд и познание. Тяхното 
механизиране, технизиране, компюторизане е в основата на наречените от Д. Бел «интелектуални» технологии, защото 
разширяват по-скоро умствените, отколкото физическите човешки възможности, основавайки се на информация, 
информационни и компютърни технологии, които «застават редом с машинните».24 «Интелектуализирани» по този 

23  Rosenbluelh А., Wiener N., Bigelow J. Behavior, Purpose and Teleology. // Philosophy of Science. – Baltimore, 
1943. – Vol. 10. – № 1. – Р. 18–24.
24  Bell, D. (1974) The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, London: Heinemann, 
рр 116,117.
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начин, от модерността насам трудът, познанието и човешкият живот придобиват ценност, непозната на предишните 
епохи, когато мъдростта била величана като теоретичен опит, «съзерцание», култивиращо непосредственото 
преживяване в чувствителност, а експериментаторството било синоним на златотърсачество, но нито едно от двете 
не предполага инструментализма на модерната «техническа мисъл». Същото потвърждава и наблюдението на О. 
Шпенглер, че:

«Античният мислител «съзерцава», подобно божеството на Аристотел, арабският търси като алхимик 
чудодейното средство, философския камък, с който без усилие ще направи свое притежание съкровищата на 
природата, западният иска да направлява света според своята воля.

[...]
...Заради машината човешкият живот става ценен. Трудът става голямата дума на етическия размисъл. 

През ХІІІ век той загубва на всички езици пренебержителното си значение. Машината работи и заставя човекът 
да й съдейства.»25

С въвеждането на «интелектуалните» технологии съдействието става не само алопластично - чрез промяна на 
обитаваната от човека среда, но и автопластично – чрез самопромяна. Докато технизираме, се интелектуализираме, 
е антропологическата диалектика на този процес. 

Констатацията, че технизирането на човешките дейности оказва влияние върху различни способности и 
умения на хората, изменяйки не само навиците им, но и мисленето им, не е от вчера, ако съдим по разказаното за 
«протезирането» на самия Ницще с пишеща машина през 1882 г., когато отслабналото му зрение прави трудни за него 
четенето и писането. Ефектът от това протезиране е, че  философът станал «виртуоз» на машинописа, научавайки 
се да пише със затворени очи, а прозата му - още по-стегната и телеграфна, което не останало незабелязано от 
съвременниците му и се потвърждава от собствените му думи, че „нашите инструменти за писане също участват във 
формирането на мислите ни.“26

Впрочем, към подобни размишления насочват и значенията на самата дума «техника». Като повечето научни 
термини и тя е с гръцки произход, а етимологическият й предшественик τέχνη се радва също толкова, колкото и 
съвременния му наследник, на широк обхват от значения и разнообразни употреби, които се простират от различни 
занимания: изкуство, наука, занаят, до техните резултати – художествено произведение и съчинение върху някое 
изкуство.27 Изкусността и изкуствеността, която предполагат тези занимания и техните резултати, е артикулирана 
от заемащите средищно място значения на думата с инструмантален контекст, визиращи качества и способности, 
необходими за упражняването на съответни дейности, повечето от които запазени и днес - «сръчност», «умение», 
«съобразителност», «средство», «похват», «начин», «способ». В резултат «техника» сега може да означава и 
инструментът в чисто физически смисъл на средство, оръдие, и качеството като умение, способност за неговата 
успешна употреба, т.е. разбирането за изкусност, на което днес дължим преносния смисъл на изрази като «живописна 
техника», за разлика от буквалния на «селскостопанска техника» или от двузначния на «бойна техника». В този 
семиотичен контекст взаимодействието и отношението човек – машина/техника, има характера на взаимозависимост, 
която афористично може да бъде представена така: техниката прави човека в същата степен, в която човекът – 
техниката. 28

Основания за подобна формулировка не липсват нито в макромащабите на обществено-историческите 
перспективи, нито в микросферата на социално-психологическите констелации. Според техниката ние можем да 
описваме и реално го правим, историята на обществото като движението, което представлява техническият прогрес: 
пътя, извървян от човечеството от оръдието към машината, респ. от машината към компютъра и изкуствения интелект. 
Забележително е, че процесът на техните последователни замени се означава като «революция», която едновременно 
свързва и различава най-древните времена на каменна, железна, медна ера, от модерните времена на отминаващата 
механична и настъпващата виртуална епоха. Така техниката се оказва основополагаща, както за понятието за прогрес 

25  Шпенглер О., Залезът на Запада, ЛИК, София, 1995, с.665, 667.
26  Тези любопитни факти припомня американският интелектуалец и културен критик Никълъс Кар, коменти-
райки влиянието на Интернет и компютърните технологии върху човешкото мислене, памет, способности за че-
тене и познание в статията «Кара ли ни Гугъл да оглупяване?», публикувана на бълграски език от сп. Либерален 
преглед» 07/2010,
http://www.librev.com/index.php/--/959-2010-07-07-02-33-28).
27  Старогръцко-български речник, София, 1992, с.813.
28  В случая перифразирам  следната фраза от «Немската идеология», която като логическа структура е уни-
версална и приложима за повече от един контекст, в частност този, който имат предвид авторите на Немска-
та идеология: «...обстоятелствата създават хората в същата степен, в каквато хората създават обстоятелствата.» 
(Маркс, Енгел, Съч., т.3 Немската идеология, София, 1957, с. 39). 
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в смисъла му на напредък, развитие от просто към сложно, от автентичност към репрезентативност на човешката 
саморефлексия, от непосредственост към опосреденост на отношенията и взаимодействията както между човек и 
природа, така и между самите човешки същества, чиито начин на живот през последните няколко столетия - от 
времето на изобретяването на печатната преса до наши дни, преминава под знака на «техническата революция» - 
най-напред промишлена(индустриална), а сега «компютърна» .

Пак според техниката, нейното използване и присъствие в живота на хората, се говори и за поколенческите 
особености и различия. Същите особености и различия визира Дж. Рифкин в своите синтезирани описания на 
съвременната епоха като епоха на достъпа и на постмодерния етап в новата култура на хиперкапитализма:

«Прекарващи удобно част от живота си във виртуалните светове на киберпространството, [...] новите 
мъже и жени от двадесет и първи век са порода, различна от тази на техните буржоазни родители и деди от 
промишлената епоха.
[...] Те живеят в свят от седемсекундни звукови спотове, свикнали са с бърз достъп и получаване на информация, 
имат кратък период на внимание, по-малко размишляват и са по-спонтанни [...]Настроени са повече терапевтично, 
отколкото идеологически и мислят повече с образи, отколкото с думи. Макар да са по-малко способни да 
съставят писмено изречение, те са по-умели в обработката на електронни данни. Те са по-малко аналитични и 
по-емоционални.»29  

 Но докато за американския социолог капитализмът, основан на превърнатите в стока време, култура и 
преживяване е това, което прави различна постмодерната от модерната епоха, за френския философ и теолог Жак 
Елюл, по собствените му думи, нещата са много по-прости и отблъскващи: 

«Образният свят – пише Елюл  в «Унизеното слово»– е плод единствено на техниката, а не на някакво 
намерение на човека, на някаква философия или икономическа структура, на някаква нужда от изгода, на класовата 
борба или на Едиповия комплекс, целия псевдоинтелектуален товар, който се обяснява днес.»30

Различната предпоставка, от която тръгва Елюл, е че образните средства са били създадени, не защото 
човекът е желаел образи, телевизия или сателитни програми, а защото развитието на техниката е довело до тяхното 
съдаване и едва после хората са открили, колко приятно и удобно е пребиваването и действането във фиктивния свят 
на образите. Желано или не, триумфалното възшествие на образността детронира живото слово от божествения 
престол, на който са го поставили като носител и символ на висша мъдрост и истинно познание древни философи и 
средновековни богослови. На освободеното от него място победоносно се настанява ейдосът като текст и картина, 
зрелище и спектакъл, играта на въображение и чувства като забавление.

Въпреки различните предпоставки, разбирането на Елюл, че триумфалното развитие на образа и регресията на 
словото благодарение на техническия прогрес водят до умствено изменение, превръщат човека в човек на техниката, 
т.е. нуждаещ се да живее чрез образи, има своята пресечна точка с описаното от Рифкин. Тя е, че промените в 
човешкото съзнание вървят ръка за ръка с промените във формите на комуникация. 

«Забележителната теория на информацията и комуникацията – четем отново в «Унизеното слово»– бележи 
подем едва когато се развива зрителното възприятие. Естествено, специалистите ще кажат, че това се отнася 
и до устната информация, но историческото съвпадение е съществено и следователно на всяка информация се 
приписват характеристиките на зрителното възпирятие: на практика цялата теория за комуникация изхожда 
от това възприятие...»31

Но докато Елюл акцентира върху съдбата на живото слово и неговото «унизено» положение в резултат от 
нарушеното равновесие между слушане и говорене, Рифкин проследява съдбата на словото като текст. Повратните 
моменти в неговата история се оказват белязани от развитието на техниката и нейния напредък във времето от 
печатната преса до компютърната революция, довела до електронно организираното знание във вид на хипертекстове, 
а с това и до «препрограмиране на съзнанието». В появата и разпространението на хипертекста Рифкин фиксира 
не само агонията на модерната идея за авторството, но и зараждането на един нов вид «относително съзнание», 
носено от «съотносителния Аз».� За този Аз по-важно от индивидуалната автономия в създаването на значения, 
аналогична по същността си на автономията в притежаването на собственост, е да бъдеш свързан, да имаш достъп 
до информация, до симулации, осигуряващи преживявания и различни взаимодействия от разстояние. Обратното е 
равнозначно на изключване, на отпадане, изолация и самоизолация. Появата и утвърждаването на тази азовост се 
подготвя и неасърчава от епохалния постмодерен поврат в познанието, мисленето и човешката активност, описан 

29  Рифкин Дж.,  цит.съч. с. 223.
30  Аарон Бен-Зеев, Любовта online. Емоциите в интернет., Изд.ЛиК, София, 2005, с. 16-20.
31  Рифкин Дж., цит.съч., с. 282-283.
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както от Рифкин, така и от други анализатори на постмодерността, в частност Ж.Фр.Лиотар и З.Бауман. Става 
дума за обрата от субект-обектни отношения към интерсубективни връзки, от потребление на стоки и услуги към 
потребление на култура и преживявания, от универсализъм и обективизъм към плурализъм и мултикултурализъм, 
от историческо към терапевтично съзнание, от търсене на истината към откриване на значенията, от модерната 
аскетична ориентация на модерната трудова етика към театрално-ироничната и консумеристка нагласа на игровата 
постмодерна естетика.

***
Новата аз-овост се отличава и със свой специфичен социално-психологически контекст, обусловен 

от «взаимодействената революция във въображението». С последната психологът Аарон Бен-Зеев определя 
случващото се в киберпространството благодарение на практически неограничената свобода, която предоставя то 
за споделена игра на въображението, въображаема представа за другите и самопредставяне в желана и очаквана 
светлина.� Именно споделеността, на която се основава взаимодействието в тази среда на въображението, отличава 
киберпространството от останалите имагинерни реалности. Негов основен разпознавателен белег от това гледище 
е, че макар да се поддържа чрез сложна технология, киберпространството не се дефинира от нея, а от различните 
взаимодействия на онлайн обитателите му, които са действителни хора от кръв и плът. 

От друга страна, обстоятелството, че това пространство не е пасивна имагинерна реалност, а среда, където 
реални хора се свързват от разстояние и осъществяват взаимодействия с други реални хора, придава морално значение 
на виртуалните дейности в Мрежата. Макар че във физико-географски план тя е никъде и не може да представлява 
място в традиционния смисъл, нейната достъпност благодарение на технически опосредената й виртуалност 
позволява бързото й превръщане в «публично пространство». В резултат милиони хора се свързват помежду си в 
Интернет в човешки дискурс и създават общности, за да осмислят живота си, удовлетворявайки потребността си от 
общуване и споделяне с ближния. Важната последица от възможността за такова взаимодействие е, че «срещата» и 
общуването с други/я в технически опосредената виртуалност влече след себе си неизбежно нахлуването в нея на 
случайността, защото каквито и да са очакванията и желанията на общуващите по този начин, никой от тях не може 
да знае и да предвиди със сигурност как точно ще се случи и приключи взаимодействието им, особено когато то е 
под знака на неформалното общуване. Последното прави Интернет особено уязвим за морални критики и отвежда 
директно към философско-антропологическия, респ. етически аспект на киберпространството, а именно: дали то 
е заплаха и индикатор за регрес и загуба на човечността в смисъла й на хуманност, или представлява пореден нов 
шанс, други възможности за нейното проявяване и съществуване?

В числото на моралните критики попадат както различни подозрения за реални и предполагаеми рискове и 
заплахи, които крие Мрежата като глобално пространство, така и упреци, насочени срещу предоставяните от нея нови 
възможности от една страна за престъпна дейност и различни злоупотреби, от друга - за разгръщане на асоциални, 
фрустриращи и травматизиращи поведения, отношения и практики. Към първия вид критики освен споменатото 
задълбочаване на физическата изолация като отчуждение, се отнасят и прогнозите относно политическите 
последици от възможността за установяване и упражняване на медиокрация - тоталния контрол на комуникациите, 
който съсредоточава небивала преди по глобалност власт в ръцете на владеещите комуникационите мрежи. Подобна 
власт отваря широко вратите, както за наблюдение и набавяне на всякаква информация за всякакви цели, така и за 
манипулиране на масови нагласи и настроения в желана, предварително проектирана посока. 

Новите рискове и възможности, които носи със себе си Интернет, налагат необходимостта от преосмисляне 
на емблематични за модерността категории като собствеността и автономията. Тяхното обсъждане в контекста на 
информационните технологии и съвременните комуникационни мрежи предизвикват острите дебати  върху етиката 
и нормативната регулация на Интернет като етика и право на Информационното общество, които трябва да задават 
рамката на морална, респ. законова допустимост и недопустимост на определени действия в Мрежата, засягащи най-
вече боравенето с информация и споделянето и обмена на различно съдържание. Широките възможности за тяхното 
упражняване, включително злоупотребяване с тях в Интернет, дават достатъчно основания, както на реакциите в 
подкрепа на т.нар. интелектуална собственост, авторството и свързаните с него предложения за правни рестрикции, 
така и на претенциите в защита на основни човешки права - правото на достъп до информация, неприкосновеността 
на личността, респ. на лични данни и на частен, личен живот. В резултат се възобновява старият сблъсък между 
понятието за интерес, основополагащо модерния индивидуализъм, фундирано от правото на собствеността като 
форма на свободата, и също толкова модерните либерални идеи за публичността и плурализма като основни принципи 
на демократичното общество. В традиционния си прочит тези понятия са трудно съвместими в условията на 
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«мрежовата» виртуалност, която се оказва еднакво гостоприемна за комерсиалността, социалността и интимността, 
както и в контекста на новата аз-овост, загърбила притежанието на собственост като по-маловажно в сравенние 
с достъпа до потребление на култура и преживявания. В предпочитанието на културните преживявания пред 
материалните блага изследователи като Рифкин виждат най-красноречивия знак за настъпваща промяна в самата 
човешка природа. Нейните прични и последици  той търси и открива в нарастващото значение на самоцелната игрова 
дейност за забавление за сметка на престижа на труда и натрупаната чрез него собственост. Спадането на техния 
престиж  се обяснява като резултат от автоматизацията на производствените процеси  с участието на  интелигентни 
технологии, които водят до постепенно освобождаване на хората от трудова дейност.� На тази основа и позовавайки 
се на Й.Хьойзинха, Рифкин разгръща своята антропологическа концепция за играта като фундамент на културната 
сфера и самата човешка специфика, доколкото тя има своята пресечна точка с висшето определение на човека – 
свободата. Такава пресечна точка според него е споделеността:

«Ние играем един с друг – пише Рифкин – от любов към човешкото общуване.»32 
Разбира се, това, че играем, за да общуваме, не означава непременно и че винаги общуваме, само за да играем. 

Впрочем, към такова заключение насочват и вторият вид морални критики на киберпространството - упреците 
за повърхностност, нетрайност, респ. несериозност на онлайн контактите и тяхната ненадеждност в социален и 
морален план. Бързото и моментално свързване и започване на общуване в това пространство предполага също така 
и внезапното им прекъсване и ликвидиране с едно натискане на бутона. Проблемът е, че няма бутон за прекъсване на 
емоционалната ранимост, нито на липсата на непосредственост, на която са обречени отношенията в дигитализирания 
виртуален свят. В резултат създадените в него общности се оказват повече естетически, отколкото етически в смисъла, 
в който говори за тях З. Бауман, като бързо създаващи се и също така бързо разпадащи се, защото се оборазуват около 
проблемите, с които много индивиди се борят по отделно и за собствена сметка във всекидневната рутина (например 
борбата за увеличаване или намаляване на нещо, например на наднорменото тегло):

 „Каквото и да е във фокуса им – пише Бауман – общата черта на естетическите общности, е повърхностната 
и преходна, както и изкуствена природа на връзките, появяващи се между участниците в тях.”33

Действително, никъде преди и никъде другаде не е било толкова лесно да заговориш непознат, да разговаряш 
с хора, които не си виждал и вероятно никога няма да видиш офлайн, да обсъждаш с непознати всякакви теми – 
от терористични атентати до прогнозата за времето, кулинарни рецепти и собствената си мигрена. Всичко това е 
немислимо и никому не би минало през ум извън киберпространството, срещайки непознати хора на улицата, в 
супермаркета или метрото, да им предлага приятелството си или да им показва фотографиите си от последната 
екскурзия, защото в най-добрия случай то ще се изтълкува като натрапване и нелюбезност, в най-лошия – като 
болест. В киберпространството обаче това е напълно възможно. В електронните социални мрежи посредничеството 
при запознаване се трансформира в опция, която получава различно название според възомжностите на интерфейса. 
Във Фейсбук – най-мащабната и популярна такава мрежа, тя е наречена „сприятеляване” поради директната, искрена 
и емоционално наситена природа на общуването онлайн, което осигуряват тази и подобните й мрежи благодарение 
на различните приложения, използвани в тях. 

 От друга страна, анонимността, идентификационната вариативност, симулацията и мимикрията, които 
позволява Интернет, размиват границата между всепозволеност и безнаказаност като граница между възможното/
желаното и допустимото/нежелателното, създавайки усещането за недосегаемост. Подхранвано от слабата 
вероятност за санкциониране, за «телесни» последици, това усещане благоприятства занижаването на моралния 
самоконтрол и по-честото нарушаване на табута и морални норми, които са значително по-малко на брой и с по-
малка значимост в киберпространството поради имагинерната му природа. Изобилието в това пространство на 
сайтове, посветени на омразата и секса, свидетелства не само за по-високата степен на свободата да правиш, каквото 
си искаш, но и за по-голямата толерантност в него към необичайни поведения и желания.34  Друго свидетелство в 
тази посока са феномените на тролирането и хейтърството като типични форми на кибер-насилието – агресията, 
тормоза и изнудването в Мрежата. Понякога техните субекти търсят забавление и удоволствие в дискомфорта, който 
причиняват на своите жертви, но нерядко усилията им са насочени към елиминиране на опоненти на собствените 
им убеждения, възгледи и идеи. Според преследваните цели, троли и хейтъри използват разнообразни начини за 
постигането им, които варират от обидни нападки до открити заплахи и злоупотреба с информацията за интернет-
персоната на жертвата с цел оклеветяването и компрометирането й. 

32  Бауман З., Общността. Търсене на безопасност в несигурния свят, , ЛиК, София, 2003, с. 86-87.
33  Аарон Бен-Зеев, цит.съч, с. 183.
34  Питърс Д. Дж., цит.съч. с.244.
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Освен от анонимността и отслабената значимост на моралния контрол и самоконтрол, проблематичността на 
тези типични интернет-феномени, се обуславя и от своеобразната трансформация, която претърпява моралността в 
киберпорстранството. Невъзможността за непосредствен, телесен досег в него води до „обръщане” от традиционната 
парадигма на съчувствието, съпричастността, състраданието към един морал с акцент върху честността като прямота, 
искреност, откровеност. Обръщането може да се разглежда като резултат не само от съответните персонални, 
психологически и инидивидуални особености, но и от своеобразната необходимост за компенсиране опосредения 
характер на онлайн-взаимодействията по пътя на така разбраната и упражнявана честност. В този смисъл с оглед на 
моралната регулация и саморегулация може да се каже, че пребиваването и общуването в Интернет не е непременно 
само с негативен знак, доколкото представлява възможност за тяхното реализиране в описаната посока. Липсата на 
телесно съпрокосновение снема необходимостта на многото условности и ускорява срещата на различните мисли, 
чувства и желания. 

Когато всеки знае, че разполага наравно с всеки друг с възможността на избора да стане различен дори от 
самия себе си, готовността да го направи, ако не веднага, то след време, е голяма. Тя се подхранва от високата 
степен на себеподобност, осигурена от едно пространство, където всички превъзходства са безтелесни, защото са 
превъзходства на ума, въображението, интелекта и волята, с които разполага и на които е способен всеки човек. Но 
този виртуален егалитаризъм подсказва и друго – че грижата за нашата автентичност като уникални и различни е 
напълно излишна и безсмислена извън комуникацията, от която се нуждаем, за да общуваме и споделяме с другите 
като нас и различните от нас същества. Нещо повече, ние сме уникални и различни и се определяме като такива 
благодарение на и чрез тази комуникация, чието условие, а не цел, е собствената ни уникалност и различност. Затова 
именно на homo communicans принадлежи доминиращото присъствие и в киберпространството, особено когато 
искаме да се чувстваме приятно и добре, общувайки с виртуалните си партньори в социални мрежи, чатове, блогове 
и онлайн-игри, защото:

„В най-добрия случай комуникация е името на тези практики, които компенсират факта, че никой от нас не 
може да бъде другият.”�  

И най-важното - без другия са невъзможни двете най-човешки от всички човешки неща, без които нямаше да 
сме човеци: любов и свобода.
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“Intelligent technics”, being established and found at some point, starts to “delete” the mysteries of life, even the 

ones of all-mighty, all-encompassing, unique life. Apparently, technics and technology reduce life, even human life, to a 
mere mechanicism, teleological rationality and quantitative commensurability. In relation to human, technology searches 
equilibrium, in order to secure stability, to erase dilemmas of anthropology that have embraced the human body. Individual 
liberty, combined with military exploitation of technics is just an example for the peculiar and unexpected entering into a new 
world, ungracious perhaps, but mathematically argued whatsoever. We need not to forget the aspect of simplifying or, more 
precisely, the alleged simplifying of the problems that technology seeks to solve. The latter, really, constructs a world, but it 
is precisely this construction that enters the real world of greenery, animals and water.

 
Костас Акселос  - известен гръцки философ, насочва своето философско дело и внимание към изследване на 
технологията. Възможно ли е в контекста на технологията  човекът да се интерпретира по друг,  неантропологичен 
начин? От гледна точка на техниката и капиталистическата икономическа система на ХIХ-ти  в. човекът е машина 
за печалба, основаваща се именно на способността й да бъде полезна. Тя може да бъде използвана, за да носи 
разнообразни предимства. Но тогава веднага възникват примери, водещи до размисли за устойчивостта на 
духовност и желаната нормативност, за отношението между човек и природа, техника и природа, труд и природа, 
промяна и природа. Според Костас Акселос, още в средата на ХIХ-ти в. се появяват първите елементи на критика 
на технологията, чийто категоричен израз е политическата философия на Карл Маркс, а в ХХ-ти в. драматичните 
последици, преди всичко екологически, пораждат и други критики.

Но технологията сама по себе си е критика в един спонтанен философски смисъл, в кантианския смисъл 
на думата. Тя предизвиква метафилософа да се замисли върху съществуването и реалността на априорната 
форма на познанието, защото именно чрез тази форма се пораждат формалната и универсалната техничност като 
човешко отношение към света. Тук не става дума за постулирането на една “техника на природата”, монотонна 
или изобретателна. Дори не става дума за откриване на технемите като необходими и материални фантазии, 
символизиращи съзиданието на света – например, четирите елемента, създали времето, пространството и материята, 
и др. 

Техниката е предизвикателство за философа, защото тя е преди всичко възможност и в същото време реалност 
за управление на пространството и времето. Затова от философска гледна точка техниката не може да се редуцира 
до прости случайности, нито до символична претенция като например, че действието е преди всичко модификация 
на света. Науката е специализиран език, чиято приложимост в техниката и технологиите дава удивителни резултати. 
Категориите на мисълта се изграждат върху началното разкриване, което според Хайдегер дефинира “техне” като 
продукция, продуктивност, а не като изготвеност, създаденост. Според него техниката е продуктивна в смисъл 
на съзидателност, на изграждане. Сарогръцкото “техне” не се асоциира със серийност, фабричност, а предполага 
изобретателност, откриване, оригиналност. От тази гледна точка М. Хайдегер счита, че една теория за природата 
непременно трябва да включва интерпретацията на същността на техниката и да обясни как модерната индустрия, 
сливаща продукцията и предизвикателството, се намира в отношение към знанието. 

Технологията днес, в ХХ-ти в., според Костас Акселос, следвайки М. Хайдегер, се намира в условията 
на метафизика на нашата епоха. И двамата мислят, че една трансцедентална визия на технологията не може да 
избегне сравнение с антропологията. Парадигмата на технологията в съвременния свят по необходимост води до 
сюжетите на човешкото съществуване. Съществуването на собствени закони в технологическата област предпоставя 
възможността за намирането на логически приоритети на човека на техническата ера, на човека в техническия свят 
- хомо фабер. Хомо фабер е по-различен от разумния човек, защото той не е романтик, не е дори фаустовският човек 
на познанието. Хомо фабер се стреми към една друга митичност, значително по-различна от философската поезия. 
Тази нова митология очевидно съдържа противоречия. Става дума за противоречията между духовния инстинкт 
и волята за власт. Така се появява една нова “артистичност”, предизвикваща перспективите на социобиологията. 
Социобиологията има идеологически характеристики, които като че ли възстановяват и възвръщат старите митове 
за откриването на човека, за неговото ново формиране при новите условия. Второто раждане на човека е раждане 
в технико-икономическите обстоятелства на новата наука - технологията, компютъра, атомната бомба.В резултат 
възниква въпросът за техническото откритие. Става дума за понятие, което има различни степени, понятие - ансамбъл, 
в което се намират и архаичните елементи на мита за Прометей, за Фауст и Франкенщайн. 

Стремежът на човека към знанието, макар и трудно определим, никога не е спирал. Но митът за Франкенщайн 
е не само предупреждение, а новата стара реалност, при която живеят много хора. Изпускането на духа от бутилката 
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- при това дух невинаги  добър - е показателно не само за философа, но и за поетично настроения съзерцател на 
света. Метафората на тази сцена включва и неочакваността на бъдещето, и скритата надежда, че случайността може 
да се окаже благосклонна, и претенциите на едно въображение, което, кой знае защо, намира, че “положението 
не може да бъде овладяно”. Кристализирането на потребностите в съюз с интелектуалните очаквания са фактори, 
които невинаги отговарят на социалната ситуация. Факт е обаче, че много преди Джеймс Уат принципите на парната 
машина са съществували като знание за Херон Александрийски. Изглежда, трябва да се намери мяра за описване 
трудността на проблема. Машината на Джеймс Уат попада на мястото си и беше потребна, защото служеше за 
задоволяване не само на интереса, но и на развитието. И днес се говори за иновация - твърде нюансиран термин, 
който се ситуира в действителност, следваща от икономически детерминанти. Иновацията има и научно значение, 
защото показва разнообразието на научните открития.

Практическото измерение на техниките и технологиите до известна степен валоризира тези чудовища и 
неочаквани изненади по пътя на човешкото развитие. Но техниките и технологиите не са само питателната почва, 
пораждаща чудовища и неприятни усещания. Технологията съдържа и най-често е плод на остроумия, на щастлива 
случайност, на неподозирани открития, колосален труд, упоритост, стремяща се към заветната цел - с една дума, 
технологията и светът на технологията са човешкият свят в друго измерение, в което като че ли Битието, Времето и 
Целта имат друго значение.

„Интелигентната техника”, установена и открита в един момент, започва да “изтрива” мистериите на 
живота, дори на могъщия, всеобхватния, уникалния живот. Техниката и технологията като че ли редуцират 
живота, дори човешкия живот, до чиста механичност, целесъобразна рационалност и количествена съизмеримост. 
Технологията търси и по отношение на човека равновесието, за да осигури стабилност, за да премахне дилемите на 
антропологията, обхванали човешкото тяло. Свободата на индивида, съчетана с военната експлоатация на техниките, 
е само един пример за странното и неочаквано навлизане в един нов свят, може би неприветлив, но във всички 
случаи математически аргументиран. Не бива да се забравя и аспектът на опростяването, или по-точно на мнимото 
опростяване на проблемите, които иска да реши технологията. Последната наистина конструира един свят, но тъкмо 
тази конструкция навлиза в реалния свят на растенията, на животните и водата. Екологическите проблеми, следващи 
от икономико-техническата експанзия на човека, стигат до граница, при която експлоатацията на естествената среда 
просто поражда и социални конфликти. Вън от всяко съмнение е, че чрез технологията човек започва много опасна 
игра с природата и планетата. Това е игра между живота и смъртта, между здравето и лудостта, между настоящето 
и бъдещето. Езикът и нормите на тази игра като че ли пораждат трансцеденцията на техниката. Дали пък светът на 
техниката не е един нов, трансцедентален свят, налагащ поставянето на въпроса за идеал, при това идеал, неминуемо 
изискващ философска конструкция и етическа потребност?

Индустрията и практиката на техниката са истинското лице на технологията на ХХ-ти в. Тя се основава на 
автоматизма, който предполага серийно производство, а производството сигурно променя мисленето на хората. 
Мартин Хайдегер нарича технологията “преминаване на границата”. Той поставя ударението върху изменението, 
развитието. Естествено, че има и други мнения по въпроса. Достатъчно е да си спомним Николай Бердяев. Руският 
философ съзира в техниката и технологията голямата опасност за свободата на човека и автентичността на неговото 
съществуване. Според него технологиите създават един нов свят, който не променя към по-добро, а, напротив, руши. 
Разрушителната стихия на технологиите се изразява преди всичко във възможността да бъдат използвани за насилие. 
Огромни са възможностите на тирана, използващ техниките и технологиите за поробване на съвременния човек. 
Най-кошмарен е съюзът между научно-техническите открития и политическата власт на тоталитаризма. Тогава 
настъпва ерата на ново робство, по-страшно от античното.

Има достатъчно научнофантастични романи и литературни творби, които изразяват двете становища. 
Достатъчно е да припомним имената на Оруел, Хъксли, Волф, Лем, Баяр. Ако метатеорията на технологията се 
отрича, защото не може да обясни, а още по-малко да съхрани “естествената природа” и духовния порив, това е, 
защото дори и тази метатеория приема висшата механистичност да се превърне във върховна виталност. И Хайдегер, 
и Бердяев съзират в тази теза фатална опасност за суверенната човешка воля и скрито признание за победата на 
алиенацията. Изводът е, че технологията в съвременния свят умножава двусмислеността и двузначността, така 
характерни за теоретичната и екзистенциалната философия на ХХ-ти в.

Въпросите на технологията намират своето потвърждение в т. нар. технически медицини. Типичен пример 
е биоетиката, която през последните две десетилетия показва формата на посочената по-горе “технология на 
границата”. Господството на медицината над съвременния човек стана възможно, защото самият човек се превърна в 
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своя собствена среда, използвайки техниката, за да осигури здравословното си равновесие. От хигиената на храненето 
до най-сложните операции съвременната медицина е невъзможна без науката и технологиите. Хирургическите и 
медицинските техники докосват човека в най-невралгичните точки и претендират дори да насочват природата му - 
като се започне от протезите и се стигне до “бебето в епруветка”. Вече не става дума за моментни хрумвания, а за 
използването на широкообхватна механичност и техничност, посягащи да трансформират дори генетиката на човека. 
Като че ли сме на прага на промяната на представата за “нормалния и естествения човек”, като че ли в името на 
техническия култ към здравето и удължаването на живота човек се отказва от старата религиозност, настояваща за 
крайността на човешкото битие и за ролята на божията воля в човешкия живот. 

Дали днешната технологическа мощ не започва да механизира човека, и то в името на по-доброто бъдеще? 
Дали не се появяват контурите на един нов морал, твърде далеч от традицията? Дали не трябва да се промени 
дефиницията на човека в неговото отношение към естествения свят, действителната природа, човешкия живот и 
дори към представите за живот след естествената смърт? Биомедицинската технология екстраполира нереални мечти 
на ХХ-ти в., пренася ги върху друг план и този друг план е наистина друга философия, по-различна от познатата в 
началото на века.

 
 Но експанзията на технологията не може да бъде разбрана без развитието и постиженията на информацията 
и информатиката. Новите пророци на информирането конституират не само съхраняването на паметта, на сведенията, 
но се стремят и към бързото препредаване и приемане на информацията, засягаща всички страни на социалния и 
личния живот. Всичко това става с помощта на машини, които смятат, изчисляват, мислят, могат да решават, но и да 
създават проблеми. Появява се нов език - техническият, напълно самостоятелен и извънчовешки, нечовешки. Винер, 
Туринг, Фон Нойман са от тази гледна точка автентични представители на философията на кибернетичните машини, 
които радикализират технологията. Киборгът поставя въпроса за границата между човека и машината. Но този въпрос 
е пренамиране на стара алтернатива - тотална механизация на функциите или несводимостта на известни човешки 
характеристики, които избягват цялостната техническа симулация на човека. Разумът, съзнанието, субективността 
изразяват, както и други философски понятия, човешкия род и човешките характеристики. Но Драйфус мисли, че 
не е възможно да се реализира цялостно рационалното функциониране на човека. Би могло да му се възрази, че 
новите мислещи машини преобръщат ценностите. В края на краищата техните решения и дори реакции са крайно 
индивидуални и невероятно математични, но дали най-добрата информация е най-добрият начин на мислене? Дали 
“най-благородният” човек ще бъде най-информираният и най-механизираният?

 
 Разбира се, трябва да се предпазваме от формулиране на въпроси, опростяващи и дори подменящи 
проблемите. Ако се приемат обаче мнения, които следват смисъла на действията, а също и на човешкото тяло, 
обяснени според техните функции, които са най-необходими, то един философ трудно ще ги приеме. Внедряването 
на технологията и чрез машините, които мислят, е възможно да бъде опасност, фатална игра на човек със самия себе 
си и с продуктите на мисълта му. Джон Галбрайт в “Новата индустриална епоха” разкрива глобалните икономически 
ситуации, които следват от създаването на новите обекти и продукти, на новия език и дори на новата интуиция, 
принуждаваща човека на бъдещето да мисли вероятно като машините. Това е предупреждение, върху което трябва 
да се замислим.

В диалозите си “Менон”, “Тимей” и “Държавата” Платон все пак приема, че утопиите могат - да се изразим 
на модерен език - да бъдат или да станат техно-политически. Техно-политически в значението, че тежестта на 
управлението и властта се поставя върху неоспоримото, непроменяемото, следователно механичното и автоматично 
следване на закони и принципи, установени веднъж завинаги. Тогава рационалността и нейната неоспоримост не 
обвързват ли влиянието си с ефикасност и целесъобразност, подобни на техническите? Автоматизмът във всичките 
си форми може да бъде квалифициран като монотонно повторение на вече установеното, невъзможност да се 
предефинират нормите. Автоматът е функционалното понятие, чрез което техниката задълбочава спецификата си в 
науката за движенията, докато роботът е ергономичното и социалното й измерение. Автоматът и роботът са основата 
на технологията, но те не могат да не притежават културно-социологически измерения. Може би в наше време 
техниката, технологията, автоматите и киборгите конституират привилегията ни да се изправим пред ново философско 
решение на стародавните метафизически опозиции между душа и тяло, човек и животно, природа и култура, живот 
и материя, теория и практика, рационално и интуитивно и накрая - знание и незнание, които, формулирани във 
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всекидневието ни, търсят нов език и изискват технология, действително трансцедентално открита и критична. Така 
възможностите априори на разума не могат повече да се прикриват и да стоят настрана от практиката. Тогава не 
можем ли да приемем, макар и оптимистично, че странният и сложен диалог между знанието и незнанието в наши 
дни се води и ръководи от “техническото знание”? Този парадокс на нашата цивилизация, непознат за класическата 
ера на знанието и философията, е тревожно-обещаващ сигнал, че може би ще успеем да решим нещо и някак  в 
началото на двадедесет и първото столетие… 
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 Categorizing the other is undoubtedly one of the most interesting, unexpected and even bizarre philosophical 
reflexions of the 20th century. Otherness and others, even for the linguistic structuralists was a problem of communication, 
of linguistic intercourse. Self-identification of individuals and society through knowledge and power show primarily 
communicative and behavioral modalities. About ethics conclusion likely is this: to know yourself is to know yourself 
through others. Virtue in ethics could be seen as striving for perfection, which sometimes fills the whole life of man even in 
the times of virtual realities. Relationship between self and other is a conflict and dialogue both.
 Keywords: Communication, postmodern ethics, virtuality, virtues, other, sense, being, language

Опитите да бъде определена философията датират от най – ранните и времена. Стоиците сравняват 
философията с яйце. Така според тях черупката на яйцето е логиката, белтъкът е етиката, а жълтъкът – физиката. 
Следователно, философията не е само това, което се вижда на повърхността. В по-ново време Ж. Дельоз и Ф. Гатари 
повтарят класическото определение за философията: философията е производство на понятия. Философските понятия 
обаче не се свеждат до всекидневните определения, нито пък до постиженията на природните науки. Може да се каже 
също така, че етиката е философията на човешкото съществуване. Етиката е философия на човешкото съществуване, 
в което човекът действа и постига определени цели на базата на своя избор, за да постигне усъвършенствуване 
чрез открит от него смисъл. Струва ми се, че това са основните понятия на философската етика – човек като 
съществуване, дейност, цел, свобода, смисъл. Трябва да отбележим, че понятието смисъл се появява сравнително 
по-късно, с което се подчертава една особеност на философското понятие – то се променя и следователно за разлика 
от религията светската философия и етика не се основават на абсолютни истини, неизменни понятия и окончателни 
смисли. Философията етика по този начин предписва правила свързани със самоусъвършенстването на човека. Тези 
правила нямат за цел да обяснят морала, а разкриват човека като самоцел. Етиката е философия на човека, който 
не споделя и дори може би не търси истината за онтоса и логиката, а следва предизвикателството на ценностите и 
целите определени или от полиса (зоон политикон) или от природата (евдемонизъм), или наложени на самия себе си 
(стоицизъм, а в по-късно време и деонтизмът на Кант).

Категоризирането на Другия е безспорно една от най интересните, неочаквани и дори странни етически 
рефлексии на 20 век, която постмодерната философия ни предлага. Корените на тази рефлексия могат да бъдат 
потърсени още у Декарт. В своите известни  „Размишления“, той недвусмислено свързва мисленето за Аз- а с 
крайното съмнение в неговото съществуване, ако това съществуване се сведе единствено до самодостатъчност 
на самия Аз. Така обосноваването на Аз- а чрез Другия се превръща в един, бих казал озадачаващ предмет на 
философско –етическото внимание на различни мислители, който дава своето отражение не само до 20 век, но и 
досега. Нека припомним, че феноменологическата редукция на Хусерл, херменевтическата ентелехия на М. Бубер 
придават хоризонтна осмислянето на Другия, който достига дори до експериментално – опитната интуиция на 
психоаналитиците. Дори структуралистките направления в лингвистиката, философията и социалните теории, 
не успяват да избегнат проблема за Другия, защото за тях този проблем се оказва проблем на комуникацията, на 
езиковото общуване.  

Добродетелите са основна тема в етиката, която не променя своето значение и днес, във века на виртуалното. 
Нека се опитаме с няколко думи да изясним какво ще разбираме под виртуално. Най общо казано „присъствието“ на 
виртуалното изисква от нас да разширим и уточним понятията си за реално. Според някои изследователи, виртуалната 
реалност е тази част от човешкия опит, която не се случва във физическото пространство – напр. да четеш книга, да 
подкрепяш кауза чрез участие в някоя социална група. Така се получава една общност, в която макар че хората са 
физически разделени, то те участват в нея чрез мисли, въображение, а в наше време – дори визуално, чрез монитори, 
дисплеи или чрез клавиатури и други устройства. Според американската Енциклопедия за наука и религия, терминът 
„виртуална реалност“, е навлязъл и се е утвърдил през 90 –те години на миналия век и макар и да е в известна 
степен метафоричен, то основата му лежи комуникативната общност, която се подразбира в него – chat room, Skype, 
различни социални мрежи. Тук не може да не споменем името на Джейнър Лейниър ( Jaron Lanier), американски 
кибер специалист, който по всеобщо признание е допринесъл изключително за налагането на термина „виртуална 
реалност“ със своите идеи и разработки, започнали в началото на 90 –те години на 20 век, но продължаващи и до 
днес. Макар и виртуалност наистина да е полисемантичен термин, а свързването му с другия термин – „реалност“, 
да е продукт на последните години, то във философията той е познат отдавна.  Според А. Лосев добродетелта за 
римляните е virtus – добродетелта мъжество, която подхожда на мъжа, а Цицерон смята, най главната от всички 
добродетели ( virtus) е мъдростта (sapientia), която гърците са наричали sophia.  Един от основните проблеми на 
Средновековната философия, също е свързан с виртуалното. Схоластите са изправени пред следния въпрос – как 
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съсъществуват реалности от различно ниво – напр. мислеща душа, животинска душа и растителна душа. Според 
средновековните философи този проблем се решава напр. при душите като по съвършените форми виртуално 
включват в себе си по простите.Така например петоъгълника виртуално съдържа в себе си триъгълника, но не се 
изчерпва с него; Сократ е човек и животно, но животинската душа виртуално се съдържа в по –висшата – мислещата. 
Тук виртуалното е противопоставено на субстанционалното. Виртуалното включване на различни и отделни  части 
в по висша цялост означава, че по своята действаща сила, те все едно присъстват реално. Нещо повече, схоластите 
дори стигат до формулирането на специална категория – esse morale.Под нея се разбира не просто съвкупност 
от нравствени норми , които регулират практическата дейност на индивида или определят неговото нравствено 
достойнство. Източникът на essе morale е човешката воля,а още по точно – волята на онези хора, които са способни 
да учредят esse morale, но също така и да променят и отзоват своето решение – кралят, магистратите и т.н. Тази 
морална същност не променя нищо във вещите във физически смисъл, но им придава значение, чрез което тези вещи 
функционират в обществото. По този начин моралното битие създава трети род битие след реалното и физическото, 
характерно за природните вещи и интенционалното и менталното , описващо актовете на душата и интелекта. Както 
пише йезуитски автор от 17 век, цитиран от руската изследователка Вдовина :“ Има някаква морална същност (entitas 
moralis), учередена за това, за да може чрез нея разумната природа формално да се свързва със задължението. Тази 
същност се нарича морална не защото не е реална физическа същност ( курсивът мой – Н.М.), но защото зависи от 
волята и се отнася към нравите, така както интелектуалните актове се наричат интенционални и ментални същности, 
макар да обладават реална и физическа същественост.“  Вдовина пише, че източникът на esse morale е човешката 
воля, а начинът на учередяването и е външното и наименование. Това именуване не води до никакви физически ( т.е. 
реални) промени във вещта, но и придава значение, в съответствие с което тази вещ действа в обществото.  Както 
смятат схоластите, физическото битие има висока онтологическа плътност за разлика от интенционалното и морално 
битие. Вдовина прави уговорката, че схоластите понякога говорят и за морално битие, вместо за морална същност. 

В наше време съвсем обосновано можем да твърдим  за разширяването и дори въздействието на понятия 
като „виртуалност“ или „виртуална комуникация“ върху сферата на междуличностните отношения. Още Маклуън 
уверено говори за „Галактиката на Гутенберг“, която чрез своите наративи оформя комуникативния човешки опит 
на всеки индивид. Екзистенциалната и персоналистична концепция на Е. Левинас обаче като че ли е едно от най 
ярките доказателства за смисъла на Другостта и Другия във философската етика на 20 век. Според шотландския 
познавач на френската философия Джеймз Уилямс,  Е. Левинас е философът, представил на френската философска 
и културна аудитория идеите и проникновенията на Хусерл и Хайдегер. Оттласквайки се от феноменологическите 
идеи на Хусерл, френският мислител изследва отношението на Аз- а към другите и твърди, че доброто е първично 
спрямо истинното. Феноменологията като начин да разкриеш значението, изхождайки от вътрешния ни жизнен опит, 
позволява на Левинас да изучи отношенията на комуникация между хората и то комуникацията лице в лице, каквито 
според него са любовта и желанието, смята Уилямс. От тази гледна точка Левинас твърди, че моралното отношение 
на човека към Другия идва преди отношението му към себе си или към света на вещите. Другият е абсолютно Друг 
– отвъд знанието или мисленето за битието на вещите. Когато е изправен лице в лице с Другия, човек е задължен 
да постави отговорността за Другия преди себе си. „(Другият) е преди всичко смисъл, защото го придава на самото 
изразяване, защото само чрез него един такъв феномен като значението се въвежда за себе си от битието“– пише 
френският философ.  Левинас изтъква, че критическата способност на човека му позволява да разбере неразумността 
на природата, която винаги се грижи за рода, но не и за индивида. Подчинявайки се на природата и не успявайки 
да я преодолее, човек създава свой собствен свят – светът на културата, на моралното дължимо. Ето защо Левинас 
изтъква значимостта на етическото отношение като една от основните структури на битието. Той пише: „ Като 
говоря за първа философия, аз се позовавам на една филосфия на диалога, която не може да не бъде етическа. Дори 
философията, която изследва смисъла на битието го прави, изхождайки от срещата с Другия“.  Чрез средствата 
на онтологията не може да се разрешат проблемите, свързани с изследването на диалогичното пространство 
– пространството на диалогичните отношения.   Структурирането на диалогичното пространство е свързано с 
намирането на метафизичното равнище на човешкото битие, единствено възможната връзка между които се изразява 
в трансцендирането – преодоляване на собствения егоизъм, съсредоточеността върху Другия. С други думи според 
френския мислител диалога се превръща от начин за предаване на смисъл в начин, чрез който се създава смисъл. В 
тази диалогична комуникация всеки  един от участниците е обусловен и обозначен от Другия.   В своите съчинения 
и размишления, Левинас се стреми да разбере основите на комуникативния опит на Аз по отношение на Другия. 
Човек опосредява отношението Аз и Другия с помощта на езика. (Връзката с Другия е предполагана във всеки 
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език, пише Левинас).  И все пак по отношение на абсолютния Друг комуникацията не е въпрос на езиков опит, а на 
паравербален опит. Другият, като различен от мен, стимулира самобитността на моята собствена идентификация. 
Радикален мислител на Другостта, Е. Левинас развива своите идеи не толкова върху дескрипциите на разума, колкото 
върху първичността на желанието, чувството и самобитността. Това е основаването на абсолютната Другост. Според 
Левинас това желание е непосредственото приобщаване, свидетелстващо за приоритета на Другия. Стремежът към 
Другия не щастливо усилие, нито дори инициатива, а по скоро отговор. Френският мислител пише: „Във връзката 
с Другия, другото човешко същество ми се явява като този, комуто аз дължа нещо, към което съм отговорен. Всяка 
връзка с Другия е връзка със същество, към което аз имам задължения.“  Тогава се появява асиметрия с нейните 
два аспекта. Другият, от една страна, е личност, “индивидуалното нещо”, недоразбрано,страдащо, а, от друга 
страна, носещо първоначалната несводимост. Етическата релация, следователно, е всеобща релация с Другия и на 
всичките Други. Както казва Левинас метафизиката се разиграва в етическите отношения. Срещата на Другия е и 
едновременно моята отговорност за него. Тъкмо етиката по този начин показва значението на интелигибелността, на 
духа на самата философия. 
 Има ли промяна в нравствените добродетели, които описват съвременната ситуация? Може ли да заявим, 
че моралът се виртуализира, имайки предвид сякаш изчезващите добродетели? Александър Разин , руски етик , 
твърди в една своя статия, че първото, което се набива в очи при опита за описание на съвременния морал, е това, 
че в известна степен той самият е подложен на съмнение. Кибер общностите сякаш подсилват това впечатление – в 
тях нямат значение онези белези, които идентифицират хората в реалните общности – пол, възраст, образование, 
култура. Следователно би могло да се допусне, че кибер общностите могат да бъдат съвсем идиферентни към хората, 
които ги изграждат. Съвсем точно  е забелязала влиянието на плурализма на киберобщностите върху съвременния 
морал и българската изследователка Е. Петрова. В едно свое задълбочено изследване на взаимоотношенията на 
комуникационната и моралната система на обществото, тя отбелязва, говорейки за виртуалните общности: „Те 
възникват спонтанно при всекидневната комуникация на хора, организации и институции в множество различни 
релационни мрежи, мотивирани от моментни предпочитания и ценности, а не от някаква определена целева система. 
В морален план това означава, че индивидите… са въвлечени в една безкрайна верига от преследване на цели…
без да се опират на някакви твърдо установени морални принципи, освен този на ефективността и полезността.“  
Надявам се коректно е наблюдението на съвременните философи, че в последните години човечеството променя 
своята позиция от основно когнитивна, познавателна, към една по обобщена  - социална, в която комуникацията 
и според мен, моралната комуникация, ще играе главна роля. Добродетелта в етиката се схваща като стремеж 
към съвършенство, който понякога изпълва целият живот на човека. Бих се съгласил с тезата на цитирания вече 
Разин, че в нашето време, времето на виртуалното, новата етика на добродетелите може да бъде поставена на 
основата на развитието на чувството за човешко достойнство. И бих допълнил – достойнството, което се запазва и 
в комуникацията, схваната като етическо отношение. Силният натиск на емпиризма в етиката и чрез виртуалното 
води до това, че рационализмът на Просвещението и неговият главен инструмент – разумът, не е отречен, а е заменен 
с ежедневните постъпки в поведението, което по същество означава изключително стесняване на рационалността. 
Прави се опит моралът да се институционализира, кодифицира, или виртуализира което без съмнение е отговор на 
тенденцията за нарастване на ролята на професионалните (някои ги наричат приложни)  етики. Но отношенията и в 
професионалните общности и във виртуалните, не изключват добродетелите, които продължават да свидетелстват 
за стремежа към морално съвършенство. Пълноценното формиране на добродетели в човека според мен си остава 
главния елемент при моралното възпитание и изграждането на завършена в морално отношение личност. Моралните 
добродетели от етическа гледна точка са доказателство за неразривната връзка на личността с обществото, схващано  
като човешка общност и  в многообразието на  виртуалната реалност. Както пише Разин: „Значението на етиката 
на добродетелите в съвременното общество се разширява именно във връзка с нарастването на многообразието 
на нравствените отношения, разпространението им на такива взаимоотношения, които до скоро са се считали за 
нравствено неутрални.“ Дори във виртуалната комуникация не може да отречем неповторимия принос на личностите 
в процеса на изграждане на общността. Добродетелите остават онова ядро на светогледа на дадена личност, която 
задават нейния морален образ и дори според мен условията за нейната социализация. Добродетелите без съмнение 
са и доказателство за определена социална зрялост, достигната от личността и показват взаимотношенията и 
взаимоизгражданнето между личността и обществото. Както пише и Левинас, навсякъде където е възможна връзката 
на  човек с друг човек, добротата е възможна. Добродетелите не са състояние само на съзнанието или отношението, 
те са невъзможни и без да определят поведението, т.е. те винаги са с практическа насоченост. Нито една жизнена 
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позиция не може да бъде заявена и отстоявана без основаването и върху определени добродетели. От тази гледна точка 
понятия като свободата, избора и моралните представи намират своето съвместно битие в понятието отговорност, 
което в известен смисъл дава точна представа за цялостния морален образ на човека в дадена общност.  

Еманюел Левинас показва, че отношението към Другия оспорва възприемането на Аза като център, като 
уникален опит. Азът тогава се превръща в интерпретация, премахваща края на субективния и трансценденталния 
смисъл. Изминалият 20-ти век доказа, че човекът и обществото съществуват в пространството на знанието и властта. 
Самоидентификацията на индивида и обществото чрез знанието и властта показват преди всичко една комуникативно-
поведенческа модалност. За етиката изводът много вероятно е следният: знаещият себе си знае себе си чрез Другия. 
Тогава взаимоотношението между Аз и Другите е конфликт и диалог едновременно. Какви са следствията за 
обществото, за добродетелите? В литературата многократно е отбелязван факта, че редица съвременни етици, напр. 
А Макинтайър, настояват все по убедително върху необходимостта от възраждане на етиката на добродетелите. Още 
Адам Смит поставя въпроса: добродетелта ли е път към щастието или по скоро в наше време това е материалното 
обогатяване, притежанието, придобиването? Как моралът ще реши това противоречие? Позволете ми отново да 
цитирам Левинас: „Нямам никаква идея, а идея за идеята, която би трябвало да съществува : виртуалната рисунка 
на един паралелепипед – люлка на нашите надежди. Хрумва ми идеята за нещо възможно, където може би спи 
невъзможното.“
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The global net is a powerful information and fun source, responding on a higher level to the young people’s 

preferences and interests, and not only to theirs. The network affords access to different and interesting facts and points of view 
but guarantees no trustworthiness. The shared opinions and life experiences are becoming an integral part of the adolescent 
world. Young people spend more time in social networks than watching TV or using other media forms, because they are the 
heroes there, finding self-expression fast and easy, sharing with lots of people with similar interests and aspirations, feeling 
respected and heard, proud and acknowledged for their own creations.

New communication technology can give us modern approaches to stimulating student’s interest to knowledge. 
This is how both sides in the teaching process can be motivated. Visual performance doesn’t replace verbal methods; on the 
contrary, it underlies and reinforces effects, bringing them closer to giving a clearer outline of an issue, opening more space 
for rethinking and reconstructing the philosophical search for values.                     

 Държавните институции са тромави и ригидни, бавно и трудно променят структурата и дейността, това се 
отразява на обстановката в училищата и на учебния процес като цяло. Участниците в учебно-възпитателния процес 
са младите хора, любопитни и търсещи, и педагозите, улегнали и уверени в своята правота и принципи. С особена 
сила е виден контрастът поради обективното съчетаване на противоречията между бързо възприемащите и търсещи 
промени подрастващи и трудно признаващите неспособността да актуализират знания и умения преподаватели. 
Разбира се, има прекрасни учители, които лесно боравят с техника и ползват глобалната мрежа за радост на учениците, 
но колко са те и достатъчно ли успяват да отговорят на съвременните изисквания на ученици, родители и общество. 

Наблюдава се и друг странен феномен, преподаватели, които не се справят добре с техниката, разчитат на 
учениците да им помагат и от това не губят, напротив, повечето ученици се чувстват горди и зачетени, че могат да се 
представят пред останалите като компетентни, което ги прави и по-мотивирани. Друга основна причина за рядкото 
използване на съвременни подходи в преподавателската дейност е, че малка част от преподаватели имат достъп до 
техника и могат да я използват, когато имат нужда от нея в учебно-възпитателния процес. Факторите от които зависят 
обикновено са директор на училище, нужда да се ползва специализиран кабинет, който може да е един за цялото 
училище, организационни недомислици и лично отношение.
 Преподавателската дейност е сложен, продължителен и отговорен процес на надграждане и развитие на 
най-финия материал – знанията и уменията на младите хора, на бъдещето, изразено в тяхната компетентност и 
подготвеност за участие в социалния  и гражданския живот. През дългото развитие на формалното и неформално 
образование отличителна черта са бавните стъпки към компенсиране на изоставането от темпа на развитие в 
социалните и икономически отношения. В някои от напредналите икономически държави са намерили начини да се 
създадат условия на учителите да актуализират своите знания и умения, да обновят професионалната си квалификация, 
има държави, в които задължават  преподавателите да се усъвършенстват и организират качествено обучение за 
тях.  Как се провежда повишаване на професионалната квалификация в България? Директорите на образователните 
институции избират формата и времето за провеждане на предпочитаните от тях курсове. От няколко години се 
предлагат кратки курсове за учители за два дни, като времето, дисциплината и лектора се избират от директорите 
на училищата, които не винаги се допитват до нуждите и предпочитанията на учителите. Това предполага учители 
невинаги да се интересуват от предлаганата проблематика, по-често да не са мотивирани, отношението им към 
преподаваните дисциплини е донякъде негативно, сякаш то е допълнително натоварване, което отнема част от 
свободното време. 

Компютърната грамотност и умения също са поставени на изпитание, повечето специалисти, които 
преподават компютърни умения са експерти в съответната област. Те нямат квалификация и търпение да обучават, 
необходими  предимно за по-възрастното поколение, което не е израснало с компютър. Нерядко се сблъскват с 
психологически задръжки и дори страх от боравене с техника. Няма как да се усвоят съвременните методи за обучение 
ако преподавателите не умеят да работят  с аудио визуалната техника и компютър.  По-често негативното отношение 
на учителите към съвременните преподавателски подходи е следствие от личното чувство на неудовлетвореност, 
неудобство, срам, уязвимост, поради липса на увереност дори.
 Българският учител трудно може да си позволи да се чувства некомпетентен, да признае слабост. Прието е 
да бъде утвърден и признат авторитет, да оценява и контролира, и поради тези причини е склонен да се придържа 
към добре познатите и утвърдени методи на преподаване, така че да се чувства силен и можещ. Традиционните 
изпитани методи са устно изложение, представено от учителя пред сравнително пасивни ученици, в позицията на 
слушатели. Този метод изглежда сигурен, предвидим, и безкрайно скучен, докато не се получи обратна реакция от 
обучаваните. Преди няколко години липсата на правила и неизживяното чувство за свобода на обучаваните влошиха 
дисциплината в училище и бе изключително трудно да се контролира учебно-възпитателния процес. През последните 
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две-три години се наблюдава известно балансиране на отношенията, изразяващо се в завръщане на мотивацията на 
учениците за получаване на знания, но често, без да намира отклик у учителите.

В България през преходния период особено ярко се разграничи традиционният метод на преподаване, с 
основен метод лекция, разнообразена понякога с беседи от целта на учениците. Основната цел при преподаване 
по традиционния начин е заучаване на нови знания, което не е приоритет на учениците, повечето от които отиват 
на училище, за да се забавляват. Въпреки приемането на България в Европейски съюз не са промениха съществено 
образователните изисквания към процеса на обучение, водещо изискване остават постиженията на първите няколко 
стъпала от таксономията на Блум, а именно разбиране, запомняне и възпроизвеждане на знанията. Това съчетание 
само по себе си е взривоопасна  комбинация на фона на липсващи правила за организиране и контрол на учебната 
дейност, по-специално на липсата на наказания за недопустимо поведение на учениците и дисциплината по време на 
час. Именно промените в документалните условия и финансирането на училищата поставят на изпитания директори, 
учители, ученици и родители. Малкото санкциониращи средства скъсяват  значително възможността за изключване 
от училище при неприемливо поведение, без да са създадени условия да се коригират отношенията и определено 
спъват възпитателния процес, който по подразбиране е пренебрегван. Изключването от учебното заведение е особено 
неблагоприятно в горен курс на обучение, защото трудно се намира паралелка със същия профил. Директорите също 
не са склонни лесно да изключват заради делегираните бюджети, които оценяват учебния процес по количество, 
но не и по качество на обучение. Това се знае от родители и ученици, които се възползват от хлабавата система за 
наказания и толерантността на директори. 

Обобщено накратко, ситуацията е деликатна и решението и отговорността са в компетентността на 
учителите как ще балансират интересите на ученици, родители, директори и собствените виждания  за качествено 
обучение.   Принудени са да се съобразят с новите социални изисквания и един от най-преките и да поднесат учебното 
съдържание по интересен и съобразен с потребностите на учениците начин,  с нуждите на обществото. 

Какви са интересите на учениците? Често учителите обвиняват учениците, че не четат. Дали е така 
наистина? Студенти са ми казвали, че учениците не четат литературата препоръчана от учителите, а друга, каквато е 
модерна или на тях им е по-интересна. Глаголът в отговора бе „четат”. И на компютъра четат, питаме се какво.  Има 
сериозно изместване на начина на информиране на младото поколение, на начина на изразяване и общуване. Дали 
по-възрастните се правим, че не разбираме, или наистина не се интересуваме, но за да стигнем до младите ще трябва 
да открехнем техния доста различен свят и да се научим да го ползваме. Съгласна съм, че в глобалната мрежа не е 
сигурна информацията, там може да се намери и дезинформация, но съм попадала и на много точни източници. Даже 
и заради това основание, за да можем да ориентираме младите кое е качествено и достоверно, си струва усилието да 
проверим от какво те се интересуват.

В професионалния си опит съм се общувала с учители, опитвам се да им представя положителните аспекти на 
съвременните реалности и някои от тях споделиха, че за учениците е голяма радост да могат да общуват с учителите 
си по интернет. Този факт мотивира още повече учителите, които си позволяват да отговорят и в извън работно 
време на нуждите на обучаваните. Обсъждала съм и с ученици общуването в мрежата, и понеже тази тематика 
липсва в учебното съдържание, по-често сме стигали до нея във възпитателния процес, когато се завихрят конфликти 
от лично и морално естество. Обучаваните признават без усилие клюкарския аспект на глобалната мрежа, но не 
могат да се лишат от възможността да творят и търсят повече хора със сходни интереси и виждания. В мрежата те 
задоволяват основните си потребности от съпричастие, приемане, изява, приятелство. Не ни игнорират по възрастов 
признак, а поради липса на разбиране и уважение от страна на предишните поколения. За тях мрежата е и забава, 
и игра, и възможност практически да приложат знания и умения, да проверят своите хипотези и предположения. 
Отчитайки неформалния интерес можем да го използваме в преподавателската си работа, особено по философските 
дисциплини. Всеки възникнал казус можем да проблематизираме етически и философски и да го представим на 
учениците по още по-интересен начин, можем да сведем огромното натрупано знание на класиците, отразено в 
съвременните отношения и търсения. 

Много е ценно за учениците, когато те представят своята гледна точка по коректен начин с помощта на 
преподавателя, да им се обясни, че някой известен философ има сходни виждания, тогава виждаме в очите на 
подрастващите заинтересованост, удивление, уважение. Тогава философските идеи не им звучат отвлечено, чуждо 
и неясно, те се вписват в жизнената среда и стил, получават своето полагаемо се място и значение. Самите ученици 
получават качествена обратна връзка за своите възможности, както и подкрепа, за да могат да продължат да търсят и 
намират в знанието отговори, потвърждение на рационалните си идеи и хипотези. 
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Забелязва се определено предпочитание домашните задания да се представят под формата на презентации, 

самото творческо решение за начина на представяне и композиране за повечето обучавани е по-забавно 
предизвикателство. Тези умения са необходими с цел социална реализация в бъдещето, след приключване на 
обучението, което се надявам да се засилва с въвеждането на аудио-визуалните подходи в процеса на обучение.

Разрастването на глобалната електронна мрежа предоставя достъп до интересни и непознати гледни точки 
и факти, които не всеки намира, по този начин и ние можем да се запознаем с любопитни гледни точки, за които 
няма гаранции за достоверност. Споделените житейски мнения и опит стават част от света на младите хора, които 
по-често говорят за „фейсбук”, отколкото за телевизия, защото те са героите в електронната социална мрежа, там е 
мястото, където могат да намерят изява бързо и лесно с много други, които имат сходни интереси и търсения, да се 
чувстват чути и зачетени, горди и признати за собствените си творения.

Представям резултати от проведено изследване чрез кратка анкета в софийски средни училища за установяване 
заниманията на гимназистите, доверието им в медиите и социалната мрежа, интереси и любими дейности.

Изследвани са 231 ученика от 4 училища, 3 с разширени изучаване на чужд език и 1 специализирана гимназия 
по електроника,. Изследваните лица са от 9, 10, 11 и 12 клас, 122 мъже и 106 жени. Извадката не е представителна 
за цялата страна, защото са изследвани софийски училища, не е представителна и за столицата, защото са включени 
само училища, в които се влиза с успешно положен конкурсен изпит. Може да се приеме, че е представителна за 
елитни средни училища.

Най-много време учениците отделят на компютъра, следва телевизор, литературата е на трето място, следват 
специализирани списания и на последно място са вестниците.

One-Sample Statistics
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

literatura 223 2,11 1,099 ,074
spisania 227 1,98 ,995 ,066
internet 230 2,77 1,067 ,070
televnovini 229 2,70 1,151 ,076
radionovini 224 1,44 ,767 ,051

За изследваните младежи ранжирането на медиите по достоверност на представената информация са 
телевизията, следвана от интернет, и експертите в съответните области, следвани от радиото и вестниците.

One-Sample Statistics
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

medtelev 202 3,98 1,146 ,081
medradio 194 2,77 1,248 ,090
medinternet 205 3,45 1,381 ,096
medekspert 198 3,42 1,538 ,109
medvestnik 193 2,64 1,977 ,142

Интересни са резултатите от дейностите, които изследваните лица извършват на компютъра. Дизайнът на 
изследването предложи на учениците 10 възможни дейности, които изследваните лица трябваше да ранжират по 
критерий честота и продължителност на действие. Оставени са няколко свободни реда, в които да се допълнят други 
често изпълнявани дейности, които не фигурират в предложения списък. Оказа се, че подреждането е много труден 
процес за повечето ученици, някой не се справиха. 

One-Sample Statistics
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

dobshtuvanepriat 190 8,45 2,446 ,177
dfilmi 216 7,18 2,284 ,155
dmuzika 219 8,13 2,152 ,145
dceteneforumi 201 5,79 2,466 ,174
dpishaforumi 189 4,24 2,712 ,197
dtvoria 198 5,14 2,828 ,201
digraiapriat 203 5,90 2,859 ,201
digrasam 197 4,89 2,737 ,195
dinformac 197 5,79 2,733 ,195
dchetaknigi 158 4,08 3,071 ,244

Най-избираната дейност, според брой изследвани лица, които са я посочили,  е слушане на музика, следвана 
от гледане на филми, на трето място е игра с приятели, следва четене на форуми, и малко след това е търсене на 
информация. 
 Най-високата средна е на дейността общувам с приятели, следване от слушане на музика и гледане на 
филми. Подреждането по честоти също потвърждава резултатите от средните за първите четири дейности. Разлики 
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се получиха от 5 място надолу, където при разпределените честоти търся информация, творя, играя сам и чета книги 
изпреварват чета форуми и пиша по форумите, които са на последно място.
 Най-ниски честоти се получиха при четене на книги, 19 % от младежите четат рядко или почти никога. 
Следва писане по форуми, най-вероятно неувереността е причина, защото само 4,8% не четат или рядко четат по 
форумите. 
 8,2% от учениците рядко творят. Имам основания да смятам, че този резултат не е реален поради някои 
допълнителни отговори, които получих при дадената възможност да допълнят неупоменати дейности. Има 
допълнителни отговори програмирам, рисувам, правя уеб сайт и други, които са всъщност творчество. Може би в 
анкетата би трябвало да се уточни творя. Друг интересен феномен е честото допълване, предимно от мъжете”гледам 
порно”. На възражението, че това влиза във филмите, се получава усмивка. Може да се приеме, че те търсят дори при 
анкетирането поле на изява и то в това, което за възрастните изглежда неприемливо, шокиращо. 

Относно въпросът за сексуалните закачки можем да приемем по-скоро крайни реакции, и от двата пола. Това 
е едно от статистическите значими различия, което доказва определени връзки във възрастово развитие и наличие 
на полови стереотипи.

Correlations
pol klas sekszakachki doverie

pol Pearson Correlation 1 -,125 -,373** -,126
Sig. (2-tailed) ,059 ,000 ,062
N 229 229 224 221

klas Pearson Correlation -,125 1 ,178** -,002
Sig. (2-tailed) ,059 ,007 ,976
N 229 231 225 221

sekszakachki Pearson Correlation -,373** ,178** 1 ,113
Sig. (2-tailed) ,000 ,007 ,098
N 224 225 225 217

doverie Pearson Correlation -,126 -,002 ,113 1
Sig. (2-tailed) ,062 ,976 ,098
N 221 221 217 221

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Отрицателният знак показва, че мъжете повече използват сексуални закачки по социалната мрежа. Друга 

статистическа значима връзка е и възрастта, колкото са по-големи учениците, толкова по-лесно споделят за секса. 
Доверието не зависи от възрастта и пола, то в общи линии е недоверие и може би това е основното във 

виртуалното пространство, че можеш да се представиш за такъв какъвто искаш, почти безнаказано. 
Времето, прекарано на компютър на ден е представено в следващата таблица:

vremekomp

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent
Valid 1 9 3,9 3,9 3,9

2 23 10,0 10,0 13,9
3 84 36,4 36,5 50,4
4 29 12,6 12,6 63,0
5 85 36,8 37,0 100,0
Total 230 99,6 100,0

Missing System 1 ,4
Total 231 100,0

1 е рядко, 2 често, 3 всеки ден, 4 по 2 часа всеки ден, 5 над 3 часа всеки ден 

За сравнение ще представя честотите за четенето на литература.
literatura

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent
Valid 1 82 35,5 36,8 36,8

2 75 32,5 33,6 70,4
3 25 10,8 11,2 81,6
4 41 17,7 18,4 100,0
Total 223 96,5 100,0

Missing System 8 3,5
Total 231 100,0

1 е рядко, 2 понякога, 3 всеки месец, 4 често
Успокоителното е, вестниците и списания са по-непопулярни от литературата.
В търсене на корелации се получиха и няколко интересни връзки.
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Correlations

pol vremekomp spisan internet televnovini filmitelev vremeface
pol Pearson Correl 1 -,123 ,105 -,149* ,002 ,010 -,022

Sig. (2-tailed) ,064 ,117 ,024 ,975 ,880 ,756
N 229 228 225 228 227 226 204

vremek 

omp

Pearson Correl -,123 1 ,057 ,062 -,115 -,109 ,081
Sig. (2-tailed) ,064 ,394 ,348 ,083 ,100 ,251
N 228 230 226 229 228 227 204

spisa- 

nia

Pearson Correl ,105 ,057 1 ,073 ,079 ,173** ,019
Sig. (2-tailed) ,117 ,394 ,276 ,236 ,010 ,790
N 225 226 227 226 225 224 201

internet Pearson Correl -,149* ,062 ,073 1 ,259** ,054 ,025
Sig. (2-tailed) ,024 ,348 ,276 ,000 ,415 ,724
N 228 229 226 230 228 227 205

telev 

novini

Pearson Correl ,002 -,115 ,079 ,259** 1 ,225** ,037
Sig. (2-tailed) ,975 ,083 ,236 ,000 ,001 ,598
N 227 228 225 228 229 226 203

filni 

telev

Pearson Correl ,010 -,109 ,173** ,054 ,225** 1 -,073
Sig. (2-tailed) ,880 ,100 ,010 ,415 ,001 ,300
N 226 227 224 227 226 228 203

vreme 

faceb

Pearson Correl -,022 ,081 ,019 ,025 ,037 -,073 1
Sig. (2-tailed) ,756 ,251 ,790 ,724 ,598 ,300
N 204 204 201 205 203 203 205

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Статистически значими са връзките пол-интернет, мъжете по-често са в мрежата, подчертавам, това не е 
времето, което учениците прекарват пред компютъра, а в социалната мрежа. 

Има връзка и между гледане на филми по телевизията и новини по телевизията. Явно хората разграничават 
двете възможности, или разчиташ и имаш доверие на телевизията или предпочиташ изборът да е твой чрез компютъра.

Друга връзка е интересна интернет и новини по телевизията, възможно е да се прави сравнение. 
От направеното изследване, което няма претенциите за изчерпателност и представителност и може да 

се нарече пилотно изследване, можем да направим заключим, че учениците ползват социалната мрежа за изяви 
и контакти, предпочитат те да избират филми и музика. Все още водеща медия е телевизията. За някои дейности 
компютърът се оказва незаменим. 

Къде сме ние, техните преподаватели? Можем ли да покажем знанието на учениците, ако не се докоснем 
истински до техния свят и не се почувстваме част от него? Как можем да постигнем синхрон между нашите и 
техните цели? 

След промените в социалния и политически живот в страните от източна Европа, подрастващите се чувстват 
по-освободени и търсят разнообразни форми на комуникация и социализация. За по-голяма част от тях традиционните 
масовите средства за разпространение на информацията и културата са подчинени на доминиращи тенденции и не 
отговарят на вкуса и целите им, което е обективно и разбираемо. Появиха се профилирани програми по медиите за 
определени сегменти от аудиторията, които не успяват да обхванат широкото разнообразие на стилове и интереси. 

Можем да намерим съвременни подходи, които да възродят интереса на ученици и студенти към знанието 
чрез новите комуникационни технологии и по този начин да сближим и мотивираме и двете участващи страни 
в образователния процес. Изразяването чрез визуализиране не отменя вербалното знание, напротив, успява да 
подчертае и засили ефекта, доближава го и придобивайки по-ясни очертания отваря повече пространство за неговото 
осмисляне и трансформиране във философското търсене на истината и стойността на света, в който пребиваваме. 

Използването на съвременните технологии е факт, чието приложение в учебната среда е постижимо 
от преподавателите по философските дисциплини.  Мненията на учениците биха дали насоки в развитието на 
практическата етика и философия. Бих обобщила, че го дължим на съвременната наука и на подрастващото поколение. 
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In this paper I argue that the virtual world of Internet works on the basis of representing our representations of the 

usual world. These higher-order representations are based on limited sensory input which posits new questions about the 
nature of knowledge and ways of knowledge management on the Web.

Key words: representation, senses, knowledge, virtual reality

Боравенето с Интернет поставя редица въпроси пред съвременния човек. Един от най-острите е този за 
познанието във виртуалния свят – как се променя то и какви последствия има това за познаващия? Ако приемем 
едно от широко разпространените във философията и психологията схващания, че да познаеш нещо означава да си 
изградиш адекватна репрезентация за него, с която да можеш да оперираш както в реално време, така и офлайн за 
целите на успешното поведение, то природата на репрезентацията и ролята й в реалния и виртуалния свят стават 
изключително важни тематични акценти.

1. Природа на репрезентацията. Репрезентацията е централно понятие във философията на съзнанието и 
в теорията на познанието. Това е понятие, конструирано за целите на обяснението на поведението най-напред на 
човека, по-късно на живите системи и накрая – на някои изкуствени системи, най-популярните от които са роботите. 
В тези дисциплини „репрезентация” означава хипотетично, вътрешно за дадена система изображение на външната 
за нея реалност, което прави явна определена единица или тип информация. Тази дефиниция обаче се нуждае от 
допълнителни пояснения. 

 На първо място трябва да се отбележи, че далеч не всички (съвременни) философи приемат наличието на 
репрезентация като елемент от веригата събития, осигуряващи нашето възприемане на заобикалящата ни среда. 
Голяма група автори смятат, че човешкото поведение е резултат от ориентация в света, настъпваща благодарение 
на двигателните способности, които се командват от мозъка, без да се прибягва до репрезентация на сцените на 
действията или на намеренията и плановете на действащия. 

От друга страна, още по-голяма група философи и учени са склонни да приемат, че наличието на „вътрешна” 
карта на средата, „вътрешен” образ или модел на тази част от света, в която действаме в момента, е условие за 
успешното поведение. Именно този модел, който понякога се нарича и символ заради това, че замества или играе 
ролята на представител на нещо различно от себе си, е репрезентацията. Репрезентацията препраща към нещо друго, 
тя е за нещо, различно от себе си, и поради това е интенционална. Нейното съдържание идва преди всичко от това, 
което се репрезентира. Начинът, по който репрезентирането се осъществява в системата, се влияе от особеностите 
на последната, като се предполага, че тези особености променят и дори скриват някои от характеристиките на 
репрезентираното. В този смисъл репрезентацията е виртуална, доколкото представя една реалност, която в рамките 
на модела или символа наред с всички прилики има различни свойства от обичайната реалност; например, тя може 
да се включва в разсъждения, но не може да причинява изменения в света. Точно в това намирам особеността на 
Интернет като сцена на човешките действия – Интернет е репрезентация на действителния свят или на негови 
аспекти, подбрани според нуждите на потребителя. Поради това мрежата е виртуален свят.

Какви видове репрезентации се разграничават и какво е мястото им във виртуалното пространство? 
Различните видове произтичат от начина, по който репрезентацията изобразява репрезентираното: ако е на принципа 
на непрекъснатото изображение, говорим за аналогова репрезентация. Тя има безкрайна резолюция и съответно 
безкрайно пространство за грешки, изключително прецизна е, но е с много ограничена точност. Друг начин да 
опишем този вид репрезентация е да я наречем образна – между модела и репрезентирания обект съществува 
иконична прилика и на всички елементи на обекта съответства елемент от изображението. Такива репрезентации са 
портретите, снимките, а ако говорим за това, което става „в главата” на човека, това са образите, които си представяме, 
когато си мислим как изглежда един лимон или собствената ни баба. 

На аналоговите репрезентации се противопоставят така наречените цифрови или дигитални репрезентации. 
При тях информацията, която се представя, се разделя на отделни групи или отрязъци. Затова начинът на 
изображение тук се определя като прекъснат. Дигиталните репрезентации имат ограничена резолюция (тя е зададена 
от ползвателя в зависимост от целите му), не са особено прецизни, но се отличават с голяма точност (която също се 
задава предварително от ползвателя). При това разделяне автоматично се поправят грешките при изобразяването. 

Пример за дигитална репрезентация може да бъде, колкото и неочаквано да прозвучи, едно изречение. Нека 
да поясня с конкретен случай. Представете си рисунка на книга, лежаща върху маса. Това е образна репрезентация 
на действителна маса с книга върху нея. Сега си представете, че трябва бързо да предадете информацията за това, 
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че върху една маса има книга. Ако започнете да рисувате масата и книгата, ще ви трябва доста време, докато ако 
съставите изречението „На масата има книга”, това ще отнеме не повече от 2-3 секунди. Нещо повече, рисунката ви 
може да се тълкува по много начини – книгата е върху масата, под книгата има маса, масата е отдолу на книгата и 
т.н. Докато изречението „На масата има книга” казва точно това, което казва – интересуващата ни позиция на книгата 
спрямо масата, и нищо повече. Това в определени случаи е предимство на този вид репрезентация, който се нарича 
още пропозиционален (пропозицията, най-общо казано, е това, което се твърди с дадено изречение). 

Образните репрезентации пък имат предимства в ситуации, в които е необходимо да различим обектите по 
цялостния им изглед, например. Това, което още тук може да се каже за света на Интернет е, че съществуването му е 
осигурено от дигитални или пропозиционални репрезентации, изграждащи програмите на поддържащия софтуер, но 
голяма част от това, което виждаме в мрежата, са образни репрезентации - снимки, филмчета, диаграми и др.; друга 
част – това, което четем като текст, са пропозиционални репрезентации. Накратко, пропозиционалните репрезентации 
могат да поддържат и образни, и пропозиционални форми, докато образните позволяват огромен брой вариации на 
поддържаните от тях пропозиции и поради това не могат да се използват като платформа за следващи репрезентации.

2. Човекът в Интернет - репрезентиращ репрезентацията. Ако, според приетото по-горе определение, цялата 
мрежа се базира на изображения или репрезентации на елементи от действителността, то за да действа в мрежата, 
човек трябва да репрезентира тези репрезентации или да работи с репрезентации от втори ред. Това обаче е доста 
сложен процес, защото в много случаи ние разчитаме не на репрезентацията от втори ред, а на това, което сме 
научили от взаимодействието си със света, т.е. на репрезентациите си от първи ред. Например, в една компютърна 
игра, в която някои от елементите са къщи, ние бихме разчитали не само на това, как къщата е изобразена от 
създателя на играта, но и на това, което знаем за къщите от действителното си взаимодействие с тях. Дори в играта 
изображението да е двуизмерно, ние знаем, че къщите са триизмерни обекти и очакваме при отварянето на входната 
врата да попаднем в друга сцена на действие, а не просто от другата страна на стената. Следователно, познанието в 
мрежата е производно и не може да замени познанието, получено от реалното взаимодействие с обичайния свят. Това 
обаче се отнася само за познанието на обекти и връзки. 

Напротив, има много примери за това, как наученото от Интернет като процедурни знания помага на хората 
в действителни ситуации. Наскоро нашумя случай в САЩ, при който младеж успява да окаже първа помощ на 
пострадали при пътно произшествие благодарение на знанията, получени в компютърна военна игра. Разбира се, 
това е възможно и не е рядкост, но ако се запитаме каква част от знанията за човешкото тяло, медицинските материали 
и т.н. са придобити в мрежата и каква – в действителния свят, мисля, че отговорът ще е, че вторите са в пъти повече 
от първите. Ето по-долу един допълнителен аргумент в полза на този отговор.

Да опитаме да изследваме по-подробно какви видове знание получаваме от Интернет. За много хора, 
вероятно най-вече за нас, университетските преподаватели и студентите, Интернет е източник на текстове, сиреч 
на пропозиционални репрезентации. Както вече казах, пропозиционалните репрезентации могат да поддържат 
образни, затова текстовете често (особено ако става дума за художествени) създават образи на хора и места, които 
ние визуализираме и така обогатяваме арсенала си от изображения. В този смисъл репрезентация на репрезентацията 
имаме и извън Интернет, в изкуството и науката, така че виртуалният свят изглежда просто като продължение на 
реалния. 

Другояче обаче стоят нещата с изображенията в мрежата. Да се замислим какво възприемаме, когато 
наблюдаваме изображение на далечна местност, на непознат плод или на сцена на военни действия в компютърна 
игра. Образът, който си създаваме в резултат на наблюдението, е зрителен, защото такива са стимулите (дразненията), 
които постъпват в окото. При филмите и клиповете е добавен звук, така че образът става зрително-слухов, но това 
е максимумът, който може да ни даде Интернет. Образните репрезентации в мрежата са двуизмерни – не в смисъла 
на пространствените параметри, които се включват в построяването им, а в смисъла на видовете възприятия, които 
се използват. По-точно би било да се каже, че тези образи са двумодални (използват два начина на възприемане 
на света или две сетивни модалности). „Двуизмерно” в контекста на възприятното пространство обаче е по-добро 
наричане, защото ни позволява да правим аналогии с обедняването на репрезентацията на реалното пространство в 
двуизмерни (планиметрични) изображения. 

Интернет ни дава една силно ограничена репрезентация. Ние не можем да научим каква е миризмата на 
океана, какъв е вкусът на тамаринда (тропически плод, който почти не се среща на пазарите в България) или каква е 
на допир козината на уолаби (австралийско двуутробно, дребно кенгуру). 
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Тези ограничения обаче не бива да се схващат като неизменен негатив на мрежата. От една страна, 

когато си даваме сметка за тях, ние можем да боравим целенасочено с онези страни на образа, които са адекватно 
репрезентирани и които, абстрахирани от останалите сетивни модалности, могат по-добре да служат за целите на 
научаване на точно определена информация или умения (като в примера с първата помощ). 

От друга страна, допълването на липсващите сетивни измерения на образите чрез въображението подпомага 
неговото развитие и ни позволява да си създаваме индивидуализирани представи за много обекти. Проблемът започва, 
когато тези индивидуализирани представи се приемат за обективно знание (както се казва, за знание от трето лице, 
т.е. достъпно за всеки, който реши да провери дали нещата стоят така, както се представят). Например това, че 
играещите „Смъртоносна битка” не усещат мириса на кръвта и потта на врага (както и на собствената си, впрочем), 
това, че не знаят каква е на допир ръкохватката на ножа и нямат представа за вкуса на барута или за болката от удара, 
могат да идеализират примерно кръвопролитията и да останат (вероятно неприятно) учудени от реалното си участие 
в най-обикновено сбиване или да стигнат до прага на припадъка от банално порязване в домашни условия. 

Изводът, който ми се иска да направя, разчитайки на основателността на разсъжденията дотук, е: мрежата 
е възникнала като продължение на обичайната реалност и може да бъде разбрана само на фона, в контекста и на 
основата на знанията за тази обичайна реалност. Интернет не може да замени крос-модалното взаимодействие със 
света, може само да го допълни, да усъвършенства изображенията в достъпните й модалности и да служи като поле 
или сцена за трениране на конкретни умения, включително тези на въображението.  

3. Сетивното познание във виртуалното пространство. В рамките на тази линия на аргументация може да 
се добави още нещо. Философията и науката отдавна спорят какво всъщност представлява сетивото. Един начин 
да се определи това е сетивото да бъде разграничено на принципа на контраста от интелекта. Сетивата са насочени 
към специфични аспекти на обектите, имат особена невроструктура и не си предават информация помежду си (в 
нормалния случай не можете да чуете цвета и да усетите вкуса на звука). Подобно разграничение на сетивност 
и интелект обаче бързо пропада под натиска на широко известни и често наблюдавани явления като зрителното 
възстановяване на фрагментирана картина, което се основава на предишните ни знания, подсказващи ни какво 
картината репрезентира.

Това означава, че информационната затвореност на дадена система за контакт на тялото със света не е 
необходима, за да бъде определена тази система като сетивна. Това също така не е и достатъчно условие. Съществуват 
предположения, че това, което можем да наречем интелект, или централни когнитивни системи, също са разделени 
на модули. Тези предположения се подкрепят от наблюденията, че при хора с увреди в някои мозъчни центрове 
изпълнението на функциите на дадената система не може да се излекува чрез знанията, доставяни от друга система. 
Например, анозогнозията (неспособността на хора, претърпели мозъчен удар, да забелязват определени части от 
тялото си) не се преодолява, когато на тези хора се обясни грешката, която допускат (да речем, бръснат само лявата 
си буза, но смятат, че са избръснали цялото си лице).

Друг опит да се разграничат сетивата е свързан с функциите, които те изпълняват. Тези функции са първични, 
т.е. насочени са към доставянето на информация за средата и тялото, без която е невъзможно навигирането ни в 
света. Такъв опит за разграничение дължим на Кант, който твърди, че сетивата са рецептивни, т.е. пасивно приемат 
дразнения от средата, докато интелектът е спонтанен и активно произвежда нови репрезентации. Тук могат да се 
отправят много възражения, но ще спомена само едно: сетивата далеч не винаги са пасивни. Ние можем да формираме 
образни репрезентации на предмети, които не наблюдаваме в момента, волево активирайки системите си за предаване 
на входяща информация (казано на всекидневен език, това става благодарение на паметта и въображението). 

И двата опита за разграничение имат солидни основания и изразяват някаква истина за сетивата. Вярно е, че 
последните са предназначени да доставят входяща информация за средата и собственото ни тяло. Вярно е също така, 
че сетивата са специализирани. Тези истини трябва да се използват, за да се формира по-пълно разбиране за природата 
на сетивата. Разграничаването им чрез функции е по-добро от разграничаването, което правим във всекидневието, а 
именно чрез сетивните органи, които поддържат работата на сетивните системи. Последното не работи в случаите, 
когато един и същи орган поддържа две усещания: например, кожата осигурява усещане и за температура, и за 
налягане. Тук не е нужно да посочваме такива сравнително екстравагантни случаи като синестезията, характерна за 
някои хора (виждане на звуци в цвят, например). С други думи, нито кожата, нито (да използвам още един пример) 
ухото са единни сетивни органи. Ухото участва както в слуха, така и в проприоцепцията (усещането за положение 
на тялото в пространството). Подобно разграничение е кръгово, защото то разграничава органите на базата на 
информацията, постъпваща чрез тях, а след това се опитва да разграничи информацията на базата на органите, които 
я доставят.
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Изводът от тази дискусия е, че ние имаме повече сетива, отколкото всекидневното съзнание приема. Това 
означава, че виртуалният свят ни лишава от повече информация, отколкото всекидневните ни теории допускат. 
Обратното обаче също е вярно – в репрезентациите, демонстрирани в Интернет, понякога има повече информация, 
отколкото физиологичното устройство на човека позволява да се възприеме. Такъв е случаят, например, с цветовете 
– както стана ясно от въведените в началото характеристики на дигиталната репрезентация, тя позволява различни 
резолюции в изобразяването на дължините на светлинните вълни и често тези резолюции са с порядъци по-високи 
от естествените ни способности. Може да се каже, че виртуалният свят не е просто продължение на реалния, а 
също така и негово допълнение. Затова осмислянето на феномените от света на мрежата се нуждае от специално 
култивиране на методи за наблюдение и анализ.

4. Вместо заключение. Накрая ще се спра съвсем накратко на въпроса за грешките в репрезентацията 
или, по-неутрално казано, на промените в репрезентацията, които ни карат да виждаме обекти уж от реалния свят, 
докато те всъщност са дигитален продукт. Нека да илюстрирам това разминаване между виртуална репрезентация 
и реален обект с една нашумяла видеореклама. Можете да я видите на следния адрес: http://www.youtube.com/
watch?v=iYhCn0jf46U. Тук няма да се впускам в подробни анализи на клипа, който от 2006 г. насам е обект на широки 
дискусии в медиите. Ще отбележа само, че това, което се случва в клипа – промяната във външността на жената-
модел най-напред с традиционните средства на козметиката, а след това с дигиталния инструмент „Фотошоп” – залага 
на противоречието: посланието, замислено от авторите, е да накарат жените да приемат естествената си красота, 
подсилвана от продуктите на рекламираната марка, вместо да се ориентират по изкуствените образи, резултат от 
компютърното разкрасяване.

Това обаче поражда въпросителни: дали гримът и фризурата не са също толкова изкуствени средства за промяна 
на външността, както и обработката с „Фотошоп”? Къде е границата между продължението на реалното с дигитални 
средства и подмяната на първото с второто? С други думи, каква е разликата между грешка и промяна – философски 
въпрос, който предизвиква спорове и до ден днешен. За Платон сетивновъзприемаемите предмети са погрешни, 
дефектни репрезентации на съвършените идеи, затова е важно да се стремим към идеалния свят, преодолявайки тези 
грешки. Днес ние сме наясно, че сетивата ни представят света по начин, който променя действителните свойства 
на предметите в съответствие с предишния опит и възможностите на човешката физиология. Щом обаче сетивните 
репрезентации осигуряват оцеляването ни в света, значи тези промени-грешки са част от играта и те трябва да се 
държат под око, както и да се осмисля положителната им роля в живота ни. Същото важи и за Интернет. 
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WHAT IS REAL AND WHAT NOT?



 Abstract: Are the Internet and mass media progressively turning our world into one where fiction and reality are no 
more distinguishable? First I turn to science for a criterion to discriminate between artifact and real object. In microscopy 
e. g. this problem is regularly solved. But there is no ready-made test for reality one could borrow from there. It is rather by 
commitment, perseverance, sustained effort and the accumulation of experience that one manages to get control over the 
situation. Only then can one know that what one is dealing with are real objects and not ghosts. 

Back to the  Internet  and  mass  media, the  problem  doesn’t lie  in  the  network  itself. It  is  ourselves that are not able or 
not willing to devote enough energy  and thought  to the appearances of  the network. Commitment is the subjective pole of 
reality. There is no easy and instant access to it.   
Keywords: reality and artifact, scientific method, Internet, mass media. 

Нека да започна с един случай на общуване в мрежата, по-точно в мрежата за ролеви игри MUD, където има 
и чат (Turkle 1995, 91-2): 

Бари: „Здрасти, как си?”
Джулия: „Здрасти, Бари.”
Бари: „Ти девствена ли си?”
Джулия: „Що се отнася до теб, винаги ще бъда.”

Друг ден: 
Бари: „Дали си толкова възбудена, колкото и аз?”
Джулия: „Май съм сънувала еротичен сън. Не съм.”
Бари: „Искаш ли да се гушнем под юргана?”
Джулия: „Ами не знам, Бари.”
Бари: „Ще ми кажеш ли дали обичаш секса?”
Джулия: „Защо да ти казвам дали обичам секса, Бари?”
Бари: „Ами защото не мога да те разбера. Истинска ли си, или си Memorex?”
Джулия: „Истинска съм, колкото си и ти, Бари.”
Бари: „Да, ама ти отговаряш тооолкова бързо. Как го правиш?”
Джулия: „Днес имам ПМС, Бари.” 

Накрая Бари си дава адреса и очаква Джулия да го посети. Но няма начин те двамата „да се гушнат под 
юргана”, защото тя е бот, програма гордост за създателя си, защото успява да заблуди някой и друг млад мъж, че 
говори с момиче от плът и кръв. 

Какво ни дава мрежата? Достъп до информация, до реални неща и събития, колкото и отдалечени да са? Или 
само обекти и лица, зад които ни е все по-трудно да преценим дали стои някаква реалност? Въпросът може да се 
постави и по отношение на електронните медии изобщо, просто в мрежата образите са най-измамни, може би защото 
телевизията и радиото са насочени към някакъв средностатистически адресат, докато в интернет имаме усещането за 
личен контакт. Дали не наближава моментът, когато философията на Кант най-после ще важи за съвременния човек: 
имаме работа само с явления, образи и няма как да разберем какви са нещата сами по себе си, които ги пораждат? 

А сега да се обърнем към науката. Ако не тя, кой може да разполага с метода за различаване на илюзия от 
реалност? Обратно, нашата податливост на илюзии не се ли дължи на това, че подхождаме към тях спонтанно, без 
метод? 

В микроскопското наблюдение постоянен проблем е различаването на реални структури от артефакти. 
Микроскопът не представлява просто по-сложни очила, които слагаме, за да видим веднага клетки и тъкани. Това, 
което може да се види под микроскоп, е препарат, т. е. резултат на сложна и продължителна обработка. За да може 
светлината да премине през препарата, той трябва да представлява тънък пререз от някаква тъкан. За да се направи 
такъв пререз, тъканта трябва да премине през обработка, която заменя първоначалното вещество на клетката, 
например, с парафин, така че микротомът да прави тънки слоеве тъкан, а не да я кълца на парцали. За да се виждат 
иначе прозрачните клетъчни структури, е нужно оцветяване. Може да се каже, особено при електронния микроскоп, 
че това, което става видимо вследствие на такава обработка, е нещо като копие или отливка на оригиналния обект. 
(Оригиналът междувременно се унищожава.) Как да знаем кое в този препарат е от оригиналния материал и кое се 
е появило в резултат на наша намеса? По-нататък оптическите процеси в микроскопа деформират наблюдавания 
обект или направо създават образи на неща, които ги няма в препарата. И докато Джулия, ако беше истинска, 
можеше да бъде видяна, докосната или „гушната под юргана”, няма друг начин да се уверим в съществуването на 
микроскопичните структури, освен да се видят под микроскоп. 

Йън Хакинг, говорейки за електроните, прилага следния критерий: „Щом можеш да ги разпръснеш, значи са 
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реални.” (Hacking 1983, 22) Най-интересната глава от книгата му е посветена на микроскопското наблюдение. Ето 
как Хакинг описва собствения си опит в лабораторията: 
Убеждението, че определена част на клетката е налице, както изглежда в микроскопа, най-слабо казано, се 
затвърждава, когато, използвайки чисто физически средства, инжектирате течност точно в тази част на клетката. 
Виждаме микроскопичната стъклена игла – инструмент, който сами сме изработили под микроскопа, – да прониква 
през клетъчната стена. Виждаме липида да нахлува, докато внимателно завъртаме винта на микрометъра на голямата, 
съвсем макроскопична спринцовка. Пук! Както съм си несръчен, току-що спуках клетъчната стена и трябва да 
опитвам отново с друг екземпляр. (Hacking 1983, 189-90)

Щом можеш да я микроинжектираш, значи е реална. Авторът няма предвид, че реалността на 
микроструктурите е някаква хипотеза, че от нея извеждаме следствия (клетката ще се раздуе или дори спука 
вследствие на микроинжектирането), и че накрая заключаваме, че хипотезата е правилна, защото това наистина се е 
случило. (За такова съображение на Хакинг по отношение на електроните: Hacking 1983, 265.) За нас, хората извън 
науката, е лесно да си представяме някакъв тест за реалност, подобен на теста за бременност – отговорът се получава 
за един миг. И да виждаме в науката митичния авторитет, който може да ни предложи такъв тест – Научният Метод. 
В действителност очакваното може и да не се получи. И от първия път никога не се получава – такъв е законът на 
експерименталната дейност. 

Реалността трябва да се извоюва. Тръгваме от определени разбирания за скритата (например микроскопичната) 
реалност, с която имаме вземане-даване. Въз основа на тези разбирания разработваме инструменти, апарати, 
експериментални установки, способи за манипулиране на тази невидима реалност, от които очакваме определени 
резултати. Постепенно придобиваме сръчности и опит, учим се от грешките си и намираме начини да действаме 
така, че в повечето случаи предварително знаем до какво ще доведат действията ни. Разбира се, все някой път не се 
получава. Тези случаи са най-ценни, когато разберем къде сме сбъркали и използваме това, за да се предпазваме от 
неуспехи занапред. Но не всякога е ясно каква е била причината. Това не означава, че представите за реалността, с 
които си служим, трябва да бъдат отхвърлени. Колкото повече се научаваме да държим нещата под контрол с тяхна 
помощ, толкова по-невъзможно става да се откажем от тях. 

Накрая може да се изработи стандартна последователност от процедури, дори приспособление, което да ги 
извършва механично, така че определен резултат да бъде индикатор, например за хорион гонадотропин, маркера, 
използван в повечето днешни тестове за бременност. Такива стандартни, готови „тестове” са незаменими в наше 
време, но те не ни дават досег до реалността. Връзка с реалността поддържа този, който я извоюва. Останалите само 
се ползваме от неговото завоевание. 

Всъщност животът, също и извън науката, е невъзможен без използването на такива „маркери”. Нямаме 
възможност да „експериментираме” с всичко, което попадне пред очите ни, налага се да го приемем такова, каквото 
ни се представя от един бегъл поглед. Декартовото съмнение, дали виждаме на улицата човешки същества, или може 
би, само автомати, покрити с плащове и шапки, може да бъде оправдано донякъде, докато само се разминаваме с тях. 
Психолозите сигурно могат да свидетелстват, колко малко информация подбираме от всичко, което въздейства върху 
сетивата ни, за да разпознаем една фигура като човешка. 

Но тези „маркери” са подбрани вследствие на продължителен опит, който всеки от нас е придобивал сам. И 
ако действително съществува съмнение (защото Декартовото съмнение по-скоро е някак си кабинетно, престорено), 
то ще бъде разрешено чрез някои от способите, които сме си изработили в нашите взаимоотношения с хората. 
Можем да хвърлим втори поглед върху минувача, да го настигнем, да го попитаме колко е часът и т. н. Не виждам с 
какво може да ни помогне „способността за съдене” (judicandi facultas) (Descartes 1641, II, 13; Декарт 1978б, 385), в 
която Декарт намира решението и която той си представя по модела на математическото доказателство. Връзката с 
реалността не се установява и поддържа от „дългите вериги от съвсем прости и лесни доводи, с които обикновено 
си служат геометрите” (Декарт 1978а, 259). Това, което е нужно, е ангажиране, упорство, вяра в бъдещия успех, 
продължителни усилия, готовност, ако се налага, да се тръгне в нова посока и много опити, грешки и корекции. 

Ако след всичко казано се върнем към мрежата или медиите и техните измамни образи, изглежда няма 
да мога да се съглася с някои от участниците в нашата конференция, че другият или другото не са ни достъпни в 
мрежата. Реалността ни се разкрива, всъщност ние се добираме до реалността, когато се научаваме да се справяме 
с нещата. Можем да си служим със собствените си ръце, крака, тяло и сетива или да използваме посредници – 
инструменти, апарати, дистанционно управление, безжична връзка. Можем да сме наясно какво наистина става и 
да управляваме уред, който се намира на друга планета. Обратно, новороденото не владее добре дори собственото 
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си тяло и така дрънкалката, която виси на петнайсет сантиметра от носа му, става нещо призрачно и неясно. Затова 
Интернет дори може да разшири сферата на достъпната ни реалност. Само че при сериозно ангажиране от наша 
страна. Не можем да разчитаме на готови тестове или методи, които да се прилагат механично. 

Историята от филма „Имате поща” ми се струва напълно правдоподобна. Може да има любов в мрежата, 
истинска връзка между двама души, не като влюбване в кинозвезда. Не е важно какъв е техническият посредник и 
дали се общува с глас и жестове, или с писмени съобщения. Важното е, че общуването не се свежда до обмен на 
стандартни сигнали, до някакъв „протокол”. Когато човек е готов да се посвети на връзката, другият става реалност. 

Точно това липсва в общуването между Бари и Джулия. Един добре запознат със случая казва, че не е ясно 
дали Джулия е издържала теста на Тюринг, или Бари се е провалил на него (Turkle 1995, 93). Но не бива да бъдем 
твърде строги към Бари. Неговата цел е ограничена – да преспи с Джулия – и не изисква посвещаване, той няма 
нужда от Джулия като реална личност. Всъщност, преди да създадем с друг човек истинска връзка от какъвто и да е 
вид, ние обикновено си обменяме стандартни „маркери”: „Добър ден”, „Благодаря”, „Добре ли пътувахте?”  и т. н. И 
много често с това си оставаме. В живота ни няма място за твърде много реалност. 

Проблемът не е в мрежата, не е в медиите, а в нас самите. Животът ни е обвързан с процеси и събития, които 
са далеч извън обсега на собствената ни дейност. Налице са технически средства, които могат да пренесат до нас 
сигнали отвсякъде. Няма преграда, която би ни попречила да видим каква реалност се крие зад тези сигнали. За тази 
цел обаче би трябвало да се захванем сериозно, да влезем вътре в нещата. Но преди всичко, не ни е по силите да 
направим това за всички области, до които можем да се докоснем благодарение на медиите. На второ място, по-лесно 
е да си служим с готови тестове и методи или просто да се доверяваме на някого, когото смятаме за компетентен. 
Иска ни се да консумираме информация, както се консумират готови храни. Само че тук има една разлика. Има 
начин хранителната стойност и вкусовите качества на храните да се запазят, докато стигнат до нас. Не са измислени 
опаковки и консерванти, които да запазват реалността. 
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ВИРТУАЛНИТЕ СВЕТОВЕ  

НА ЧОВЕШКАТА ИДЕНТИЧНОСТ

VIRTUAL WORLDS 

 OF THE HUMAN IDENTITY



This text is an attempt to analyse some of the virtual worlds of human identity. First, it is the “virtual reality”, 
which illustrates how the physical and mental identities of the personality could be described mathematically and reproduced 
technically using the language of computer technologies. Secondly, there are the brain implants which virtualise the human 
mental identity, transforming it towards strengthening the memory and the concentration through emitting electrons directly 
in the recipient’s brain. A thirt means for virtualizing the mental identity are the pharmaceutical stimulants which enhance the 
working capacity and the memory. Eventually, the text analyses the homology between the world of the capital, which makes 
an evolution from a real to virtual nature, and the transformations of the human identity, which undergoes a development, 
too, towards virtualization of basic real (natural) human characteristics. It is revealed that the process of virtualization of the 
human identity obeys the same objective laws, which are characteristic of the exponential growth of the capital.

Key-words: virtuality, virtual reality, identity, corporeal (somatic) identity, psychic (mental) identity

В този текст понятието „виртуалност” ще описва онзи свят на формализирани, математизирани, 
алгоритмизирани и впоследствие технически представими (или представени) атрибути на реалния – предметен и 
човешки – свят, които в контекста на настоящото изложение имат връзка с феномена на човешката идентичност.

В светлината на това определение виртуалният свят, с който днес сме в контакт не е нищо друго, освен 
масиви от информация, а „реалността” на това, което той представя е формално-математическа.

Виртуализацията на реалното е продукт на иманентния на човека семиотичен редукционизъм, на доминантната 
нагласа на разума, на диктата на свръхсетивното (ego cogito), постулиращи, че в основата и на феноменалното, и на 
ноуменалното лежат строги математически изразими зависимости. Виртуалното се представя и интерпретира с езика 
на символно представими, абстрактно калкулируеми, отношения и зависимости. В този контекст биващото се осмисля 
като актуализация на една интелигибелна същност, а неговата формално-символна редукция  – като математическа 
или техническа репрезентация на тази същност. Виртуалното, подобно на метафизиката, привижда в реалното един 
интелигибелен код и в този смисъл то е неин “превод” на езика на съвременните компютърни и био- технологии.

Един от най-ярките примери на техническа виртуализация на реалното е съвременната технология „виртуална 
реалност” (ВР)1, която е един вид екстензия (протеза) на реалния свят, придобиващ благодарение на нея параметрите 
на една “разширена реалност”2.

Случващото се във ВР е преобразяване на една застинала, предпоставена математическа реалност в “живи” 
(анимирани посредством компютърните технологии) светове - неавтентични, доколкото не са сами по себе си - 
активирани от нашето собствено (сетивно и свръхсетивно) участие в тях.

В обобщение може да се каже, че в този контекст3 виртуалното е един дигитален алгоритъм отвъд осезаемото.
 

Когато става дума за виртуализация на човешката идентичност, очевидно се имат предвид двете хипостази на 
човешкото: физическата (соматичната) и душевната (психическата, менталната). Тоест, тук ще се опитам да очертая 
някои от аспектите, от формите на съвременната (резултат от новите био- и компютърни технологии) виртуализация 
на нашата телесна и психична (ментална) идентичност.

А. Технологията „виртуална реалност” (ВР), например, илюстрира как физическата и душевната идентичности 
на конкретния човек могат да бъдат описани и репликирани с език, различен от този на соматичното, респективно на 

1  Виртуалната реалност е компютърно-създадена среда, респективно опит и преживяване, която позволява на 
участника в нея да придобие усещането (което води до убеждението), че се намира в реална среда. Често тя бива на-
ричана „изкуствена реалност” или „киберпространство”. Де факто това е една технология, при която на главата (пред 
очите му, посредством шлем или каска) на участника в нея са поставени два мини-монитора, които възпроизвеждат 
един простиращ се до хоризонта триизмерен образ, променящ се в съответствие с движението на главата и твърде 
много напомнящ на реално установеното в опита. Звуковата картина е още по-реалистична, доколкото е изградена 
на базата на записи на действителни звуци, съответстващи на показваното като действително. В бъдеще вероятно 
палитрата на сензорните възприятия ще бъде обогатена не само в посока на екстероцептивните възприятия (зрителни, 
слухови, тактилни, обонятелни и вкусови), но и на проприоцептивните (идващи от мускулите, сухожилията, ставите), 
и интероцептивните (идващи от вътрешните органи) възприятия.
2  Компютърна технология, която съвместява реалния свят с компютърно генерирани ефекти. Например, ви-
деокартина, представяща един реален (предметен и човешки) свят, която е премоделирана, доработена и разширена 
с компютърно генерирани ефекти.
3  Принципно има две основни интерпретации на понятието „виртуалност”. Първата е от областта на фи-
зиката, където виртуалното обозначава безкрайно малките промени и периоди на съществуване на елементарните 
частици като контрапункт на предвидимия пространствено-времеви характер на макротелата (такива, каквито те 
са описани от Нютоновата физика). Втората описва явленията, свързани с компютърната симулация на аспекти на 
реалния свят, както и с преднамереното научно-техническо възпроизводство на някои от тези аспекти с помощта 
на съвременните медицина, фармация, биология и генетика. В настоящия текст се обсъжда именно този втори вид 
виртуалност.
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психичното (менталното). Изображението, което виждаме в екрана на монитора, когато станем участници във ВР, има 
формата на човешка фигура (доколкото за момента това е технически възможно), която се нарича „куклата”. Тя, макар и 
тромаво засега, уподобява психична и ментална дейност, което ни внушава, че темпорализираният триизмерен екранен 
образ е достоверна репрезентация на нашата телесна и психична идентичност. По същество, обаче, „куклата” не е 
нищо друго, освен визуализация на определен алгоритъм (съвкупност от подбрани дигитализирани данни), чрез който 
асимптотично биват симулирани определени движения, състояния, ситуации. Де факто тя е техническа актуализация 
на интелигибелното, което съсредоточава човека в разпореждането с реалното като със „запасно състояние” или с 
„инвентар”, т.е. като zuhanden (подръчно) - нещо подлежащо на формална обработка и на техническо пресъздаване.

Във ВР нашето физическо и ментално „аз” е една репрезентация (засега твърде подобна на анимационна 
карикатура) на нас самите. В частност тялото, обитаващо ВР не е плът с дълбочина (М. Понти), не е пипащото и 
пипаното, а един компютърно обработен алгоритъм, една поредица от математически символи, приели образа на 
триизмерна фигура. Същевременно реалността на „субектите” във ВР (когато „куклите” са повече от една), виртуална 
по същество, за мен е перцептивно и смислово достъпна, докато за тях моята реалност е отвъд възприятието и смисъла 
– тя е просто една подобна на тях поредица от символи. „Куклата” винаги е един визуализиран алгоритъм, продукт на 
математически операции и на формално-логически отношения.

Всяка една ВР (технология) - доколкото подаваната на входа й информация поне засега не може да изчерпа 
твърде сложната и неизучена докрай верига на телесните невроло гични връзки - предполага аз да преживявам моето 
съществу ване в нея като обитаване на два свята едновременно. Единият реален, другият виртуален - което прави 
моето съществуване там шизофренно. От една страна, аз възприемам моето същество като вир  туално (във ВР), когато 
преживявам себе си  като външно, екстероцептивно тяло и, от друга, като реално, когато преживявам себе си като 
вътрешно, проприоцептивно и интероцептивно тяло.

Несъмнено светът на ВР винаги има за нас индивиално (идиосинкразно), а не универсално (аналитично, 
безличностно) значение. Едно коте, например, във ВР, от една страна не е нищо друго, освен поредица от формални 
символи, но от друга страна то е част от системата на човешките емоции, които протичат на едно ниво или в едно 
измерение, дълбоко различно от това на „куклата”. Само за човека ВР е реална или, по-точно, квази-реална.

Допускането, че сама по себе си природата е ясно доловима, ясно формулируема и доказуема, че няма 
непостижими дълбини, е възможно само на базата на философия, която в някакъв момент прокарва произволна 
линия между природата и опита с природата. „Интелектуализмът” постулира, че опитът е вид научаване и всичко 
природно принципно би могло да бъде сведено и трансформирано в процеса на неговото определяне до понятия, 
идентични с характеристиките на обектите на „точната” наука. Но това допускане на „интелектуализма” противоречи 
на преживяването на опита, доколкото нещата изначално са преживявани, преди да бъдат опознавани. Очевидността 
на този факт остава скрита за погледа, както на емпирицизма, така и на рационализма (интелектуализма, априоризма), 
които „пренаписват” реалното. Това, което прави този дебат неотложен е нарастването на дисбаланса между силите, 
които се идентифицират с тези два свята - светът на сетивното и светът на свръхсетивното - дисбаланс с отчетливото 
преимущество на последния. ВР и свързаните с нея информационни и компютърни технологии правят този дисбаланс 
още по-отчетлив, а от тук и по-очевиден, и по-опасен.4

Б. Друг специфичен аспект на феномена „виртуализация на човешката идентичност” излиза на преден 
план, когато става дума за трансплантацията на органи и тъкани. Тази вече рутинна медицинска интервенция, 
която по същество е техника за интернално протезиране (когато се универсализира не само функцията, както е при 
традиционното протезиране, а биологичният субстрат на импланта), повдига въпроса за идентитета на индивидуалната 
телесност. Преди двадесет години на философа Жан-Люк Нанси му е присадено сърце, което го подтиква да 
разсъждава5 не само върху соматичната, но и върху менталната промяна, предизвикана у него от подмяната на един 
негов (собствено телесен) орган с  чужд такъв. Освен че възприема успешната трансплантация едновременно като 
заплаха и благо, той се фокусира върху страничните ефекти от физическата интервенция (чуждото като мое) върху 
психичната нагласа (моето като чуждо - нови мисли и емоции, породени от страха, несигурността, размисъла за 
чуждото в теб, зависимостта от постоянната консумация на медикаменти). Резултатът е една променена физическа и 
психична идентичност. Имплантът винаги остава една радикална другост, която предопределя собственото състояние 
(положение). Неизбежно свързаните със съвременните (медицински) технологии промени в нашата телесност и 
менталност изискват нашата соматична и психична идентичности да бъдат мислени по нов начин.

4  Повече за „виртуалната реалност” виж в: Стойчев, Вл. Виртуалната реалност: съвременните перипетии на 
метафизиката – Философски алтернативи, 5/2005. 
5  Виж: Нанси, Жан-Люк. Досадникът – Демократически преглед, 2001/2002, кн. 48.
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В. Най-често преформулирането на тялото отчита въздействията върху него на онези технологии, които 
боравят с материята на тялото и с неговото биологическо функциониране: промяната на пола, естетическата 
хирургия, бодибилдингът, медикализацията, клонирането, оплождането инвитро. Осъществяваният от технологиите 
контрол върху тялото не се изчерпва с манипулациите на външните, зримите конфигурации на плътта, той е не по-
малко ефективен, когато негов обект са „непознатите” вътрешни измерения на телесното, чиято рецепция има пряко 
отношение към психичната (менталната) идентичност на индивида.

Днес един нов аспект на тялото и на начините на неговото визуализиране повдига редица въпроси, които 
подлежат на философско осмисляне. Той е свързан с появата на нови техники, които „картографират” тялото 
в дълбочина и изваждат на показ едно непознато (и в този смисъл, виртуално) „вътрешно тяло”. Още с появата 
на рентгеновия апарат образът на тялото претърпява радикална промяна. По късната поява на нови ендоскопски 
техники и апарати – ехограф, скенер, томограф с емисия на позитрони, томограф с магнитно-ядрен резонанс – 
окончателно преобразява тялото от повърхност (Фуко) в дълбина (Мерло-Понти). Мишел Фуко прецизира това 
преобразяване като описва и анализира епистемологичната промяна в медицинското знание в периода ХVІІІ-ХІХ 
вв. С въвеждането на пато-анатомията, т.е. с прехода от разглеждане на повърхността на тялото към разглеждане на 
тялото като повърхност, дълбините на тялото придобиват двуизмерен (евклидов) характер, допускащ наблюдения, 
които могат да доведат до формулирането на емпирично установена истина, която може да се види и не се нуждае 
от интерпретации. Ако за класифициращата медицина (края на ХVІІІ в.) повърхността е картина на същността, а 
за клиничната медицина (началото на ХІХ в.) – дискурсивно изразим запис на признаци и симптоми, то за пато-
анатомията (втората половина на ХІХ в.) повърхността е атрибут на тялото в неговата дълбочина. С утвърждаването 
на анатомо-клиничната медицина дълбините на тялото се свеждат до повърхностни картини. Казаното от Фуко е 
още едно доказателство за големия евристичен потенциал, който разкрива пред философската рефлексия идеята и 
възможността за визуализиране на „вътрешното тяло”.

Днес дълбинните „образи на тялото” - продукт от въвеждането в практиката на технологии, позволяващи 
да се „изобрази” тялото по начин, различен от традиционното му осмисляне като материален конструкт – променят 
представата ни за собствената ни телесност, превръщайки я в нещо непознато, донякъде чуждо и в този смисъл, 
виртуално. Трябва да се направи уговорката, че тук понятието „образ на тялото” се използва в широкия смисъл на 
думата: от една страна, това са репрезентациите на тялото или части от него в медицинската наука, както и неговото 
изобразяване в изкуството, а от друга страна, това е една психична картина – сетивна и ментална – на представата, 
която имаме за собственото ни тяло. В този втори смисъл образът на тялото е израз на идентичността на Аза и на 
неговата телесност. Макар и различни, тези две значения на термина не се изключват взаимно. Образът на тялото 
като идентичност на Аза се конституира, както ни убеждава психоанализата, с посредничеството на различни образи 
и представи. Първоначално, на стадия на първичния нарцисизъм, Азът приема за модел собственото си огледално 
изображение, а на един по-късен етап той се отразява в погледа, в образа на другия. Конституирането на (телесната) 
идентичност на Аза е винаги един незавършен проект и затова за възрастния индивид то е едно непрекъснато 
натрупване на идеални образи.

Естествено, новите техники на изобразяване на тялото имат преди всичко значение в тяхната собствено 
медицинска употреба и затова именно пациентите са тези, които изпитват споменатата промяна на телесната 
идентичност, породена от приложението на тези техники. Ако искаме, обаче, да разширим рамките на изследването 
и да положим основите на една по-обща теория на „образа на тялото”, без да се ограничаваме само до опита на 
болния, бихме могли да разгледаме въпроса за визуализацията на вътрешното тяло извън клиничната ситуация и 
да потърсим част от неговите възможни отговори в публичното пространство на изкуството. Произведението на 
изкуството, имащо за обект визуализации на вътрешното тяло, постигнати с помощта на новата медицинска техника, 
има две предимства по отношение на тяхната чисто клинична функция: първо, тези изображения стават достъпни за 
осмисляне от една по-широка публика и, второ, поднесени по този начин, те разширяват интерпретативния хоризонт 
на тяхната медицинска употреба. На практика много съвременни артисти, художници, са повлияни в своята работа 
от медицинските технологии, които визуализират едно непознато и донякъде виртуално тяло.6

Г. Най-често, както стана ясно от казаното дотук, съществува тясна връзка между породените от новите 
технологии трансформации на физическата (телесната) и психичната (менталната) идентичности. Обикновено тези 
две трансформации протичат в паралел.

Тук ще стане дума, обаче, за това как менталното, след като е реифицирано (детектирано, формализирано 
6  Виж: Стойчев, Вл. Съвременният body art и изобразяването на вътрешното тяло - Философия и евроин-
теграция. Общество на знанието, С., Издателство: СУБ, 2008, с. 121-122.

ВИРТУАЛНОСТ
И ИДЕНТИЧНОСТ



и пресъздадено във вид на последователност от електро-импулси), е в състояние да деифицира соматичното 
(представата заема мястото на предметното) и така в известен смисъл да виртуализира собствената ни физическа 
(телесна) идентичност.

Такъв е случаят с мозъчните импланти, които стават все по-надеждни и достъпни и предоставят практическата 
възможност с помощта на невро-импулси да бъдат управлявани различни видове протези (механична ръка, например) 
или устройства, използвани в ежедневието (компютър, GSM).

Впечатляващ пример за реализацията на подобна възможност е Кати Хътчинсън, парализирана от 15 
години, вследствие на прекаран инсулт, която наскоро изпи чаша кафе, използвайки протеза на ръка, контролирана 
от мисълта. Тя е била подпомогната от устройство, наречено Braingate – малка платка от електроди, хирургически 
имплантирана в моторния дял на нейния кортекс и свързана чрез проводници с компютър.

Работейки с екип от учени по невронауки в Браун Юнивърсити, г-жа Хътчинсън, на възраст 58 години, е 
била помолена да мисли, че движи ръката си. Тъй като невроните й се активират (от мисълта), устройството Braingate 
разчита източника и смисъла на менталните команди и задвижва изкуствената човекоподобна ръка, която за пръв път 
от години поднася чаша с кафе до устните на г-жа Хътчинсън.

Braingate е било използвано само в няколко случая с двигателно увредени хора и ще трябва да минат години 
преди то да стане практически полезно. Засега то е един опитен образец на зараждащите се технологии, които в 
следващите две-три десетилетия могат да променят живота не само на хората с увреждания, но и на здравите хора.7

Д. Известно е, че вече са създадени специфични мозъчни импланти, които - за разлика от традиционния 
имплант, дискретно привеждащ в действие квази-соматичното (всякакъв вид протези, най-общо казано) - 
виртуализират човешката ментална идентичност, видоизменяйки я в посока на усилване на паметта и концентрацията 
чрез емисия на електрони директно в мозъка на реципиента.

Тази нова технология, която наследява и усъвършенства медикаментозното въздействие върху менталните 
способности, отново ни отпраща към проблема за етическата и практическата уместност на преднамереното 
вмешателство в процесите, протичащи в мозъка. Трудно е да се отговори на въпроса дали самите ние, поблазнени от 
възможността да оптимизираме част от функциите на нашия мозък, бихме дали съгласието си в нас да бъдат вградени 
подобни импланти. От друга страна, ние приветстваме въвеждането на тази нова технология, когато става дума за 
хора, от който обществото по презумпция има високи очаквания за техните психични и ментални способности: 
пилоти, хирурзи, учени, следователи, висши политици. Анкетите, изследващи общественото мнение относно 
ползата и моралната допустимост на мозъчните импланти, показват, че отношението на хората към човешкия вид 
вече е пречупено през призмата на инструменталното отношение към природата като цяло. Ние искаме не ние самите 
(на себе си все още гледаме като на автентична ценност), а другите в своите действия да отговарят на критериите 
на формалната ефективност и техническата ефикасност. Хората са резервирани да прилагат към себе си тази нова 
технология, но когато става дума за другите, от които зависи техния живот и тяхната сигурност, те заявяват: „Морално 
е искането ми пилотът да взима хапче (или да е ‘оборудван’ със съответен мозъчен имплант), засилващо неговата 
бодрост, внимание, концентрация, двигателна сигурност и рефлекси, защото противното би било равнозначно на 
съгласието ми да се кача в повреден самолет.”

Тоест, засега ние отреждаме за себе си съдбата да имаме естествена психична и ментална идентичност, 
докато в един по-абстрактен, надличностен, план, ние сме склонни да гледаме на другия като на „обект”, който би 
могло, а понякога и трябва, да притежава една технико-подобна, формална по своята същност, виртуална психична 
и ментална идентичност. В този контекст новите технологии са средство за стесняване на обхвата на реалното (в 
смисъл, естественото) и разширяване на полето на виртуалното (изкуственото, преднамереното, формалното, 
ефикасното).

Е. Други медицински технологии (виртуализиращи психичната и менталната идентичности), които в близко 
бъдеще могат да имат осезаем успех в преодоляването на границите на естествените ментални възможности, са 
генетичните модификации на ДНК, терапиите със стволови клетки (които могат да направят хората когнитивно по-
ефикасни) и нано-роботите (които могат един ден да коригират и оптимизират молекулярните структури на клетките).

Засега, обаче, приоритет като средство за манипулиране или виртуализиране на менталната идентичност имат 
медикаментозните стимуланти, усилващи работоспособността и паметта, и подтискащи умората. Както е известно 
тези препарати, от една страна не са универсални (не оказват въздействие върху всеки индивид или поне степента 
им на въздействие е строго индивидуална), а от друга – почти винаги хората стават зависими от тяхната употреба. 

7  Duncan, David Ewing. How science can build a better you – The New York Times Sunday Review, November 4, 
2012.
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Същевременно специалистите в областта на невронауките очертават хоризонта на медикаментозна виртуализация 
на менталната идентичност: фармацевтичните компании вече тестват химични съединения, които могат да позволят 
на пациенти с деменция и с други мнемонични увреждания да засилят своята памет, но и те не знаят дали тези 
препарати биха имали положителен ефект върху здрави хора.8

                         ------------------------------------------------------------- 

В заключение ще се опитам – провокиран от интелектуалната интрига около разразилата се през последните 
пет години световна финансова криза - да потърся една, макар и ковена, връзка между породената от новите технологии 
виртуализация на човешката идентичност и не чак дотам добре познатият ни квази-виртуален (имагинерен) свят 
на парите (капитала). Целта е да се покаже, че както парите (капиталът, дългът, кредитът) еволюират от реална 
към виртуална същност, така и човешката идентичност търпи развитие в посока на виртуализиране на основни 
реални (естествени) човешки атрибути: тяло, психични и ментални способности, пол, майчинство (бащинство). Този 
процес към виртуализиране на човешкия свят (както личностен, така и финансов) има универсален характер по 
причина на доминантната нагласа на разума, който per se си служи с лексиката на репрезентациите и с граматиката 
на рационалното (математическото, формалното).

Съзерцавайки в края на 80-те години на ХХ в. електронното табло на Таймс Скуеър, отчитащо във всеки 
един момент размера на американския дълг, нарастващ с 20000 долара в секунда, в Глобалният дълг и паралелният 
универсум Бодрияр пише, че „вече няма съотносимост, няма съотносим свят, който да служи като норма за измерване. 
Изчезването на универсума на съотносимост е един съвсем нов феномен”. Дългът циркулира в своя собствена 
орбита, по своя собствена траектория, създадена от капитала, който отсега нататък е свободен от каквато и да било 
конотативна връзка с икономиката и пребивава в един паралелен свят. Този свят е паралелен на света на реалиите, 
понеже нарастването на фиктивния капитал, зад който не стоят реални парични знаци, е освободило парите от 
тяхната връзка с всекидневния свят на производството, на стойността и на полезността.

Процесът на виртуализиране на човешката идентичност се подчинява на същите закономерности, които 
са свойствени на експоненциалното нарастване на капитала. Виртуалните светове на човешката идентичност, 
колкото повече се развиват технологиите, биологията, медицината, генетиката, невронауките, толкова по-отчетливо 
те ще губят своята съотносимост със света на човешките реалии. „Виртуалната реалност”, мозъчните импланти и 
зараждащата се киборгизация на човека са ярък пример за тази тенденция. Същевременно тези виртуални светове, 
подобно на капитала (дълга), имат своя, условно казано паралелна, траектория, която в близко бъдеще е възможно 
вече да няма (разумна) допирна точка със света на реалния човек. Както капиталът вече не е в (разумен) паралел 
с икономиката, така и виртуалните светове на човешката идентичност някой ден вероятно ще пребивават в една 
орбита, лишена от хомология със света на днешните хора.

Големият въпрос, на който трябва да си отговорим, е как да мислим днешния сблъсък между тези светове 
– от една страна, виртуалният свят на човешката идентичност и светът на реалния човек и, от друга страна, светът 
на капитала и светът на реалната икономика – преди те завинаги да станат паралелни един на друг и на практика 
неуправляеми от нас. Дали този сблъсък вещае неизбежна загуба на все още съществуващото равновесие между 
тях или той е предизвикателство към нас и повод по нов начин да осмислим човешкото, съхранявайки неговата 
самоидентичност и аподиктичната му връзка с нещата сами по себе си?     

8  Ibid.
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 Consumerism and its culture is a common topos of a significant share of contemporary philosophical research. We 
believe that now is the proper time already to take a look at the rapidly advancing information or post-consumerist society, 
which extends beyond the consumerist society. This is a new type of social arrangement where the former consumers and 
electorates are transformed into information individuals/units. Along with this change, new forms of control are emerging to 
substitute the obsoleting manipulation and social engineering. 

 Ще започна с нахвърляне на няколко щрихи относно това какво ще разбирам под информационно общество. 
Някои български автори разполагат исторически информационното общество след аграрното и индустриалното 
общество и отбелязват, че докато при индустриалното общество основната ценност е капиталът, то в информационното 
общество най-ценна става информацията; съответно онези, които са владели капитала в предходното общество са 
притежавали действителна власт, а в новата епоха онези, които владеят информацията, са във властова позиция. 
Според друга теза, която ще ползваме при нашия анализ, информацията не е просто преобладаващият продукт на 
потребление, тя се е превърнала едновременно в производствен ресурс и в стока за потребление. В съвременните 
информационни взаимодействия тя е едновременно производствена линия и дистрибуторска мрежа. 
За да очертем спецификата на информационното общество ще спомена за разликата, която Зигмунт Бауман прокарва 
между производително и консуматорско общество в рамките на индустриалното общество. Според него основният 
принцип на първото е производството, а на второто—потреблението, базиращо се най-вече на изкуствено създадени 
потребности. Подобна теза не е просто тавтология, следваща наименованието на всяка от горните обществени 
уредби. Това е необходимо и полезно разяснение, подчертаващо различните насоки на развитие на тези фази на 
обществото. 
 
 Несъмнено и в двете съществува както производство, така и потребление, но в първия случай от “гражданите” 
(навсякъде терминът „граждани” е в кавички) се е очаквало главно да посветят живота си на производството, което 
ще им осигури достоен начин на живот, а във втория те са поощрявани да използват по най-пълноценен начин 
предоставените им възможности—възможностите да консумират. И в двете обществени епохи преобладаващото 
мнозинство от населението е пребивавало в идеологическа илюзия относно социалната среда, в която живее, и 
относно собственото му място в нея. Докато в производственото общество цялото внимание се е съсредоточавало 
върху стоките и парите, които са се привиждали в тайнствена светлина, придаваща им ценност, то в консуматорското 
общество отделният индивид се описва като източник на свободен избор, от който зависи не просто каква бира ще 
пие и какъв прах ще сипва в автоматичната си пералня, но и каква кариера ще си избере, къде ще живее и, изобщо, 
какъв начин на живот ще води. И в двете схеми се изпускат много важни елементи, което гарантира превратна 
предства за съответната ситуация или, казано по-точно, създава се превърната форма. Определени несъществени 
обществени връзки се привиждат като изначални, самодостатъчни и определящи битието и смисъла на всички 
останали отношения. В производственото общество всъщност зад стоките, услугите и парите, които ги измерват 
и служат те да бъдат придобивани, се крият най-обикновени обществени отношения на труд, частично заплащане 
на труда и значително безвъзмездно присвояване на труда без заплащане, известно като експлоатация. Освен това 
тук се създава и непрекъснато нараства господството на тези, които присвояват труда, над онези които го полагат. 
В консуматорското общество, от друга страна, свободният избор, позволяващ безпрепятствено да разполагаме 
със стоки и услуги и, в крайна сметка, да избираме дори собствената си идентичност, всъщност прикрива своята 
противоположност—пълната зависимост. Защото преди да се възползваме като свободен консуматор (субект) от 
пазара на стоки и услуги, ние е трябвало да се продадем като стока на пазара на труда. Или както Бауман пояснява: 
„Съдбата на стоковия фетишизъм е да скрива човешката, прекалено човешката субстанция на обществото на 
производителите. Предназначението на фетишизма на субектността е да скрива стоковата, прекалено стоковата 
реалност на обществото на консуматорите.” С други думи докато производителите са в състояние на плен на силните 
на деня, маскирано от стоково-паричните отношения, то консуматорите са в плен на пазара, маскиран като свободен 
избор. 
 Различават се и начините на контрол в двете общества. В първия случай това се осъществява чрез повсеместен 
надзор и принуда, докато във втория случай надзорът и принудата са заменени с доброволно предприемане на 
определени действия, които се възприемат като привлекателни. За описването на двата различни начини на контрол 
Бауман използва термините паноптикум и синоптикум. При паноптикума е налице център/центрове, които надзирават 
производителите и им подават команди, които е задължително да се следват, за да се подържа реда. При отклонение 
от командата следват санкции. При синоптикума множеството на консуматорите е втренчено в даден център, 
откъдето не идват команди, а се предоставят привлекателни, дори съблазнителни, примери, които лесно могат да 
бъдат следвани. Двата подхода се различават не само по направлението на наблюдението, съответно от центъра към 
периферията и от периферията към центъра, но и по своя обхват. При паноптикума, присъщ на производителното 
общество, стремежът е колкото се може повече индивиди от населението да бъдат обхванати от контрола. При 
синоптикума всеки (или почти всеки) се стреми да участва, бърза да се наслади на възхитителното зрелище и да се 
включи в съблазнителното представление. Обаче контролът на консуматорското общество извършва подбор, а по-
точно, дискриминация на жадуващите за свободна изява (чрез консумация) зрители и актьори. Знакът VIP вече не се 
отнася само за дипломатите и политиците, получаващи безпрепятствен достъп до летищата на глобализирания свят. 
Много по-съществени стават тъй наречените VIP клиенти, които са способни да допринесат съществено за дадена 
фирма или даден бранш и поради това се радват на специално отношение и получават несравними възможности в 
сравнение с останалите консуматори, т.е. са по-свободни от останалите свободни „граждани”. Следват заможните 
клиенти, чието ветрило от възможности е също достатъчно обширно, така че те да не изпитват никакви ограничения. 
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След това идват с нищо незабележимите редови клиенти, каквито са масовите консуматори, чиито възможности, 
въпреки че доста са поорязани, по дефиниция остават свободни. Накрая се нареждат онези, които не могат да се 
нарекат консуматори, просто защото финансовите възможности не им позволяват. Това са декласираните елементи, 
за които остава само отблясъкът на зрелището, но на което те не могат да се насладят, а какво остава да вземат 
участие в консуматорския пир на избраните. Те са извън обществената класация по един много специфичен начин: 
обществото не се нуждае от тях и те са му в тежест не защото изразходват средствата на данъкоплатците под формата 
на социални помощи и нищо не произвеждат (това не е задължително), а защото са неспособни да консумират и 
поради това не допринасят за пулсирането на обществения организъм.

 Ако се върнем към информационното общество, което позабравихме, говорейки за двете фази на 
индустриалното общество, ще забележим съществени различия във всички съществени аспекти. Перспективата, 
през която ще разгледаме информационното общество, е преминаването отвъд консуматорството. Отново както 
при консуматорското общество, където производството не изчезва, а само губи първостепенното си значение, при 
информационното общество консуматорството не секва напълно, но отстъпва на заден план. Не би било точно, а 
дори подвеждащо да се смята, че информационното общество се характеризира с преобладаване на консумация на 
информация. Естествено, че този процес е налице, но той не е определящ за социалната структура и обществените 
процеси. Ключът към информационното общество трябва да се търси в отпадането на консуматорството като водещ 
принцип и навлизането на произвеждането на информация и нейната експлоатация (а не консуматорството) като 
основен двигател на най-новото общество, което може да бъде наречено пост-консуматорско. 
Бих искал да подчертая, че с оглед анализирането на информационното общество, не би било продуктивно да се 
съсредоточаваме върху нарастващия обем и достъп до информация или върху техническите и политическите бариери 
пред свободния достъп до нея. Евентуалното ограничаване на достъпа до социалните мрежи Фейсбук и Туитър в 
Китай, Латинска Америка и Сирия или пък монополът върху медиите в България в никакъв случай не са съществена 
тема на информационното общество. Както двама от най-неординерните изследователи на съвременното общество—
Антонио Негри и Майкъл Хард—подчертават „Икономическата продукция .е все повече биополитическа, все повече 
насочена не просто към производството на стоки, а, в крайна сметка, към производство на информация, комуникация, 
сътрудничество—накратко казано, към производство на социални отношения и социален ред.” Бих разширил тяхната 
теза, като кажа, че продукцията не е само икономическа, а социалано-политическа, и информацията е не просто 
един от компонентите на новия тип производство, а е самата субстанция и структура на производството и с това 
субстанция на обществото. До свободните “граждани” или, по-точно, масови индивиди достигат само отблясъците 
на информация, защото те самите функционират като информация. Именно затова стават толкова ценни личните 
данни, въвеждат се закони за защита на личните данни, където са заложени хиляди вратички, незабележими с просто 
око и недостъпни за непосветените, за изтичине на информация. 

 Всеки от нас е постоянен източник на информация като биосоциален индивид и обект на манипулация и 
въздействие като биополитическа единица (доколкото манипулацията е запазила значението си). Освен това реално 
битие всеки един от нас притежава и виртуално битие на редова статистическа единица. Комбинацията между 
реалното информационно и виртуално информационно битие на индивида може да бъде наречено информационен 
индивид. Именно обработката на данните на информационните индивиди е двигателят на пост-консуматорсотото 
общество, а не безпрепятсвеният достъп до клюките за сватбата на Кейт и Уилям или свободното поемане на поредната 
порция от брифинги за бойните действия в Северна Африка заедно със сутрешното кафе. За новото общество не 
е съществена неограничената възможност да споделим благоговението на френската монахиня, изпитала чудото, 
извършено от блажения Папа, нито пък виртуалната ни разходка „със затаен дъх“ из Олимпийското градче в Лондон, 
продължавайки необезпокоявани да следим на андроида буйството на тълпата, помитаща посолство след посолство 
или изпълнинията на поредната мега поп звезда, балансираща на ръба на вменяемостта. 

 Пришествието на пост-консуматорското информационно общество започва с разпадането на колониалната 
система в Югоизточна Азия и в Африка (с тази подробност, че там пост-консуматорската фаза настъпва само 
логически, а не хронологически, поради фактическата липса на консуматорски отношения в тези региони) с 
произвеждането на информационни индивиди и информацията като такава за нуждите на хуманитарните операции, 
държавните заеми, различните концесии и т.н. Пост-консуматорското общество зае позиции и в Централна и Източна 
Европа след нежните революции с информацията необходима за реституцията, приватизацията, дерегулацията, 
стабилизационните заеми, а на настоящия етап, за разпределяне и усвояване на европейските фондове, а в недалечно 
бъдеще вероятно и със спасителни заеми за справяне с дълговата криза. Съвсем наскоро информационното общество 
зае позиции и сред близкоизточните страни, вследствие на мирните „граждански” протести, довели до неограничено 
пренаселяне на болниците и неочаквано, но напълно заслужено, проспериране на агенциите, съпровождащи 
„гражданите” в последния им път. Макар и без революции, а единствено с последователни и неотклонни реформи, 
пост-консуматорското информационно общество напредва и в най-развитите страни на Европа, както и в останалите 
държави на индустриалния глобализиран свят.

За разбирането на контрола в пост-консуматорското общество е задължително да се отбележи, че средствата на 
манипулация в трите й основни форми—политическа пропаганда, търговска реклама и различните PR кампании 
(доколкото връзките с обществеността се различават от първите две форми)—се заменят с непосредствени начини 
на контрол, свързани с по-осезаема или по-незабележима принуда. 
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 Показателна е промяната, настъпваща с манипулативните възможности на симулакрума, както той е описван 
от Жан Бодриар, при трансформирането на консуматорския начин на живот в по-напреднали форми на обитаване. 
Разяснявайки симулакрума от първи вид, френският социален мислител подчертава измамния характер на двете му 
проявления: комерсиалното и морално-правното. И в двете си еманации симулакрумът цели и успява да заблуди 
„гражданите“, че те живеят в свят, устойчиво подреден съгласно ясни, справедливи и общовалидни принципи и 
норми. По този начин играта на пазара се представя като сериозно занимание, достойно за уважение, похвала и 
съвсем оправдано осмислящо човешкия живот. Скрива се произволният характер на играта, гарантиращ печалбата 
на едни и загубата на други, като последните, дори когато схващат себе си като щастливи, защото не мизерстват или 
просто защото са постигнали набелязаните цели, всъщност са губещи, тъй като живеят в незрима или в ненапълно 
осезаема принуда. Подобен трик се използва и когато се внушава, че в политиката цари моралност и законност. 
Бодриар няма съмнения, че предполагането на морал и правен ред в политиката е противоречие в термините. И 
в двата случая се разчита на заблудата, за да не се загуби аудиторията: в първия случай—консуматорите, а във 
втория—избирателите.

 Тридесетина години след пришествието на симулакрума манипулативната заблуда все повече отстъпва на 
заден план. Вместо рекламирането на продукти и услуги се пристъпва към рязко смъкване на цената на всичко, 
предлагано на пазара (и вероятно, но не задължително, и на неговото качество), съчетано със стряскащо падане 
на доходите на мнозинството. Тук, мястото на измама се заема от очевидната предопределеност да се изразходват 
средства само за най-необходимото и достъпното. Политическата сфера също търпи развитие, като в нея се прибягва 
към открито насилие без иносказанието и увъртанията на пропагандата за да се достигне до повсеместното 
предпочитане на тоягата като първи избор за комуникация за сметка на богатите на каротин храни. Тези промени са 
илюстрация на лансираната по-горе теза, че консуматорите и избирателите се превръщат в информационни индивиди, 
а консуматорското общество, преминавайки през втечнената модерност (по думите на Бауман), все повече се оформя, 
или по-точно размива, като пост-консуматорски конгломерат от напълно независими информационни индивиди. Не 
е необходима особена прозорливост, за да се установи, че тази форма на съществуване на „гражданите“ определя 
тяхното битие главно като статистически материал и ако предполага манипулация, то това не е традиционната измама, 
извършвана със средствата на политическата пропаганда, рекламата или връзките с обществеността. За манипулация 
може да става дума единствено като манипулация на статистически данни или, когато е наложително, манипулиране 
на реалността, отразявана в статистическите доклади. Например, преднамерено намаляване количеството на 
пребиваващите в определени слоеве на населението и увеличаването му в други за целите на статистиката, вдигане 
доходите на дадени групи от „граждани“ и намаляване средствата на всички останали, удължаване средната 
продължителност на живот на определени целеви контингенти и съкращаването—на други. При всички тези осезаеми 
въздействия върху реалността, народонаселението е засегнато не като краен адресат на промяната, а единствено като 
обект на статистическа отчетност. Единствено виртуалната реалност на статистическия свят се има предвид при 
жонглирането с биополитическата реалност на „гражданската маса“.

 Особено място в прекия контрол върху биополитическите индивиди заема организирането на патови 
ситуации, среда за разиграване на „параграф 22“ или това, което Жан-Франсоа Лиотар нарича differend. Лиотар 
обръща внимание на условия, при които различните индивиди се подчиняват на различни правила при идентични 
ситуации. Или, казано малко по-точно, съществуващите правила или закони отговарят на интересите и намеренията 
на дадени групи от индивиди, докато други групи по дефиниция не могат да се съобразят със законовата рамка. 
Като типичен пример на differend  се споменават австралийските аборигени, когато се опитват да заведат иск за 
собственост върху земеделските земи на своите предци срещу фермерите,  притежаващи вече земята. Претенциите 
на аборигените са валидни според тяхното традиционно племенно законодателство, но те нямат юридическа сила 
съгласно в момента действащия австралийски закон. Поради това техният иск изначално не може да бъде разгледан 
в рамките на съществуващата правна уредба и фермерите продължават да бъдат законни собственици на спорните 
земи. По същия начин заемите, отпускани от международните институции, не могат да бъдат по принцип изплатени; 
с минимална българска заплата по дефиниция не може да се оцелее, а без суверен по определение не може да 
съществува суверенитет.
 Онтологическите и логическите връзки при подобни случаи биха могли по общ начин да бъдат описани така: ако 
единствено a предизвиква b, липсата на a би трябвало да не предизвиква b, т.е. не-a предизвиква не-b; но в дадената 
ситуация както a така и не-a водят до b. Да вземем като пример плащането на данъци: стриктното плащане на данъци 
(а) води до липса на санкции (b); но за определени институции и индивиди неплащането на данъци (не-а) води до 
абсолютно същия резултата (b) отсъствие на санкции, а не до нормално очакваната на промяна в резултата (не-b), 
а именно налагане на санккция. На практика това може да се дължи на заплащане за протекция вместо внасяне на 
данък, освобождаване от данък поради извършване на саществени инвестиции, спонсорство и т.н. или по неизвестно 
какви други причини. Независимо обаче от начините за обосноваване на нестандартните причинно-следствени 
отношения, общата схеми си остава същата: както наличието, така и отсъствието на съществената (необходима и 
достатъчна) причина неизменно довежда до едно и също следствие.

 На фона на информационните индивиди (единици) горният парадокс е ефикасен начин за „обезвреждане“ на 
биополитическите индивиди и обезсмисляне на техните действия. Това е всъщност елегантно и лесно за  поддържане 
средство за култивиране на статистически материал, каквито по същество са информационните индивиди. Тяхната 
дейност е капсулирана вътре в себе си, тя е обречена да не оказва влияние върху социалнополитическата система, те по 
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никакъв начин не заплашват системата, а, напротив, с действията си съдействат за нейното укрепване. При реализиране 
на пълното господство на системата главната роля не е отредена нито на манипулацията и произтичащите от нея 
консуматорска и „гражданска“ активност, нито на прякото насилие, а на трансформирането на биополитическото 
народонаселение в конгломерат от информационни единици с помощта на виртуалното статистическо измерение.
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 This paper is about some of the main characteristics of the virtual-based human knowledge and the new 
responsibility the epistemic agent has in this environment. The epistemic perspective and the time-space dimension of 
each discourse have been changed – they are open and available to be corrected twenty-four hours a day; hypertextual 
and without socio-cultural adapted translation; and there is an equal access for all different systems of beliefs. 
That changes the epistemic responsibility of the agent (regarded as an active element of the dynamic network). 

Key words: epistemic responsibility, epistemic perspective, hypertextuality 

Новото 4D пространство в мрежата - има само “тук”. Мрежата осигурява равен достъп1 в реално време 
на всички участници във виртуалния диалог, защото всички са равно отдалечени от това “тук” – отворена система 
не само като възможен брой участници, но и времево. Равният достъп създава контекст, който съвместява различни 
познавателни перспективи. Многообразието от човешки култури, до скоро съществувало удобно на свое локално 
място като различно на Другите, в което “боговте на едни са демоните на други”, а самият човек се определя, 
отграничавайки се от другия, защото не е като него, не е него или обратното – идентифицирайки се с недругите, 
своите, днес има ново измерение. Мрежата предоставя възможност да познаем реалността на Другите, но не 
обработена в някакъв външен образ от медиите/политиците/PR-a, а в най-интимните, дълбоки и често непонятно 
различни детайли – динамични и преливащи се една в друга множествености, където вече в една и съща реалност 
(поради ”смаляване на разстоянията”) съществува едно и неговото противоречие – едновременно, без да се отричат, 
без едното да има претенция за по-неистинно от другото. 

Равен достъп. За да се разбере разликата в достъпа, е необходимо сравнение с предхождащата го, “традиционна”, 
ситуация. До този момент публикуването или издаването на текст/видео/аудио ... се съпътства с институционализиран 
и социално приет (и като утвърдена социална позиция) редактор, модератор etc. Всяка статия или книга e обвързана 
с издателство, редакция, университет или друга институция. Освен това, за да получи публичност, e необходима 
стратегия за PR, реклама, разпространение. Аналогично е и с телевизията и радиото. В интернет-реалността 
достъпът и в двете посоки е променен. От едната страна – възможността за публикуване е отворена: лични сайтове, 
блогове, социални мрежи и портали с тематична насоченост (като YouTube, Tumblr., Vimeo, deviantArt и мн.др.). 
“Институционализирането” и одобряването на публикуваното се свежда само (и то в много размити граници) до 
авторски права (най-често това е оставено на личната отговорност на публикуващия, с малки изключения за видео, 
аудио и снимки, които са със защитени авторски права в мрежата и биват разпознавани автоматично); съдържание 
(напр. някои клипове в YouTube могат да имат ограничение “+18”, но единственото, което изискват е активен 
e-mail-акаунт, потвърждаващ възрастта – а всеки знае, че регистрацията в електронните пощи позволява всякаква 
“импровизация”); в блоговете – присъствието на модератор; и не на последно място – опцията за “блокиране/
докладване” на злоупотреба от останалите потребители на всяка публикация в някой портал или социална мрежа 
напр. 

Разбира се, “равният” и отворен достъп също не винаги е такъв. Ще приведа само един съвсем скорошен 
пример от нашата реалност (и виртуална, и извън мрежата). Случаят “Витоша ски” и пожара в Бистришко 
бранище. И в двата (съвпадащи времево и обвързани целево - с Витоша) показаха как паралено могат да се случват 
различни степени на контрол, манипулиране на информацията и силата на отворения достъп, комбиниран със 
законови положения извън мрежата. Докато “официалните” медии се опитваха да скрият скандалната връзка между 
олигарх и правителствени действия, в мрежата излизаше постоянно НеОфициалната информация от мястото на 
събитията. Най-интересен в това отношение беше случая с публикуването на снимки от туристи от първите мигове 
на пожара в резервата (които показваха “случайното” запалване на няколко огнища в иначе непроходима теритотрия). 
Снимките официално (институционално) бяха свалени при няколкото опита да бъдат разпространение в мрежата. 
Но когато една електронна медия (с официален такъв статут) откри авторите и публикува снимките, законите 
трябваше да бъдат спазени – нямаше опит за “контрол” на медията и те останаха в мрежата със свободен достъп. 

1   Разбира се, съществуват локални ограничения (изключвайки чисто техническите причини) 
на достъпа, които също се включват в характерните особености на конкретна система от вярва-
ния/убеждения (напр. Китай)
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Последният аспект от страна на достъпността за публикуване е свързан и с възможността за анонимност (отново 
до определена степен, защото IP-адресът на потребителите в мрежата винаги е изключително достъпен както за 
хакерите, така и за доставчика на интернет, а законово - и за държавните институции за контрол). Когато законово 
(най-вече локално, регионално и т.н., но е възможно и глобално) не извършва нарушения с публикациите си, авторът 
носи цялата отговорност за съдържанието на това, което създава в мрежата. И ако в реалността извън мрежата, 
където всеки е “с лицето си”, социалният коректор е много силен и предполагащ по-различна отговорност, в мрежата 
анонимността позволява доста по-разлини въможности за безотговорност на агента, но това също е свързано с избора 
му – до колко да се разкрие за Другите, да изгради (напр. един университетски професор) своя реална виртуално-
базирана биография или да публикува анонимно. 

Другата страна на достъпа в мрежата е свързана с достъпността до самите публикации – от сайтове, които 
са отворени за всеки потребител, до социални мрежи, изискващи регистрация и/или приемане от модератора или 
останалите потребители; до съвсем легално-платен достъп за музика напр. или за участие в он-лайн семинар. 
Генерално този достъп също може да бъде контролиран и ограничаван регионално или локално (от конкретния 
интернет-доставчик). Напр. достъпът до сайтове с торенти, който е отворен за страната ни, не е разрешен в някои от 
страните в Европейския съюз. А в Китай има ограничение на много от международните интернет-портали. 

Няма “център” и “социо-културно одобрено знание” – срещат се различни системи от вярвания/
убеждения, без адаптиран превод. Съвместяването на различни ситеми от вярвания/убеждения в познавателната 
среда не е ново явление, но във виртуалната среда надхвърля всички познати измерения. Разгледано на 
индивидуално равнище, отвореният достъп в мрежата изправя агента срещу епистемични перспективи, които са 
дори чисто физически немислими/невъобразими за него. И това се случва не само в реално време, но и директно (в 
пространството на дискурса) – без каквато и да е локална адаптация и превод2. Липсва “сигурна”, социално-одобрена 
позиция, с която да се съизмерва случващото се и която да бъде ползвана като познавателен коректив. Излизането 
от локалната концептуална система предполага не само по-активна, но и по-гъвкава позиция на агента. Пасивното 
клони към незнание. Възможността за публикуване в мрежата – технически улеснена и физически (чрез виртуалното) 
даваща автоматично публична достъпност3 създават и съвсем различна нагласа към “социално-одобреното знание”. 
“Неофициалните” източници получават по-висок статут и като автентичност, и като възможност за личен избор и 
изваждане на агента от пасивната позиция на управляван, следващ, манипулиран от PR-стратегии и институции. 
Мрежата, видяна като непрестанен поток от информация, отвореният достъп за корекции в диалога и промяната на 
участниците в реално време, изискват активна позиция на познаващия агент. “Децентрализирането” на източниците 
2  не само езиков такъв
3  Дори изборът от автора да е “ограничен достъп” до създаденото от него – копи/пейст 
опцията и възможността за неототризиран достъп (хакване) в мрежата размиват границите пуб-
лично-лично
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и постоянното актуализиране/надграждане на информацията поставят агента в позиция на постоянен избор в много 
динамична среда, където “не зная, не съм го видял/а” е лична отговорност. В този поток преходът от информация към 
знание все по-често надхвърля физическите човешки възможности. 

Мрежата позволява също не само достъп до информацията (все по-често и до публикациите, независимо от 
носителя – видео/аудио/текст/картинка) за интересуващия ни автор, но и директен контакт (ако е наш съвременник, 
разбира се) с него – електронен адрес, скайп-адрес или адрес в някоя социална мрежа и т.н. Идеята на героя на 
Селинджър4, че когато прочетеш някоя хубава книга, ти се иска да можеш “да се обадиш по телефона” на авторът 
й, тук важи за всякакви възможни форми на харесано произведение – освен изброените контакти, може директно 
да се коментира под публикацията и да се влезе в диалог с автора (е, понякога с PR-а или секретарката/я му ...). 
Изключително интересно езиково и културно разнообразие може да се срещне напр. в страницата на някой изпълнител 
във Facebook или в портали като Ustream (он-лайн възможност за директно излъчване на видео в реално време), 
където зрителите коментират в полето за чат от всеки “край” на света. Още по-динамична и разнообразна е средата в 
он-лайн семинарите, когато виртуално присъстват (и с видео-образ) хора от различни култури, със своя език (макар 
водещите да обявяват предварително езика, на който ще протече курса) и в различна часова зона – докато едните 
посрещат изгрева, другите виждат залеза и в реално време това е видимо чрез камерите им. Освен тези “директни 
включвания” в смесена културна среда, всеки потребител може да има достъп до страници както на официални 
медии, институции и организации, така и до лични страници (напр. в Tumblr.), които представят изключително 
автентично конкретната локална култура, на нейния език (често се срещат преводни варианти на английски, френски, 
немски и т.н. в зависимост от предпочитанията и целите на автора, но не е нещо “традиционно” все още), с нейните 
визуални образи и особености. А освен обвързаните с локална култура, присъстват и източниците с конкретна напр. 
идеологическа, религиозна или субкултурна обособеност. Така всеки може: да прочете месечния хороскоп от (!)
Архангел Михаил (в Ню Ейдж-страница); да научи за православния празник, който се празнува на определен ден; да 
прочете за последните медицински открития на университета Х; да провери последните тенденции в готик-средите; 
да прочете статите в последния брой на списание за феноменология и когнитивна наука; или да научи поредната 
дата, обявена за край на света от някой “пророк” (на скоро имаше такъв случай в САЩ и дори интернет-базиран 
брояч, който показваше времето до “края на света” – удобство, което спестява локалното изчисляване/объркване с 
часовите пояси). 

Пълноценното участие в диалога изисква не само да се удържа във вниманието тази нова 
контекстуалност, но и хипертекстуалността в общуването. Възможността във всеки един момент директно 
да се цитира “оригиналът”5, поставен в контекста от различни познавателни перспективи предоставя 
дискурсивна среда без аналог в реалността извън мрежата. Директното цитиране предполага както 
намаляване на субективната интерпретация, така и адекватното ползване/възприемане на различни (често 
смесени) изразни средства и носители. От друга страна това е възможност и за обратното – поставянето на 
всеки един фрагмент6 в нов контекст (видяно като различна познавателна перспектива) може да създаде 
съвсем друга смислова натовареност. 

Виртуалната реалност е граничен пример за необходимостта от активност у човека – в две посоки. 
Първо защото влизането в една компютърна реалност изисква нейното усвояване (език, система, възможности) и 
непознаването й директно изключва човека от глобалната мрежа. Второ, защото в тази изцяло виртуална човешка 
реалност, всеки сам трябва да удържа на входа и на изхода връзката с реалността си “навън”, със своето съществуване 
в реалния свят и с този на околната среда и останалите живи същества. Досегашният потребителски навик и уседнал 
локален светоглед се променя в осъзната активност към света. Информацията вече не се случва напр. в готов, 
смлян вид от телевизионния екран, а трябва да бъде търсена, намирана и разбирана ежедневно, защото тя вече е 
постояннен в реално време обновяващ се, коригиращ се и обогатяващ се поток. А поддържането на тази виртуална 
реалност изисква както потребяването на информация и постижения, така и споделянето на своето, допринасянето 
за съществуването и развитието й. Агентът трябва да бъде съзнателен не само за излизането от личното и локалното, 
но и за отговрността си като избор как, доколко и дали да се включи в този поток с респект към цялото многоборазие 
от вярвания/убеждения, в което намира своята необходимост да се изрази. 

4  Става въпрос за Холдън от “Спасителят в ръжта” на Джеръм Д. Селинджър
5  Разбирано само като “за първи път публикувано в мрежата”
6  в епохата на деконструктивизма и неограничените технически средства има възможност 
за накъсване/колажиране/манипулиране на всяка форма във виртуалното пространство



ВИРТУАЛНОТО
ДНЕС  И УТРЕ 

Епистемичната отговорност на агента в мрежата. Това е отговорността на агента за употребата, осъзнаването 
и приноса му към виртуално-базираното знание и взаимодействието му с останалите агенти в създаването на 
това знание, обосноваването и развиването му; както и в избора на изразни средства за представянето му. В тази 
“кубистична” среда агентът има два аспекта на епистемична отговорност (могат да бъдат видени и като степен на 
морална такава, но предвид сложната, напр. културна контекстуалност, не бих рискувала да добавя и проблема за 
релативизма на моралната нормативност).

Той трябва да създаде свой център – епистемична позиция (от първо лице) в отворения дискурс. Това е неговата 
собствена система от вярвания/ убеждения и настройване на фокуса на вниманието7 (всяка концептуална система 
има свои приоритети в заобикалящата ни среда/информация) към съответната перспектива.  През нея той “пречупва” 
текущата информация (и през своя избор доколко като количество да допусне/се задълбочи в потока). Така агентът е 
изправен пред необходимостта да “оценява” вярванията/убежденията на другите не като добри/лоши или правилни/
неправилни, а съпоставени с неговите собствените и обосноваността им. При срещата на различни перспективи, 
вероятността агентът да не може да оцени обосноваността им е много голяма. Осъзнаването на мястото му като 
елемент в тази динамична жива мрежа, поражда отговорността му към участниците и към нея в цялост. Ако не 
е способен да удържи осъзнато тази своя динамична и изискваща постоянното му взаимодействие (откликване) 
реалност, тя ще се превърне в един плашещ хаос от еднакво неразбираеми и чужди за него невъзможности. 

Другият аспект на отговорността му е свързан със способността му на (за)даващ в тази динамична мрежа. Необходимо 
е да има (осъзната) отговорност за своите действия8 – какво причинява с тях на себе си и на Другите/Другото – дали 
е в съгласие с тях или ги застрашава, с какво ги засипва, какво споделя и необходимо ли е или може да го задържи за 
себе си. Носи отговорност и за своето бездействие  - така лишава себе си от възможна пълноценна реалност, лишава 
и другите от всеобщност. Дори само примерът на Wikipedia (http://www.wikipedia.org/) е достатъчен да покаже 
как се създава виртуално-базиран източник с всеобщото участие на хора от цял свят (доброволци, без “социален 
сертификат” за компетентност в областта, за която създават статия), с взаимно коригиране, обновяване/създаване/
разширяване в реално време. И отново – възможността за анонимност в мрежата, която става изцяло отговорност 
(вече бяха изяснени законовите и съдържателни обвързаности) на агента като създаващ и публикуващ в мрежата и 
собственият му избор до каква степен да обвърже виртуалното си “аз” (често са много “аз-ове” – т.е един индивид 
много често има различни “аватари”�) със социалната си позиция в света като цяло - вече препрлетен в мрежата и 
извън нея. 

Разгледан по този начин, проблемът с отвореното виртуално мрежово пространство предоставя ново поле 
за изследване както на отговорността и активността на познаващия агент, така и на въпроса за релативността или 
детерминираността на епистемичната перспектива от напр. религиозни, научни или философски концепти, а също 
така и промяна на разбирането ни за познание.

7  http://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4&feature=player_embedded - един игрови 
пример за това как може да бъде насочвано вниманието на агента, така че в потока от възпри-
еманото да избере подходящия фокус за вниманието си, но едновременно с това да игнорира 
друг. В случая примерът няма конкретна културна или идеологическа обързаност, но е илюстра-
тивен относно възможностите да се насочва човешкото внимание (което обикновено е сложен 
културно-социален и най-вече познавателен процес)
8  Лесният технически достъп  и възможности за публикуване в мрежата отварят непре-
къснат “жив” канал без “модератор” 
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 This article is dedicated to contemporary amateur sport: how the new technologies, Internet and  increased free time 
impacted on this kind of sport; some advantages and disadvantages that mass sport faces are disused as well. This study is 
concentrated on Bulgarian forums’ league, which is an example of a good practice.

Настоящият текст ще се съсредоточи върху няколко проблема отнасящи се към съвременния масов традиционен спорт. 
По какъв начин му се отразява факта, че съвременният човек разполага с невиждано досега свободно време и какво 
е влиянието на новите технологии, върху него, по-конкретно интернет и онлайн игрите с множество потребители.

Свободно ли е свободното ни време?!

От средата на ХХ-ти в., в т.нар. „развити държави“  е нормиран осем часовият работен ден. Изведнъж, за първи път 
в човешката история, обикновеният човек има свободно време.  С навлизането на новите технологии пред хората 
се разкриват невиждани до този момент удобства и възможности, но както ще стане ясно от настоящият текст, това 
свободно време вече не е свободно, а почивката се е превърнала в задължение.

Хербарт Маркузе1 обръща внимание, че съвременните потребителски общества са тоталитарни, но по един нов 
начин, а именно чрез средствата за масови комуникации и новите технологии се осъществява контрол върху масите, 
но при него няма култ към личността на вожда, а към стоките. Правителствата на отделните държави приемат 
репресивни мерки срещу населението, за да запазят сигурността на икономическата система. Авторитетните 
личности и професии, се осмиват или функциите им уж се изземват от масовата култура (напр. съдебните спорове 
по телевизията, лекарите, лекуващи от екрана и пр.). Свободното време се оказва изключително важно за този нов 
тоталитарен режим по две основни направления: първо, добре е населението да е под наблюдение и контрол, не е 
желателно да се организира и групира, да се развива и да мисли, защото може да осъзнае положението си и да иска 
промени.

Второ, тези граждани трябва непрекъснато да консумират стоки, за да поддържат икономическата система. 
Затова за съвременните потребителски общества организацията на свободното време е от голямо значение. 
„Свободното време вече не е свободно, обръща внимание  Бодрияр2, то е „за да се ходи някъде“, „да се прави нещо“, 
различно от заниманията на работното място. Доскоро то е давало възможност на хората да прекарат повече време 
със семейството, приятелите, за самоусъвършенстване, посвещавало се е на спорт и изкуство. Днес то се посвещава 
на взаимодействието с машините и стоките. Според Бодрияр,  максимата   „Хората са равни пред времето и смъртта“ 
създава благоприятна среда за два мита - че хората са равни, и че са господари на свободното си време. Това е 
парадоксът на потребителското общество. Благодарение на новите домакински уреди, бързи коли, развита градска 
инфраструктура, нормирания работен ден и пр., хората имат все повече „свободно“ време, но както твърди Бодрияр, 
то се използва, за да се консумират ерзац желания, т.е. вече не е свободно. Съвременният градски човек се стреми 
да си извоюва повече свободно време, наема детегледачки да се грижат за децата му, прислужница да чисти дома, 
купува си нечие свободно време, за да се остави туристическата агенция да му направи амбициозен туристически 
график, в който да фигурират няколко държави, културни и природни забележителности и пр. За оставащото му 
свободно време, той трябва задължително да хване тен, за да е ясно, че е бил някъде на почивка.  В същото време 
човекът, разполагащ с по-малко финансови средства прекарва свободното си време пред телевизора, със сериала, с 
туристическите предавания, може да отскочи и до някой курорт, само и само, за да хване тен. Според Бодрияр, макар 
че тези хора имат свободно време, то реално е изгубено време.3 Вече не съществува съзерцателност, спокойствие, 
оставане насаме със себе си, желание за самоусъвършенстване, „времето е пари“.

 Аполинеровата максима „Когато говорим за времето, то вече си е отишло“, днес се е преформулирало в 
„“Имаш“ ли време, значи то вече не е свободно“. Почивката се прекарва по определен начин, както повечето неща 
в потребителското общество и тя има знакова стойност, тя е символ на престиж, на социален статус. Свободата се 
изразява в това дали да се работи или да се консумира – дадена стока или услуга. Всичко това в никакъв случай не е 
случайно, а още по-малко е безобидно. Теодор Адорно4 също обръща внимание на този проблем: свободното време 
зависи от социалните предпоставки, които определят вида общество. В резултат от културната индустрия то се е 
превърнало в пародия на самото себе си. Например, непрекъснато задавания въпрос: какво ни е хобито; отговорим 
ли обаче, че е задълбочено четене, композиране и слушане на музика, това звучи несериозно на питащия, който 
очаква от нас, да обгрижваме саксии с цветя, да сглобяваме детски самолети, пъзели и пр. джаджи, предлагани 
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от масовите списания. Да се рисува и да се пишат стихове е отживелица, днес е важно да се следи по телевизията 
сватбата на някой принц, реалити или сапунка. Това, което е характерно за почивката е, че тя задължително се 
противопоставя на работата – службата. Противопоставянето се е превърнало в норма, работата винаги се възприема 
като нещо неприятно, на което трябва да се противопостави отпуската. Адорно не разбира това противопоставяне, 
защото смята, подобно на Маркс, че работата не би следвало да е отчуждена от трудещия се, а да  носи удоволствие, 
удовлетворение и да развива човешкия потенциал. Той самият казва за себе си, че не прави разлика между работа 
и почивка. Но това не важи за съвременния страдащ на работното си място, страдащ и в почивните си дни човек. 
Културната индустрия възпитава, например у младите жени, една единствена цел - да се препичат на слънце, за да 
са кафяви и сексапилни. Ако при Бодрияр тенът подсказва  лайфстайл, за Адорно той подсказва безпомощност и 
незнание какво да се прави през свободното време.  Почивката бързо става отегчителна, необходима е културната 
индустрия, за да покаже какво трябва да се прави. Адорно дава за пример израждането на  разходките из планина, 
ако преди ходенето на планината е било свързано с наслаждаване на дивата природа, съзерцаване и оставане насаме 
със себе си и близките си, то днес тя е заменена от къмпингите. Важна става последния модел палатка, екипировката 
от обувките, до раницата, желанието дивата природа да се „цивилизова“.   Разходката няма значение, важно е да 
се закупят и използват достатъчно количества предмети, симулиращи удобство, в противен случай разходката е 
изнурителна и скучна. Според Адорно, досадата е резултат от тъпотата5,  към нея се добавя и политическа апатия. И 
двете са резултат от атрофията на въображението. Въображението на хората се свежда до представата какво е „секси“, 
привлекателно, модерно и „готино“.  Фантазията още от най-ранна детска възраст се манипулира от Културната 
индустрия, която чрез детските предавания, филми, дори някои книжки и играчки  задава цялостния модел на игра и 
забавления. Важно става да се притежава определена пръчка, защото е вълшебна, все едно за детското въображение 
не може всеки молив да е вълшебна пръчка. Короната от пластмаса, рекламирана и предлагана в детските магазини, 
превръща момичето в принцеса, според рекламите, не се допуска творческото вдъхновение и въображение детето 
само да направи короната от картон или цветя и пр.  

Цялата тази индустрия създава не-свобода, хората от толкова ранна детска възраст се лишават от свободата, че когато 
я получат не знаят какво да правят с нея. Културната индустрия бързо им посочва какво да правят, т.е. да консумират. 
Това особено много важи и за масовия спорт, за  колективните игри и отношението към здравето и красотата.  В тази 
връзка интернет и особено социалните мрежи имат ключово значение за спорта и за „убиването“ на „свободното“ 
време.  

Игра, спорт и виртуалност

Йохан Хъойзинха, в Homo Ludensобръща внимание, че на пръв поглед загубата на игрови форми в обществения 
живот се компенсира от друго важно явление, каквото е спортът. 6 Той, според Хъойзинха, непрекъснато е засилвал 
значението си на обществена функция и е разширявал все повече своето влияние. От края на ХІХ-ти в. спортът се 
взима все по-сериозно, правилата стават по-строги и подробни, важно става да се подобряват спортните резултати 
и се засилва стремежът към успех на всяка цена.  Тази прекалена строгост и дисциплинираност обаче унищожават 
чисто игровото съдържание на спорта. Поведението на професионалните спортист губи своята спонтанност и 
непринуденост. За съжаление, в съвременното общество спортът заема място извън действителния културен процес, 
развиващ се независимо от него. В древният свят не е било така, отбелязва Хъозинха, състезанията са били част от 
свещените тържества. Те са имали задължителен характер, заради свещените и изцелителни действия. Днес спортът 
се развива самостоятелно. Професионалният спорт се използва от културната индустрия, така че той да осигурява 
ерзац представления и да „убива“ свободното време.  Аматьорският спорт - масов спорт, спортът за всички, е запазил 
своята игрова основа и в този смисъл е част от културата, градивен начин за оползотворяването на свободното време. 
Игрите, според Маршал Маклуан, подобно на изкуствата са метод, с който може да си направим извод за състоянието 
на обществото като цяло. Но промените,  настъпващи при игрите са притеснителни. Да вземем за пример спортът 
за всички. Занимания като фитнес, аеробика – т. нар. техники за поддържане на определен външен вид заместват 
груповите игри. За съвременния градски човек е изключително трудно да намери достатъчно хора, с които да играе 
футбол, волейбол, хокей и пр. Групата се събира трудно, местата, на които може да се практикуват тези игри са 
оскъдни. В задръстването, след работно време да се стигне от единия край на града до другия си е предизвикателство,  
да не говорим, че са необходими  поне десетина   души, за да се изиграе един мач, а това е  доста трудно постижимо. 
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Разбира се, това има и своето политическо значение, налице е атомизиране на обществото, в смисъла, 
който Хана Аренд влага в „Тоталитаризмът“7, всеки остава сам за себе си, комуникацията с околните е 
нежелателна. Тук обаче не става въпрос за насилствено ограничаване и страх, а за нежелание от страна на 
хората, които се чувстват достатъчно добре на пътеката за бягане, докато тичат да се взират в екрана на 
телевизора или да чатят в социалната си мрежа. И това „свободно време“, прекарано по този начин, има за 
цел да накара спортуващия да изглежда „секси“ или по начин, наложен му от Културната индустрия. Бодрияр 
обръща внимание, че масмедия културата - културната индустрия предизвика у потребителите атрофия на 
образа – следователно всички жени трябва да приличат на кукли, а всички мъже на войници. Фитнесът, 
аеробиката и пр. занимания не са игри, не са и спорт, те имат за цел да поддържат тялото в кондиция. По 
този начин на трениращите им е безкрайно удобно, няма нужда да развиват социални контакти, връзки и 
отношения. Всеки си е сам за себе си, прави нещо полезно и уж здравословно. Все повече хора  предпочитат 
да тичат в парка, отколкото да играят тенис, голф, плуване и пр. игри, изискващи комуникация с останалите 
играещи живи същества. На практика тичането е безплатно, но както отбелязва Бодрияр, тичащият в парка 
има такава измъчена физиономия, „все едно тича към смъртта“8. Отново пример, за страданието на хората им 
през свободното им време.

Но тъкмо когато си мислим, че нещата няма как да станат по-зле, в епохата на Интернет проблемите се 
увеличават. Физическите упражнения, дори техниките за поддържане на определен външен вид се изместват 
от пластични операции, хапчета за отслабване, козметика и други лесни начини за постигане на определен 
резултат. По същия начин вроденото желание на човек да играе е задоволено отново с ерзац, а именно чрез 
онлайн игрите с множество потребители. При тези игри диалогът обикновено е сведен до няколко изречения, 
ако въобще има такъв с реален човек, често насреща стои компютърната симулация на играта.  Спортът, 
подобно на високата култура, става достъпен за малка група от хора, останалите играят много по-достъпните 
и лесни за упражняване компютърни игри. Играта на тенис, на волейбол, на футбол на стадиона в реално 
време е скъпа, изисква усилени тренировки, способности за екипна работа, въображение, бързина, много 
по-лесно е да се упражняват тези спортове в изкуствена среда чрез клавиатурата на компютъра. Там има и 
място, и достатъчно брой желаещи да играят, не са необходими дори елементарни социални умения като 
способност за комуникация и отношение към другия. Тези проблеми са нашироко анализирани и обговаряни, 
но в тази статия ще дам пример и как технологиите биха могли да са полезни, да помагат за общуването и 
организирането на масовия спорт.

В България има множество такива примери, много популярна е Форумната лига по футбол9 . В 
нея могат да членуват хора, които искат да играят футбол, но няма с кого. Там те срещат и други желаещи, 
организират се турнири, съвместни тренировки, форуми и други активности, които създават истинска общност 
на спортуващите и за радост тази общност се увеличава. По този начин форумците се обединяват. В лигата 
членуват пишещите във форумите на в. „Сега“,  форумците от „Замунда“ от играта „Драконче“ и други групи 
с различни интереси. Те кръщават отборите си със забавни имена  като „Олимпик Ракия“,“Цифра Злина“, „МК 
Дружбето“. Всичко е хем на шега, хем невиртуално.  Игрите се случват на истинско игрище, в „реално време“, 
играещите присъстват физически, лично поемат и отговарят за задълженията си към отбора. Въпреки това 
игровият момент е запазен, футболистите си измисля прякори, закачки, измислят си униформи, които може 
и да са розови, защото все пак  турнирът е на шега -той е единствено и само за удоволствие, не за награден 
фонд или световна слава. Момчетата се радват на почитателки, имат истинска публика, която се вълнува от 
тях, защото някой от играчите им е съученик, от махалата, гадже.. По такъв начин тези игри напомнят за 
зората на турнирите по футбол, когато отборите са били съставени от местни момчета, представящи махалата, 
града и държавата, а не както е в момента в професионалния футбол - играчи от другия край на света се 
състезават за България, Англи, Италия… В този смисъл в играта има култ, има ритуал, тя е част от местната 
култура.  Създават се дългогодишни приятелства, а разговорите във форума далеч не се свеждат само до 
спорта, говорещите имат отношение и към политиката и към изкуството и културата. В този смисъл интернет 
наистина се използва за развиване на социалните умения, подпомага комуникацията и е в полза на човека. 
Подобни инициативи се опитват да се наложат и във волейбола, баскетбола, хокея, ръгбито и др. групови игри. 
Ето пример за добре прекарано свободно време, подпомогнато от новите технологии.

Компютърните симулации  също се оказаха полезни и с широка образователна функция. Първоначално 
те са се използвали за подготовка на професионалните пилоти на формула едно, на летци и др. Днес те се 
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използват при шофьорските курсове, като например в САЩ са задължителна част от изпитите. Винаги е  за 
предпочитане катастрофата да се случи на екрана на компютъра, отколкото в реалността, в същото време 
симулациите са интересни и увлекателни, чудесен начин, докато играят хората да научат нещо ново и полезно.

Интернет се оказа и чудесно място за гледане на спорт. На пръв поглед нищо интересно в това, но 
феноменът „пиър то пиър“ - „p2p”10, показа, че могат да се избегнат масовите спортни канали и благодарение 
на общия интерес, споделянето и съпричастността на хората един към друг могат да се гледат и турнири, 
които не се излъчват по популярните канали, могат да се гледат популярните канали, но без да се плаща за тях. 
Този тип сайтове работят на принципа на  „торентите“ - колкото повече хора гледат, толкова повече сигналът 
се пре-предава, качеството и бързината са по-добри. Това „пиратство“ обаче дава възможност на гледащите 
да коментират спортното събитие, то да се анализира, обговаря, критикува, да има обществена рефлексия 
върху случващото се. Спортното събитие вече не е просто зрелище, а има социална и културна функция. 
Отново форумите около тези страници се вписват грамотно, има реален богат диалог и показва ерудицията на 
участващите.

Интересно е как  т.нар. прогрес, новите възможности, които развитието на технологиите дават, 
развитието на медицината, все по-мощните и обществено представени организации в защита на човешките 
права, всички тези все положителни фактори в живота на хората, впоследствие се оказват отрицателни или 
неработещи. Хубаво е да се разполага с повече свободно време, да се пътува и ръчният труд да се извършва 
от машини, но ето че тази възможност не се използва винаги, а често се опорочава и превръща в средство за 
манипулация. По същия начин и масовият спорт,  играта вместо да развиват социалните умения, да създават 
здрави млади хора, а интернет да помага в организирането и осмислянето на спортните събития, се получава 
обратното, спортът се превръща в зрелище, а с помощта на интернет игрите стават онлайн, напълно откъсват 
младите от реалността до такава степен, че вече е налице и патология11. В Южна Корея към Министерството 
на здравеопазването официално е създадена комисия, която се бори с гейм наркоманията. СЗО също признава 
проблема като глобален и все по-опасен. Компютърните игри се превърнаха в изключително доходоносен 
бизнес и подобно на Културната индустрия – Масмедия, културата имат за цел „убиване“ на свободното 
време. Оттук нататък идва и нашата отговорност като учени, учители и родители, да сме информирани, да 
анализираме и по възможност да противостоим на този проблем.    
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ВЪЗМОЖНИ ЛИ СА  

ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ?

ПОСОКИ ЗА ФИЛОСОФСКИ ТЪРСЕНИЯ

ARE POSSIBLE PARALLEL WORLDS?



Моля, погледнете следната фигура:

Фиг. 1
Представете си, че това е разрез на една голяма сфера с диаметър поне 50 м, а с малките черни ъгли сме 

маркирали възможни точки на наблюдение – на повърхността,  вън и вътре в нея. Помислете си колко различна 
изтлежда тя, видяна от тези три места.

С това въведение, през петдесетте години на ХХ-ти век, известният български художник Илия Бешков е 
започвал своя цикъл от лекции в софийската Художествената академия. С развитието на изобразителните изкуства, в 
т.ч. и синтетичните – киното и всички форми на съвременната аудио-визия, разговорът за гледната точка се усложни 
и задълбочи. Постепено стана ясно, че това не е просто мястото, където поставяме палитрата или камерата си, а 
синтезиран отговор на три ключови въпроса: 

•	 Какво точно рисуваме или снимаме? 

•	 Защо сме избрали точно него за център на внимание? 

•	 И как искаме да изглежда то?

Пренесени в полето на философията и хуманитарните науки, тези въпроси звучат така:

•	 Кой конкретен проблем изследваме?

•	 Защо точно него сме избрали?

•	 В какъв дискурс правим анализа и търсим своите изводи?

Схемата от фиг. 1 подсказва още нещо важно за човешкото възприятие – гледната точка винаги е белязана от 
фрагментарност, спрямо средата на наблюдение. Тази неизбежност произтича от ограничения ни капацитет, спрямо 
несъизмеримо различния по обхват (а може би безкраен) свят, който обитаваме. За да изясня това разсъждение, моля, 
вижте следните примери:

Фиг. 2 - а Фиг. 2 - б Фиг. 2 - в
Фигура 2-а представя портрет, през погледа на здрав човек, 2-б и 2-в – същата картина през очите на 

частичен и пълен далтонист. Безусловно ясно е, че болното зрение създава представа, почиваща върху само част от 
съществуващата информация.

Трябва веднага да отбележа, че фрагментарността на възприятието ни варира и в зависимост от много социо-
културни фактори. Например, дори напълно здрави, мъж активен атлет, жена фризьорка и пенсиониран данъчен 
инспектор ще открият във фиг. 2-а твърде различни акценти. И все пак, има аспекти, по които биологията ни е 
„ощетила“ като човеци, независимо от пол, възраст, занятие и т.н. Ето:
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Фиг. 3
Фиг.3 е снимка на един и същи обект във видимата част на електромагнитния спектър (светлинния) и в 

инфрачервения (топлинния). А към топлината сме слепи. Чувстваме я с осезанието си, но сама по себе си, тя нито 
създава, нито провокира представи за конкретни контури, силуети и пр. 

Фиг. 4
Фиг. 4 също представлява снимка в инфрачервения спектър, направена с модерен медицински диагностичен 

прибор. Червеният цвят в нея е знак за възпаление, а понякога и за болка, независимо, че пациентът може все още 
да не я усеща.

Фиг. 5
Фиг. 5 ни показва картина, която можем да си представим само ако трябва да рекламираме рентгенов апарат. 

Съгласете се, че дори ерудирани лекари едва ли виждат точно това при среща с млада блондинка.

Фиг. 6
Фиг. 6 показва изображение на човешко лице, ако е осветено само с опасните за здравето ултра-виолетови лъчи.  

Снимките от фиг. 3 до фиг. 6 навеждат мисълта ни към факта, че за изграждане на по-„цялостна“ представа, човек 
винаги търси повече информация от възприеманата директно.  За това си създава и инструменти. Те са различни 
според целите – от простото огледало, с което зъболекарят оглежда зъбите Ви откъм тъмната устна кухина, до 
сложните уреди, дори технологии, които превръщат нечуваемото и невидимото в звук и картини. Тякя, както с 
технически средства  са „преведени“ снимките на фиг. 3 до фиг. 6., за да можем да ги разгледаме. Така  постигаме 
иначе невъзможни за простото око гледни точки, например, пясък погледнат през микроскоп на фиг. 7:
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Фиг. 7
Този тип изображения, или по-точно казано – информацията в тях, преобръщат представите ни. Ето че 

първоначалната ни схема еволюира: 

Фиг. 1 Фиг. 8
Оказва се, че граничната повърхност на сферата не е хомогенна, а представлява низ от голямо множество 

разнообразни взаимосвързани по-малки сфери. А ако хвърлим взор в макро света чрез телескоп:

Фиг. 9
Тогава излиза, че схемата е още по-сложна:

Фиг. 8 Фиг. 10
 

Всъщност, светът и ние в него може да бъде оприличен на голяма триизмерна рибарска мрежа, в която всяка брънка 
сама по себе си е друга подобна мрежа, но с различен размер и харакерисики на елементите си, за да е възможно 
взаимно проникване.. И така, може би до безкрай, или поне до граници, твърде несъизмерими с мащабите, до които 
можем да се докоснем в представите си.  Нещо повече, мрежата е променлива и във времето.

И какво правим при ясното съзнание, че хем сме оплетени в, хем сме изтъкани от същата тази мрежа, хем 
за известен период и в някаква рамка сме и драматурзи на биографията си и актьори в нея, а пък тя постоянно се 
мени около нас и в самите нас? Преди всичко – търсим начини да се ориентираме. След това моделираме средата.  
Планираме своите действия във въображението си и чак накрая прибягваме до конкретни стъпки, както в буквалния, 
така и в преносния смисъл на думата. Тук е мястото да отбележа, че обречени от своя биологичен и социо-културен 
капацитет, ние неотклонно следваме дедуктивен подход при достъпа си до информация, и индуцираме анализите си, 
изводите си, както и избора на последващите си действия.

Когато търсим прецизност  на анализа, и на синтеза, викаме на помощ математиката – поставяме нулата,  
избираме мерната единица(и) и чертаем координатна система Във философски план, интересното е, че както нулата, 
така и единиците, характеризиращи осите „Х“ и „У“ подлежат на този избор. И ако за осевите аршини е ясно, че 
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пряко кореспондират с величината на изследваните и планирани процеси и действия, то изборът на нулата е по-
интересен – той пряко касае избора на гледната точка.

                               Фиг. 11             Фиг. 12
И не щеш ли, независимо че коментираме математически похвати, търсещи конкретност и прецизност, 

именно в тази област човешкият ум решава да посегне към „невъзможното” – онова, което напълно противоречи на 
следваните хилядолетия и многократно проверени в практиката правила. А именно – прието е предизвикателството 
да допуснем  съществуването на имагинерните числа. Това са числата (които в противовес на рационалните), 
повдигнати на квадрат, винаги придобиват отрицателна стойност. Начертана е Комплексната равнина като оста „Х“ 
съдържа реалните числа, а „У“ имагинерните. 

Фиг. 13 Фиг. 14 Фиг. 15
Така, видно на фиг. 13, всяка точка в тази равнина съдържа една реална и една имагинерна компонента. 

Идеята за подобна координатна система принадлежи на френския философ и математик Рене Декарт, който я 
излага през ХVII век в две свои съчинения: „Разсъждение за метода“ и „Геометрия“. Около 50 години по-късно, 
предложените от  Декарт виждания са доразвити от друг известен математик и философ – Лайбниц, който дефинира 
математическия анализ, диференциалните функции и др. 

Спирам до тук с висшата математика поради некомпетентност. Обаче, и за неспециалиста е повече от 
ясно, че Комплексната равнина е предвестника на условности, присъщи на съвременните разбирания за виртуално 
пространство в котгекста, използуван от IT експертите.. Най-простият и логичен въпрос е какво виждаме в 
Комплексната равнина (фиг. 14), по-точно – виждаме ли нещо изобщо (фиг. 15) или в нея цари тъмнина?

Отговорът е положителен. „Виждаме“ и то доста – ето само някои от многобройните приложения на Комплексната 
равнина:

•	 При обработката на сигнали.

•	 В картографията.

•	 В теорията на управлението на човешките ресурси (!).

•	 При изучаването на електромагнетизма и полетата.

•	 При обработката на сигнали и др. 
За развитието на мисълта в тази статия, важно е да отбележим и следното:

Фиг. 14 Фиг. 1
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В Комплексната равнина има само едно число, което хем е рационално, хем имагинерно. Връщайки се към 
(фиг. 14), виждаме, че това е нулата. А какво беше нулата – (фиг. 1) не друго, а гледната точка. С други думи, при 
избора на проблема, по който работи и дискурса си към него всеки изследовател  е свободен да съчетава реалното с 
имагинерното, последното строго дефинирано като точно обратно на реалното.

Сега, нека прескочим 1-2 века, докато човекът изобрети и внедри компютрите, и започне да осмисля 
потенциала и приложението им във философски план. Тук възможните посоки за размисъл са много. Например, 
какво е това „дигитализация” – как така картина, звук, текст и всичко останало може да се превърне в цифри и 
какво следва? Или, как компютрите изграждат многообразието след като говорим за бинарна система, при която „0“ 
и „1“ съответстват на контрастно противоположните „Да“ или „Не“. За да илюстрирам: до тук примерите бяха от 
теорията на електромагнините вълни, да продължим с тях. При светлината, „Да“ или „Не“ означава бяло или черно. 
Тогава, как е възможно чрез алгоритъма на дадена програма да зададеш този въпрос хиляди или милиони пъти по 
отношение на множество съседни точки (пиксели), т.е., питаш дали те са черни или бели, и в крайна сметка, успяваш 
да постигнеш цветно изображение с богатство на нюанси в колорита си, за които и Ван Гог би мечтал? Или още, 
какво крият опциите “Undo”, “Back” и “Restart” като философски заряд, съпоставени с времевана еднопосочност на 
живота и възприятията ни?

Сигурно всеки от Вас би формулирал и много други не по-малко интересни проблеми, касаещи реалното 
и дигиталното-виртуално, разгледани, както като отделни факти, така и във взаимовръзката си. Бих искал, обаче, 
да фокусирам вниманието Ви върху една, може би малко неочаквана гледна точка. Добре, ако компютрите могат да 
превърнат в цифри всичко реално, то, какво би се случило, ако им подадем за обработка някои характерни  числа, 
които откриваме в природата, най-често като гарантирано фиксирани пропорции? Днес математиците спорят дали 
откритите до сега такива са девет или десет, но нека да вземем безусловен пример, какъвто е числото π (пи).

Тук е мястото да кажа няколко думи за гениалния математик от нашето съвремие Беноа Манделброт (1924-
2010) – литовски евреин, живял във Франция, получил образованието си в Сорбоната,  творил в Европа и САЩ. 
Както сам оценява, откритията му се дължат на два важни фактора. От една страна, това е дарбата му да вижда 
геометричната фигура или тяло, скрити във всяка алгебрична формула. От друга – това са компютрите като свръх 
бързи сметачни машини, без чиято помощ не би могъл да развие и докаже твърденията си.

Накратко, Беноа Манделброт наблюдава физични явления, неподлежащи на математически анализ с 
класическите прийоми. Например, структурата на облаците, снежинките и пръските на водните вълни, които не се 
вписват в никаква формула или координатна система. Тогава избира обратния път, който преобръща матемаиката 
– определя за водеща геометрията, а не алгебрата. Формулира и понятието фрактал като многократно повтарящ 
се себеподобен елемент при изключена абсолютна еднаквост. Дефинира фракталите като индивидуално уникални, 
различни по мащаб и формиращи различни нива. Например, фрактали са клетките в тъканите на организмите, 
фрактали са клоните и листата на дърветата, фрактали са планетите, атомите, пръстовите ни опечатъци и т.н.

Новото в математиката на Манделброт е, че иде реч за математика, в която единиците никога и при 
никакви обстоятелства не са еднакви! Той твърди, че на лице е ново измерение, с което трябва непрекъснато да се 
съобразяваме, а именно – степента на вариабилност. За да илюстрира и докаже вижданията си Манделброт изписва 
следната функция:           f(z)= z^2+c

В тази (по мнение на математиците) елегантно изчистена функция z е произволно взето число, забележете, 
от Комплексната равнина, а с е константа. На фиг. 16 можете да видите графиката на тази функция при с= π

Фиг. 16
Благодарение на компютрите, изчислена над 80 000 пъти и подадена като резултат за всеки фрейм на протрама 
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за компютърна анимация, тя „ражда” уникално изображение, което е впечатляващо и вълнуващо за широки сегменти 
от публиката по цял свят, без разлика от раса, пол, възраст, образователни или други културни характеристики. 
Съществува предположение, че тази картина влиза в резонанс с био вълните в мозъка ни, но това за сега не е доказано. 
Ще Ви покажа около две минути от тази анимация, което ще рече около 2500 фрейма, а за читателя ще предложа три 
различни графики на фиг. 17-19

Фиг. 17 Фиг. 18 Фиг. 19
Така или иначе, едно е недвусмислено ясно – подходът да подадем характерни за нас и за заобикалящата ни 

среда числа на компютрите и да наблюдаваме резултатите от обработката им е нов изследователски път, който ни 
дава нов филтър за прозрение и обобщение, пораждащ философски търсения и разбирания.

Първият важен и същностен аспект на мисленето, базирано на Теорията на фракталите се свежда до визията, 
че повече винаги значи различно.  Иначе казано, плурализмът като подход в хуманитарните области на науката се 
оказва и математически обоснован. В същия плуралистичен дух е и вторият нов централен момент във философските 
виждания, опиращи се на тази теория: не само че можем, а трябва да прилагаме различни научни подходи и да 
достигаме до различни изводи при анализа и оценката на подобни явления (иде реч за такива, които обичайно 
наричаме еднакви) в различните нива на сложност. Ето илюстрация на горната теза: безспорно е, че човешкият 
организъм се състои от органи, те от тъкани, тъканите от клетки, последните от молекули, атоми и т.н. Но това по 
никакъв начин не значи, че на човека можем да гледаме като към чувал, пълен с електрони. Също така, не можем и 
не бива да считаме, че онова, което знаем като характерно за лептоните (в т.ч. елекроните) по някаква причина не се 
отнася за тези, изграждащи човешкото тяло.

Следователно, винаги трябва да сме наясно с комплексния характер на явленията и при всяко наблюдение и 
изследване да съобразяваме необходимостта от комплексен подход, който не само не изключва, а дори предполага 
свободата при избора на три принципно различни гледни точки, всяка от които според дискурса, ще ни доведе до 
верни изводи. Пример:

•	 Ако снимаме с видео камера и тя внезапно спре да работи, въпреки волята ни, то ние търсим нередност в главата 
за запис, електронната платка или проблем с друга нейна част. В този случай, подходът ни е редуктивен – за   
промените и действието на системата търсим причината в състоянието на някой от нейните елементи.

•	 Ако на пациент му бъде открито повишено ниво на кръвната захар, лекарите правят изводи за работата на 
панкреаса му. Доколкото и кръвта и панкреаса са органи на човешкото тяло, то потокът на мисълта е, как 
работата на един елемент от дадената система рефлектира върху друг елемент на същата. Така че в този 
случай, подходът е в рамките на логиката на самата система.

•	 Ако едно куче е бясно, това се установява преди всичко предвид поведението му спрямо други животни 
или сред хората. Иначе казано, подходът е функционален, разглежда действието на една система (каквато 
е организмът на кучето) в рамките на друга по-голяма такава (в случая – каквито са местното общество 
или фауна).

И така стигаме до основния философски въпрос, произтичащ от идеите на Беноа Манделброт, който не е 
нов, но днес придобива нови контури. Проблемът е дали живеем в един свят или са възможни паралелни светове? 

От пръв поглед е ясно, че има физичен свят, химичен свят, биологичен свят. Някои автори са склонни да 
коментират и културен свят, предвид възможността чрез думите и езика да се предават послания от цивилизация на 
цивилизация и от поколение на поколение. Ето сега говорим и за виртуален свят. Неслучайно, биологията, химията 
и физиката са отделни науки, независимо, че неотдавна имаше опити химията да бъде сведена до физикохимия, 

ВИРТУАЛНОТО
ДНЕС И УТРЕ



а биологията до биохимия и/или до биофизика. Вече е ясно, че процесите в тези области на науката са силно 
взаимосвързани, говорещи за обща цялост, но едновременно са и силно специфични.

От друга страна, в наши дни вече е научно доказано, че сега, в тези минути, докато водим дискусията си в 
тази зала, на друго ниво, паралелно протичат следните коренно различни по същност и по характер процеси:

•	 На биологично ниво – вашите и моите левкоцити водят безмилостна и безкомпромисна война на живот 
и смърт с всякакви бактерии и други микроорганизми, които ни атакуват непрекъснато. И тежко ни ако 
левкоцитите ни не са победителите.

•	 На ядрено ниво – експериментите в колайдера ЦЕРН доказаха наличието на Хигс бозона. Този факт е в полза 
на Струнния модел, базиран на твърдението, че ако в даден момент знаем точната скорост на движение 
на който и да е електрон, то никога не знаем точното му местоположение и обратно. Ако знаем точното 
му местоположение в даден миг, то не можем да знаем скоростта на движението му. На жаргон физиците 
именуват това явление с израза „Котката винаги е хем жива, хем умряла“. 

Добре, но ние всички тук, при все че в конструкцията си имаме доста електрони, с голяма доза увереност 
можем да твърдим и че сме живи, и че знаем точно къде и защо се намираме. В този контекст, идеята, че в зависимост 
от дискурса и нивата на сложност можем да анализираме света и себе си в него и като взаимосвързани, и като 
паралелни светове, въпреки протиноречивостта си, съвсем не е лишена от логика, особено на фона на последните 
(хипотетични към момента) научни твърдения, според които познанието ни се разпростира само върху 4% от 
материалния и енергиен свят в и около нас, а останалото е черна материя и черна енергия, за които не можем да 
кажем нищо помече от това, че вероятно ги има..
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ГЛАДКО И ПРОЗРАЧНО -

РЕАЛНОСТ АЛА ВИРТУАЛНОСТ

(ЕСТЕТИЧЕСКИ МОДИФИКАЦИИ НА

ВИРТУАЛНОСТТА)



 The world lost body. As the world becomes increasingly diaphanous - once as authentic sensory experience, and a 
second time as a mental predisposition. The responsibility for this is due to new forms of technology. Technology because 
it is set as the new forms of communication and new ways of creating art. They are due to current if a completely new way 
of experiencing existence. Digital art, video art, installation, computer graphics, computer games, synthesized by computer 
images, multiplied by prints images, multimedia performances and global Internet network itself - not just shape up new im-
ages, but also new worlds.
Virtuality implies a new form of thinking of the basic aesthetic categories and values. For their understanding is necessary 
to be conscious of the fundamental difference between the classical fine arts and the latest forms of digital arts and media. 
Forms that need a new philosophical and aesthetic discourse.

 Светът изгубва тялото - става все по-прозрачен, веднъж като автентично сетивно преживяване и втори 
път, като ментална предиспозиция. За това разбира се, отговорността се пада преди всичко на новите форми на 
технологиите, задаващи и нови форми на комуникация и на създаване на изкуството; както настоящия сякаш напълно 
нов начин на преживяване на битието.
Дигиталните изкуства, видео-арта, инсталацията, компютърната графика, компютърните игри, синтезираните 
с помощта на компютър изображения, индизайна, мултиплицираните чрез принтове образи, мултимедийните 
пърформанси и самата глобална мрежа интернет - сътворяват не просто нови образи, а нови светове, в които буквално 
се живее, но в друга, не паралелна, а съ-реалност. Античните аргонавти, презморски пътешественици са заменени 
днес от страстните неподвижни интернавти, тършуващи в безплътните, трансматериални светове на виртуалната 
вселена. Възниква основното питане, в какво се състои спецификата на виртуалността и как тя се отразява на най-
новите форми в изкуството... 
 Виртуалното съдържа в себе си някакво конкретно отношение към потенциалността, която се разгръща през 
образи, изображения, вътрешната представа за пространството, способността да се проектира мислено пространство, 
да се мисли самата възможност. Следователно, виртуалното е възможното, проекцията на възможното през образи 
и изображения, както и самата потенциална енергия, която се натрупва от мислимостта на пространството. 
Потенциалната енергия разкрива виртуалното, както личи и от самото название, като посисивно, изпълнено със сила 
и пригодност да поема проекции, което е вече някаква степен на дюнамис, но по-скоро като стаена и потенциална 
енергия, тук проявеността обаче е просто образ. Силата на виртуалното е в тази възможност и допустимост на 
проецируемостта, в пригодността да се поема всичко, да бъде канализирана тази статично натрупана енергия, да бъде 
отприщена посредством образното пре-въ-плъщение и панмимикрична приспособимост и пригодност. Виртуалното 
е отприщване на някаква присъстваща сила, на някаква статична енергия, която се динамизира в даден изказ-израз. 
В случая на интернет и медиираността на телата, виртуалността е изражение на тяхната парадоксална природа, която 
черпи от потенциалната енергия на виртуалното, извличайки ресурс за представимост и действителност. 
Светът губи не реалното си тяло, а губи способността си да живее през органичната непросредственост, жизненият 
процес се отдалечава от дишащата си сегашност, изместен от напрегнатия ум и изострените в потенциалност сетива. 
Ако традиционният пред-постмодерен живот е бил изразим през буквалната формула за справяне с битието „Хладен 
ум в действащо, пъргаво, топло, активно тяло”, то сега тя е преобърната „Нажежен ум в отпуснато, релаксирано, 
бавно, пасивно тяло”.
 Обичайната ситуация и роля на изкуството в обществото много напомня за митологичната ситуация на 
безразличие и акустично вцепенение, въплътени от съдбата на троянската пророчица Касандра, в чиито думи никой 
не вярвал, но чиито пророчества неизменно се сбъдвали. Изкуството предугажда трасформацията на всеобщата 
човешка ситуация и предлага нови методи за справяне с нея – като под справяне следва да се разбира нормализиране 
или просто очовечаване, защото изкуството като специфична форма на поведение в дълбочина се изразява веднъж 
като дистанция спрямо реалността, втори път като критическа рефлексия, трети път като мек инидвидуален модел, 
коренспондиращ с общността – комуникативен диалог; и не на последно място като разпознаване и реализиране 
на свободата на духа под формата на игра, свобода, която в последна сметка е живост и тържество на живостта. 
Дигиталното изкуство трансформира обаче основната идея и роля на изкуството, а именно способността му да е 
тържество на непосредствената живост, като изразява живостта, през опосредстваната логаритмическа възможност 
и непрекъсната технезична възбуда.
 Английският романист Едуард Морган Фростър (1879-1970) още през 1909-та година пише в късия си разказ 
„Машината спира”: „Тя можеше да види образа на сина си, който живееше на другия край на земята, и той можеше 
да я види... „Какво има момчето ми?”... „Искам да дойдеш и да ме видиш.” „Но аз мога да те видя!- възкликна тя – 
Какво още искаш?”... „Виждам нещо, което прилича на теб, но не те виждам. Чувам нещо през този телефон, което 
прилича на теб, но не чувам теб.” Неподражаемата живост, която дискредитираната вече философия, бе смятала 
истинската същина на общуването, бе пренебрегната от машината.”  Творба-визионерство на „далечното” бъдеше, 
нима далечно?! В разказа се представя Световната машина, която направлява и регулира света и хората. Човеците 
напускат земята и всеки заживява сам в изолация. Всичко зависи от машината - храната, жилищата, медицината и 
комуникацията. Индивидите обитават шестоъгълни подземни клетки, където протича целия живот с всичките му 
телесни обязаности, непосредственото общуване е крайно рядко при наложителност, а обичайно взаимодествието 
помежду хората става чрез глобалната мрежа, създадена от Машината. Единствената вяра е тази в Машината... Този 
дързък разказ на Фростър се оказва визия на едно по-близко, отколкото самият той е могъл да предположи, бъдеще, 
при все че интуитивно се е домогнал до настоящата ситуация на парадоксална глобалност и болезнена индивидуална 
резигнация. Свят, атомизиран, сведен до пределите на стаята стола и екрана на компютъра, без непосредствени 
човешки контакти, ясна етическа конструкция, свят на резигнация и самота.
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 Смаляването на света, смесването на културите, падането на комуникативните граници, станали възможни 
чрез новите форми на комуникация неизмено предпоставят нови, непознати, други по същност форми на изкуството, 
където човешкият дух да проиграе свободата си, себе си и света. Виртуалността смалява света до мига, за да може 
той да бъде разпознат и като близък и свой, като насладно вълшебно моментално сега, от една страна, а от друга, 
го превръща в чудовищна бездна от хаотична информация, буквално цунами от настоящост, която облива всеки без 
обяснение и възможност за осъзнаване. Интернет и мобилната комуникация от една страна, правят света малък, 
„световно село” по принципа на източното изкуство на бонсая или сухата градина– смаляват необозримото голямо, 
всемирното, надвишаващо всяка човешка мяра, до видимост, която позволява хаптично разпознаване и осмисяне, 
но от друга, парализира непосредствеността и желанието за автентично в-и-чрез тяло изживяване на реалността, за 
сметка на нейнто опосредствано преживяване, която я виртуализира, т.е. превръща действителното в потенциална 
сила, във възможност за живот, но не в конкретно събитие. Изкуството неизменно се вклинява в тези парадокси, 
който следва да изтълкува, нормализира, т.е. да ги про-играе като чисто човешка свобода-игра.
прозрачно
 Какво означава днес прозрачността – нещо отвъд лесно разпознавамите инвенции на архитектурата и 
индустриалния дизайн, които ни обгръщат като естествена среда. Стъклото, прозрачната пластмаса, плексигласа, 
фибро материите, найлона, силикона, синтеничните влакна. Да, идеята за прозрачността като че най-напред се 
разкрива в архитектурното поле, където стремежът е към все по-голяма ергономичност, което неизменно се тълкува 
като лекота, икономичност и прозрачност. Стъклото, поднесено от стоманобетона – прозрачните стени, прозорците-
стени, триумфът на видимостта, лекотата и икономичността на полиетиленовите вещи, полимерните фибро мебели, 
бързината, удобството, функционалността и най-вече заместимостимостта, пластмасата – заместител на всичко – 
стъкло, дърво, метал, храна (трансмазнините, маргарина от петрол) козметиката (парабените), способна на всяка 
роля, едновременно опаковка, среда, храна, облекло и т.н.
  Но позрачността преди да е материя, е специфично състояние на духа, на модела на живеене, на власт и 
социума; своеобразна обща констелация на човешкото взаимоотношение. Като че ли прозрачността в основата си е 
следствие на технологичното развитие, на изземането на правото на последен съдник на истината на Бога от страна 
на научното знание, което Макс Вебер през 1917 г. назовава „раз-омагьосване” на света. Тайната на съществуването 
става явна, ако не реално, то потенциално, светът става разгадаем, неговият механизъм е разбулен и не се чувства 
като нелогична, непостижима свръх-сила, а като механическо и научно управляемо, регулируемо явление. Светът без 
Бог е свят прозрачен и прозаичен, свят по-ясен и по-логичен, защото не тълкува случайността и необходимостта като 
съдба, предопределение и възмездие, а като изчислимо последствие от взаимодействащи си причини. Прозрачността 
в ежедневния малък свят на индивида е още по-банална – той става свят с крайно ограничено поле на интимност 
– сведено до несподелимостта на тоалетната и спалнята. Индивидът е непрестанно откриваем с ясна локация 
чрез мобилния телефон, чрез JPS системата в колата, чрез саморазобличаващата дейност във Фейсбук, където 
споделяйки с, често само виртуалните си „приятели” къде ще вечеря, кое събитие ще посети, какво мисли, кога 
и къде е направил снимките в албума си, къде се е намирал, пътувал и т.н малки подробности, всъщност разкрива 
личността си, интересите си, начина си на живот, средата и т.н., е и пасивно „наблюдаван” и регулиран от рекламната 
стратегия на Световната социална мрежа, която му помага да пазарува, да се забавлява и работи, като непрестанно го 
обсипва с предложения. Прозрачността е психологическата предвидимост на човешката реакция, изчислимостта на 
необходимостта. Прозрачността е вездесъщият принцип на „свободния пазар” и „капитала”, превърнал се в мяра на 
всичко, в нов парадоксален „морал” за регулиране на политическото и социалното. Но и основен начин да се пробие 
частната сфера, тя да се превземе от публичното, да стане не тъмна, недостъпна и скрита, а прозрачна, регулируема 
и достъпна. 
 Пазарният принцип слага ръка въху индивидуалността като регулира вкуса и правото на избор, налагайки 
всеобщото – масово достъпно-разбираемото като единствена мяра за доброто, оригиналното, подходящото и вкуса. 
Пазарният принцип, който в момента регулира, създава и руши ореола на „звездите” на изкуството, касовостта, която 
мери художествената стойност и перфидният начин да се парира ролята на критиката, която е същественият филтър 
на тенденции и идеи в историята на изкуството, звеното, което не само вижда твореца и осъзнава публиката, но 
буквално „чете” в-и-през творбата и дава дефиниции на спонтанността на реакцията, като по този начин кодифицира 
моделите и идеите и съумява да ги предава от поколение на поколение. Днес никой критик не може да си позволи 
представителен поглед над която и да е, макар и пределно тясна сфера на изкуството, което се глобализира и има 
синхронична симптоматика в най-невъобразими точки от света, просто защото не би имал материалната и чисто 
физическа възможност да стори това. Частичността и локалността на критическия наглед, го правят излишен, а 
истината, до която се домогва неверсифицируема вън от тесните контексти на конкретика. Така чрез парализиран 
критически апарат изкуството от единствената актуална свободна сфера на духа, на играта, на тържествуващата 
живост, се превръща в част от рекламната машина, маскираща се като изкуство, но съобразена с маркетинговите 
стратегии на глобалния пазар и необходимостите на капитала. Човекът без лична воля за вкус, без индивидуално 
свободно актуализиране на съдната способност е прозрачният човек на регулацията – чисто физическа – кой, кога, 
къде, как, с кого, но и на психологическата и ментална – за какво и най-вече защо. Прозрачността не на последно 
място е биологическата революция – регулирането на живота, създаването на живот в изкуствено генерирани 
условия – от генното инжинерство, трансформиращо земеделието генномодифицираните култури соя, царевица грах 
или влагането на ген от риба в доматите… 
 Прозрачността обезплътява света чрез парирането на тялото като конкретен и неповторим „дом на битието” 
и изкуството се интересува от това. Телеобразът, видео арта, мултимедийната инсталация са все това - тълкувания на 
прозрачността на постмодерната жизнена ситуация на пост-интимния човек, на прозрачния технологично зависим 
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и саморазобличаващ се човек. Прозрачността е и отсъствието на пространственост и вещественост – заличаването 
на следите от действията и бързото онагледяване на резултатността, всеобщата мигновеност на света и явленията. 
Липсват следи от интимното съприкосновение – вече няма любовни писма, нито SMS и и-мейли могат да се 
съхранят особено дълго, мигновеността прави присъствието виртуално, дистанционно, но и актуално във всеки 
миг. Библиотеки, фонотеки, текстове, книги, албуми се виртуализират и вместват в пределно малки носители. 
Прозрачността се наслагва върху вещите, дома и ги трансформира мебелите стават все по-малки, телевизорите, 
телефоните, уредите керамичните печки, котлони и т.н те стават все по-тънки, почти безплътни, по-малки и по-
плоски – тялото изчезва за сметка на функционалността и аргономичността... Възхитата и омаята от неуловимостта 
на прозрачното го превръща в емблема на желанието и характеристика на самото време, на способността да се 
гледа, мисли и живее фрагментарно, фрактално, фасетъчно, пропускливо, леко, невевеществено, отвъд пълътски и 
до голяма степен парадоксално инертно въпреки скоростта.
  Прозрачното е първото условие на виртуалността – един подготвен свят, който се актуализира посредством 
сензорите на интерфейсите, т.е. програмираната способност на машината да комуникира. Итрефейсът на практика е 
техническата констелация на виртуалността или съвкупността от бутони, менюта, списъци и/или цялостната визия 
на прозорците на дадено приложение, заедно с иконите, които дават възможност с помощта на периферно устройство 
(клавиатура, мишка, сензори за движение, звук, телесна топлина, отпечатъци и т. н.), от страна на потребителя да 
осъществява непосредственото  манипулиране на машината и да работи-управлява-взаимодейства-диалогизира 
с нея, както съответно и със самата виртуална среда като цяло. Специфичните изображения икони – подпомагат 
да се овладее практически достъпът, организирането и управлението на машината и да се осъществи достъпът до 
виртуалната вселена, както и изборът и констелирането на нейната актуалност, необходим ракурс. 
 Парадоксално опозицията на прозрачното не е не-прозрачното, а самото тяло, (което също става 
прозрачно, чрез медицинската техника - рентгена, ядрено-магнитния резонас, ехографията, камерите за гастрален и 
стереоскопичен анализ, контрастните вещества, частното пространство, капиталът зад политическата прозрачност).  
гладко
 Ако това е един възможен и пределно схематичен портерет на прозрачността, то защо ни е необходимо 
гладкото? Какъв е портретът на гладкото? От една страна, то е колкото определение на прозрачното, толкова и негово 
въплъщение, реализация. Гладкото е светът на хоризонталността, на ситуацията на пост-етическо, пост-йерархическо 
съществуване, света на съполагането и разпростирането, а не на субординирането, на обозримостта на пространството, 
на лесното, скоростно придвижване, на ергономичността. Гладкото отвъд конкретиката на екранна, плазмата, тач 
скринна, асфалтовите магистрали, безупречните плоскости на стъклото, пластмасата, лъскавото, изкуственото, 
пластмасата, силикона, иконите на интерфейса и т.н. е лесно достъпното, разбираемото без усилие, механично 
усвоимото, разпознаваемия образ, консуматорската наслада, масовият вкус, везвъпросното, разомагьосаното, масово 
технически възпроизводимата творбата, самото художествено произведение без  ореол. Гладкото не на последно 
място е опосредстваната непосредственост на всеки виртуален акт, удобството и мигновената му актуализация, 
безпроблемостта на достъпа до информация – което е част от прозрачността, при гладкостта е знанието от Уикипедия, 
което в кратка статия от неспециалисти предоставя сложната специална и специфична информация като достъпно 
обяснение за неспециалисти. Функция на гладкото е пазаруването, гласуването и плащането на данъците през 
Интернет. Гладкото е модалност на ефективността и прозрачността, макималната ергономичност, бързина и скорост 
– все преимущества на техницирания, логаритмически обусловен свят. 
 Когато говори за гладкото пространство като неметрично, ацентрирано, свързано с посоката, разнородно, 
непрекъснато вариращо, аморфно,където линията е вектор , опозитирайки го на набразденото простраство по принципа 
на хаптическо-оптическо, обективно субективно, градско-номадско, Жил Дельоз и Феликс Гатари, сякаш забравят 
да отбележат че виртуалното пространство парекселанс е гладко пространство, то е по предиспозиция хаптическо 
и най-вече риманово пространство , неевклидово, притежаващо само и единствено въображамо осъществявана, но 
сетивно разпознаваема вътрешна геометрия, която напълно отговаря на определението и представата за многомерно 
пространство, дадена от Алберт Лотман : „Римановото пространство е като аморфна колекция от парчета, които са 
съположени, но не и прикрепени едни към други”. Виртуалното пространство е подобно, ако не и единосъщно на 
римановото, въпреки основната си отлика, то е пространство по възможност, то не е изчислимо, но е структурно 
организирано по изчислителен математически неевклидов принцип. То е гладко, защото е лишено от всякакъв вид 
еднородност, подобно на римановото, характеризира се единствено чрез формата на изразяване (и актуализация) и 
по естеството си  витуалното е фрактално - повтаряща се схема на обединяване на структура и неправилност, чиято 
характеристика е самоподобността и безкрайната подробност независимо от увеличението.  
хаптично – оптично
 Гладкото и прозрачното дефинират виртуалността веднъж като пространство, и втори път - като специфичен, 
способен на собствени закони космос, който не просто отразява реалността, а просмуквайки се в нея, съполагайки се 
до нейното тяло, я трансформира като жизнена ситуация. От съществено значение за разбирането на виртуалността 
и възникването и функционирането на дигиталните изкуства е същността, веднъж на цифровия език и втори път, на 
отношението към естезиса. Гениалността на цифровото изражение на света се състои в неговата формална простота 
и функционалност. Дигиталната медия е разчитане на цифровия език или т. нар. импулсно-кодова модулация (ИКМ) , 
който е изграден на принципа на честотата „има-няма”, 0/1. За разлика от реалността, която предполага съвместност 
на хаптическо и оптическо и погледът игре едновременно и двете роли, които редува и съвмествява при виртуалността 
и актуализирането на виртуалното пространство, а и за възприемането на дигиталните изкуства, окото следва да се 
държи в хаптически режим, да бъде повече осезание, отколкото дистанция, да е топло, наместо студено, да бъде 
онова, за което още Хилдебрант говори „докосващо око” . 
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 Ако оптическото у погледа е способността да се различи в далечината крупната форма, всеобщият цялостен 
изглед (т.е. самата цялост на художествената форма), то хаптическото поведение на погледа е детайлизирането, 
обективното анализиране, съсредоточеното близко гледане, което осезава и разпознава самата битийна форама. 
Алоис Ригл и Вьолфлин маркират ясно опозицията хаптично-оптично, като гледане от близо и гледане отдалеч, 
обективно-субективно, което всъщност прави тази опозиция основен двигател при развитието на стиловете. 
 Виртуалното пространство в конкретиката на компютърно екранното засилва именно хаптическата роля на 
гледането, откъдето и неговата специфична гладкост. Особен детайл на енергията и въздействието на виртуалното 
пространство е способността му да всмуква и увлича, да действа хипнотично, защото действа отблизо, чрез 
приближаване по принципа на всички гладки простанства – ефект, за който споменава Дельоз: „Гладкото ни се 
струва едновременно парекселанс обект на гледане отблизо и елемент на хаптично пространство (което може да 
бъде тактилно, така и визуално или слухово... Гладкото, хаптично пространство на гледане отблизо има един първи 
аспект: непрекъснато вариране на неговите ориентации, ориентири и снаждания – то действа чрез постепенно 
приближаване, полека”.
технестезия или пансетивност
 Гладкото, прозрачното са дефиниции за въздействието на цифровия език при дигиталното изкуство, което 
притежава една съществена отлика от класическите, изяснени в традицията художествени форми. Дигиталните 
изкуства са онези, които осъществяват своята форма посредством цифровия език от една страна, а от друга, са 
като цяло синестезийни, чието смесване на жанрове и начала се дължи на транспонирането на естезиса, на 
естетичната област на чувството, за която говори Пол Валери. Технестезията е новата форма на чувствителност, 
която възпитават и предизвикват дигиталните форми на изкуствата, сетивност, която се актуализира от логаритмично 
заложените и математически изчислени реакции на творбата, вписваща в контекста си, средата си, света си, топлата 
сетивна способност на човека, върху която се гради естетическото преживяване на естетиса, което е своеобразно 
преконфигуриране и модулиране на чистото айстаноме, вкусово споделимо с всички. Технестезията е опосредстваното 
въздействие върху сетивността, която е подложена на драстична, мощна и силова атака, активизираща/актуализираща 
повече от едно сетиво – възприятетието, детеминирано и модулирано от технологията. Технестезията променя не 
само субективността в изкуството, но и констелацията творец-творба-публика, тя не само е специфичен начин за 
продуциране на образи, но и на тяхното възприемане. Както подчертава Едмонд Кушо: „техниките... са начини на 
възприятие, елементарни, фрагментарни и разглобени форми на представяне на света. (Субекът) преживява личен 
опит, който преобразява възприятието му за света – технестезичния опит”. 
 Субективността е предизвикана от техниката, интефейсите са реактивните зони, чрез които творбата 
нахлува, но и регулира поведението на субекта, като го предпоставя в определен кръг възможности. От друга страна, 
субективността поради включването и увличането е принудена да действа предвидимо, логаритмично, чрез повторение 
и следователно фрактално, без възможност за осбена лична и лудическа реакция, която дигиталната предустановеност 
на творбата няма да отчете, а ще повтори – отговори с предустановеност. Субективната непредвидивост в сблъсъка и 
сцеплението с техническата логика действа структурирано в една ясна перцептуална матрица, която е технестезична, 
която активизира биологическата топлина на тялото спрямо изчислеността на логаитмичност, което според редица 
изследователи е „нова форма на телесност”, както витуалното е втори, не толкова алтернативен, колкото успореден 
свят, в който се потапяш и се живее, защото перцепцията е напълно активна, стимулирана по възможност, а не по 
спонтанност. Зрителят е колкото публика, толкова и актант. Защото виртуалното се противопоставя не на самото 
реално, а на актуалното, което става относително независимо от обичайността на художествения хронотоп.
 П л о с к о т о, което става основа, канава за изобразителния акт е поле, което носи в себе си потенцията 
на пространство, и това пространство е виртуално – мислимо и възможно в-и-чрез изображението. Така, въпреки 
че полето по своето естество е двуизмерно, повърхностно  и плоско, то е колкото ясна повърхност, толкова може 
да се възприема триизмерно и да генерира дълбочина. То е празно, доколкото е неоформено и напълно свободно, 
доколкото не е функционално подчинено на израза и изображението;  то е самата потенциалност на всяко възможно 
изображение. 

 “Под “в и р т у а л н о   п р о с т р а н с т в о” следва да се разбира визуалната представа за празно пространство” 
Ако свободата се корени в празнотата, то прозрачността е способността да се поема и излъчва образът.
 П р о з р а ч н о с т т а от своя страна пък предполага колкото празнотата, трансформирането на полето в 
пространство, толкова и собствено присъщата му флексибилност като пластична и емотивна еманативност. Празнотата 
дава на  „изобразителното поле” свободата на потенциалността, а прозрачността -  енергетичната способност да 
излъчва и предава, т.е. да ретранслира образа. Именно това превръща полето във виртуално пространство и в модел 
на всяко едно виртуално пространство, независимо от спецификата му дали е графично-живописна или електронно-
цифрова-интернетна. Свойството “прозрачност” разгръща плоското поле в пространство и го превръща в такова .
 Празнотата и прозрачността са в реципрочна зависимост – едната е невъзможна без другата, виртуалността 
е игра между двете. Дори в най-класическата форма на живописта – всяка текстура, която се избира като канава, 
т.е. за изобразителна основа, и бива употребена като поле за художествено изображение, винаги се мисли през тези 
две характеристики, които да я разгърнат като пространство и да предадат илюзията за дълбочина, да възстановят 
непроецируемия хоризонт, и да постигнат ефекта на видимостта като естествената видимост на-чрез погледа.  
 Образът, който се построява от изобразителните техники, е следствие от изначалната тиктономична способност 
да се поражда дълбочина на полето, генеративно изразена в празнотата и прозрачността. Потенциалността, която се 
натрупва посредством “визуалната памет” , проявяваща се в неопределеното и неограниченото, като интуиция и 
усвоен тренинг - опит на окото.
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 Прозрачността е нещо повече от техническо достижение и “тишина” на изобразителното поле, което 
неутрализира “шумовете” на грапавините и неправилностите на изобразителната основа, на текстурата откъм 
канавата, която замърсява- пречи на чистотата на образа и на проникването на погледа непосредствено до събитието 
на гледката. Не бива да се забравя перманентната зависимост, която има чисто аксиоматичен характер - прозрачността 
е от енергийно-излъчващо ниво за образа, не е само характеристика на текстурата, а свойство от потенциалната сила 
на празното – тя се явява като стаено-проявен телесен дюнамис, като оживотворяване; нещо като трансфигурация 
на електриката при vacui (всмукващо, напрегнато-тътнене - вакуум-празнота), което обаче не е страховитият, а е 
гигнетично свободно, различен vacui от атавистичния уплах от празното - horror vacui. А привиждащо разпознаващо 
vacui празното като потенциално, като изпълнено с жизнена енергия. Прозрачността в друг ракурс всъщност се 
изявява като близост с представата за полираността, лустрото и гладкостта. Тъкмо в откриването на гладкото като 
канава, като изобразително поле се преживява и една от големите революции на изкуството, което приема полето 
и като структуриращ и семагенеративен елемент. Гладкото предпоставя и предизвиква безплътието, то създава 
непрекъсната игра на отразителност, на пластическа неустойчивост, породена от рефлексивната чувствителност 
на повърхността, която е в непрекъснат диалог с околното – сама незавършена и напълно отворена към всяко 
въздействие, което я трансформира - променя, преформулира. Гладкото е поразително, то е естествено неестествено 
– винаги напомня за водно присъствие, за огледалност и нестабилност за присъствие-отсъствие, за стъкло за граница-
неограничение поне спрямо мощта на проникващия поглед. 
Всичко напълно гладко придобива някаква въздушност, лекота и прозрачност : 

 “Изнамирането на гладката и затворена повърхност създава възможност по-късно да се постигне 
“прозрачност” на изобразителната плоскост, без която представянето на триизмерното пространство не би могло да 
бъде осъществено. 
 Благодарение на това ново разбиране за основата изобразителното изкуство получава, както вече казах, 
свое поле с ясно изразена плоска (или с правилна закривеност) повърхност и с определена граница, като роля на 
такава граница могат да играят гладко обработените краища на предмета. Хоризонталите на тези граници служат 
отначало за опорни линии, които носят фигурите и ги свързват една с друга; освен това те разделят повърхността на 
успоредни ивици и същевременно определят по-ясно осите на полето като координати на устойчивост и движение в 
изображението ” .

И ако Шапиро говори преди всичко за прозрачността от гледна точка на канавата и характера на текстура, то е защото 
не може да мисли виртуалността като еманация, т.е. като абстрактната енергия на образа, с която той непрекъснато 
комуникира и без която не би могъл да бъде такъв, какъвто е фасциниращ и увличащ – но това не би било възможно 
преди плазмения и цифровизиран образ. Още повече, че партитивността между понятията образ-изображение и фон, 
а и известната противопоставителност и дори антагонизъм между тях са неоснователни и твърде условни. Полето 
като изобразителна среда, като разгърнатост на пространствено взаимоотношение генеративно съглежда-съгражда 
във връзка, в комуникация, в диалогичен таксис и синхрония на топологията колкото образа-обекта, толкова и 
полето-фона. Пълната смислова хомогенност и кохерентност между елементите - между пространство и обекти се 
дължи на виртуалната актуалност, която се проявява не като потенциална, а като акумулативно-реализираща, т.е. не 
просто функционално, но и когнитивно оприсъствяваща – т.е. изявена като дюнамис. Изобразителният и иконичен 
знак създават отношение знакова ситуация, чиято интерпретация е обемно-пространствена, а пространството е 
контекстуално, то е колкото поясняващо, толкова и семагенеративно. Взаимодействието се налага като актуализация 
на виртуалното, която е вид “тълкувание” на вписване и отписване, рецепция-отношение, актуализация на 
взаимодействие между сегментите, като диференциацията обект-фон е условна и не може да се осъществи вън от 
осъзнаването на тази условност. Взаимодействието и комуникативната ко-кохерентност създават отношението и 
тълкуванието. Това показва, че виртуалното пространство е едновременност на празнота и прозрачност, които биват 
актуализирани от контекста в дадена визуална насока, подчинена на динамиката на образа, при което не се нарушава 
континуалността, която разкрива виртуалното поле като пространство, което едновременно се поражда и самото 
то поражда, което е генеративно потенциално и актуално, което обладава и реализира присъствие - дюнамис. А 
парадоксалността на това отношение гради колкото ефекта на образа, толкова и онтологичната му способност за 
бъде отношение между изобразителен знак и изобразително пространство.
 Гладкостта като организационен прелом в изкуството може да се тълкува като основен елемент на модерността 
и виртуалността. Съвършената техника довежда до усъвършенстване на способите и до нови отношения, до нови 
феномени на образната система, които обаче са и винаги и пораждане на нови ментални структури и взаимовръзки. 
Далеч съм от представата, че техниката се развива независимо от човешкото и неговия мисловен апарат, от 
забавянето на духовния ресурс и ускореността на техническия прогрес. Релативността, съотносителността тук е 
по-прозрачна откъдето и да е било. Новите форми на изкуството, новите медиирани и виртуални инсталационни и 
кинетични жанрове са в контекста на техническото развитие. По-скоро въпросът трябва да се постави по друг начин, 
защо развитието на техниката, обогатяването на техническите способи не спомага за промяна на твърде стеснения 
екзистенциален хоризонт на човешкото, защо не постига необходимото духовно освобождение, защо вътрешната 
еманципация в момента е само еманципация от ценностите, и то в аспекта на натрупания етос и естетис, които са 
целенасочено разграждани, но невъзможни за изобретяване или пре-съграждане днес в ситуацията на аморалистичен 
плурализъм и нравствена ирелевантност.? В една епоха на уж панесетичното, в което единственото, което напълно 
не може да бъде възстановено е самото естетично, защото е маркирано, обхванато, парализирано и анестезирано от 
едно чисто псевдо- и дори анти- естетично, утилитарно и онищостено, което не му позволява да конструира нова 
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естетическа йерархия, която да е едновременно опозитивна и диалогична на етоса. Докато всичко е положено в 
ситуацията на своето същностно отсъствие, а това е собствено оригиналната ситуация на постмодерността, и до 
екзистиране чрез подобия и симулакруми в праксиса на един безсмислен и поради това перверзен капитализъм 
– спасението изглежда невъзможен мираж и глуповат сантимент. Впрочем, което ясно обяснява или захаросаната 
стилистика на изкуфял сантиментализъм-нео-романтизъм, или тоталното бягство-неразбиране-невъзможност на-за 
красивото. Та в последна сметка се оказва, че единственият значим ефект от техническата свобода е ситуацията на 
вътрешна екзистенциална скованост в привидността и същностното отсъствие.
 Гладкостта и плоскостта изглежда са емблемите на постмодерната ситуация, която е разгръщане на 
екзистенцията в каталептичността на хоризонталното, а не в сигнификативните, субординационни вертикални 
проекции. Затова и възвишеното като категория на изкуството и кинезата са последните носталгични алтернативи, 
през които изкуството се опитва да възкреси, спаси и обнови, да осъществи и възкреси като сътвори-намери ново 
екзистенциално основание. Опозитирайки го на унификацията, наложена от стихията на перверзната глобализация, 
която е глобализация само на капитала, но не и на човешкото. Гладкостта е белегът за плоскостното, повърхностно, 
технически съвършено  хоризонтално, виртуално проицирана и вътрешно невъзможна дълбочина. Гладкостта 
е емблема на виртуалното пространство като изобразително поле и на всички преобразования трансмутации на 
образната система в днешно време, но тя е и белегът на трансформацията от примитива и архаичното към онова, за 
което вече има дори обособено историческо понятие, за епохата на историческото време.

“...този коренен прелом в изкуството, който е в основата на нашата образна система, включително фотографията, 
киното и телевизията” .
 Гладкостта е част от натрупания визуален опит, тя подпомага прозрачността и виртуалността като явления, 
като изразявания експресии на постмодерната ситуация. Гладкостта е същностна характеристика на виртуалното на 
отпринтения, масовизиран образ на опаковъчното, тя е лекотата на лустрото и основен залог за функционирането на 
безплътните тела не толкова като изображения, образи, а като тела- актуализации на някаква виталистична енергия, 
чиито кредит ние самите отпускаме в акта на припознаването и нагледа.
 Безплътното тяло става възможно посредством спецификата на виртуалното като плоскостно и прозрачно, 
което се оказва, не е толкова далеч от феномена на погледа и гладкостта и хладината на зрението като такова. Колкото 
и да ни е трудно да го признаем, постмодерността е ситуация на пределно материално възприемане на мирозданието. 
Освен това тялото трябва да се мисли не просто като дом на битието, екзистенциално укритие на интимността на 
съществуването, пределен топос и овъншняване на същностното, но и като излагане, като видимост, като граница на 
своето и ипсичното, което прехожда в споделимостта на съзерцаваното и зримото. Тялото е в света на видимостите, 
то се конструира не само от тежестта и самоусещането в тактилната сензитивност, но и от погледа, от другостта. 
Безплътието на тялото и отсъствието, разобщеността са реакции на пределното материално бреме на света, който 
бива мислен единствено през базисността на своето материално като реалност и като присъствие. Виртуалността, 
интернет, флуидните жанрове на визуалните изкуства, тоталният дискурс на отчуждението са подобни реакции, ето 
защо дори киноизкуството, неговото зараждане и развитие могат да се видят в тези ракурсивни проекции, доловени 
от големият реформатор на мисленето за изобразителните изкуства Панофски: 
 
“Именно киното и единствено киното отдава дължимото на това материално тълкуване на вселената, от което 
независимо дали това ни харесва или не, е пропита съвременната цивилизация” . 

Киното като онирично и безплътно изкуство, чиято документална и реалистична мощ на образа са парадоксално 
свързани, тъй както се оказва, че са вътрешно синхронни и дълбоко контаминирани, виртуалността и реалността 
в постмодерната ситуация, където медиирането притежава свой собствен онтологичен статут, който не само 
трябва да бъде мислен, но и да бъде разкриван в неговите проекции и взаимоотношения с конкретността на света 
и такива онтологични състояния на екзистиране, каквото е отсъствието от тялото и разобщеността – имат съвсем 
ясни основания в реалността на ситуацията на времето. Киното като изкуство на погледа, ониричната вцепененост, 
спектакловостта и психологизма и психизма на епохата от Фройд насам, на несъзнаваното и импулса на колективно-
индивидуалното – то, просто маркира със себе си и със своята естетика и феномен разпластяването на чувството 
за реалност и на преживяването на реалността, за действителността, която е станала проблем и независимостта и 
еманципацията на автентичността на монадата тяло-действие-съдба. От друга страна киното също показва-изявява 
тялото само като образ, при това кинетичен, жив, но без присъствие, в отсъствието на едно представено било 
присъствие, което не е историческо, а настоящо. В киното образът за първи път е нещо повече от себе си, той става 
посредством утрацията например, както и отношението тъмно-светло, екран-мрак, образът става и функционира 
като жив, настоящо и желано тяло, надарено с една свръх-реалност, която е примамлива, уголемена и могъща, дори 
по-справедлива и по-действителна – спрямо – дребността на самия човек, който следи и сам в себе си оживява 
проекцията.
Оказва се в крайна сметка, че е напълно непосилно да се мисли късната модерност, без да се има съзнание за тези 
парадокси на нейната екзистенциална ситуация, на отношението тяло-образ; които са преди всичко и парадокси на 
менталната картина на разрушените устои и проблемите на легитимацията на познанието на дискурсите и съзнанието 
за прозрачността на човешкия свят, който се е оказал едно про-изведение от въ-образени и съ-творени реалности. 

парадоксът на райската пълнота
 Виртуалното като стратегия на безплътното тяло, което се възползва от натрупванията на визуалния опит 
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и психологическите установки на мисленето на фотографското на документалния усет за транс-субективност, 
за истинност и за ситуираността на откровената не-раз-тълкувана, а директна, не-о-по-средявана, а налична и 
немодифицирана действителност, открита за погледа и познанието като “голата истина”, изгражда своята енергетична 
аура на парадоксална представителност без “грешките” (субективните ракурси) на човешкото присъствие-намеса-
критичност на репрезентацията. Фотографията подпомага структурирането на образа и изображението не като 
констелация-трансформация-излъчване, а именно като “безплътно тяло” като телесност, но в друг ранг, като самото 
истинно поради пределната историческа-документална предпоставеност на нейния образ, в своята собствена 
доказуема и доказана истинност на сетивен и напълно реален наглед присъствие. Тази инстинктивна нагласа и 
атавистична археология на фотографския образ, натрупана до такава степен, че трансформира изображението от 
образ в безплътно тяло, което се държи като тяло; и което оперира с категориалния език на телесността.
 Парадоксът на безплътното тяло, което безспорно е образ и изображение е, че той е винаги повече от себе 
си, че действа на принципа на увеличителното стъкло, на лупата и уплътняването на битието, той не удвоява и не 
разпластява, той сочи към самото битие, като се уподобява на него, но уподобявайки се, се представя като по-плътно, 
по-достоверно, дори по-органично битие от самото веществено и въплътено битие. Безплътното тяло е образ, който 
е повече от себе си, който е повече битие от битието, който посочва как се уплътнява и въплъщава екзистенциалната 
способност, образ, които оприсъствява не чрез изобразеност, а чрез въплътеност като тяло. Така безплътното 
тяло се третира нагледно като онтологично достоверно и се мисли в категориите на органичността и плътността 
на битийното. В този образ безплътното тяло-изображение е по-интересно, по-завършено, по-красноречиво, по-
плътно и достоверно от самото дишащо тяло. Ефектът е унищожаване на видимостта посредством самата видимост, 
посредством документалната рефексивност на фотографското, посредством “всевидимостта” на фотографското и 
наличието и изчерпателността на знанието в рамката на тази еднозначно плътна видимост, която вижда и прави 
видимото видимо. 
 Това имплицитно удвояване обаче е неосезателно, то не бива мислено и затова позволява усещането за едно 
отсъствие на конструираност и за долавяне, отчетливост на онтологичната интензивност, която иначе се заглушава в 
общия “органичен шум” на съществуването. Безплътното тяло е образ, но не и изображение, то е образ, за който се 
забравя, че е отражение или изображение, то е пределно плътно в собствената си сегашност и настоящост, плътно до 
такава степен, че е израз на самата зримост, на видимостта като такава, на тялото като тяло. Това негово иреално “там” 
е някак си и едно абсолютно тук, но дистантно, като въпреки това то е винаги напълно онтологично тъждествено, 
въпреки, че е “там”, то е там като един изгубен и забравен “рай”, който обаче е абсолютно тук, сега и аз съм в позиция 
да го осъществя през себе си, макар и да знам, че съм навеки отхвърлен и изгонен от Рая, който е затръшнат за мен, 
от който аз съм трагично изгонен. 
 Безплътното тяло притежава едемската пълнота, то е възстановило ущърбеността и несъвършената 
динамичност на битието, което е зримо само откъм своето битийно величие, дори въпреки парадоксалните и 
покъртителни гледки на смъртта, нещастието и катастрофите, с които обичайно се борави. Защото въпреки това 
образът е повествователен, той разказва, той винаги разказва пространството, времето самата констелация на 
битието, но ефектът се дължи на презумпцията за непосредствеността и спонтанността спрямо неговия разказ, който 
никога не се мисли като чист текст или опросредено от погледа-заснемане-обектив съобщение, като ситуираност от 
знаци. Напротив фотографският образ се приема, дори и в епохата на фотошопа като чиста за нагледност, пределна 
спонтанност,  което означава и директна действителност. Това му помага да бъде репрезентация без опасностите 
на репрезентацията, представяне без погнусите на етиката. Защото за този феномен спомага и една несподелима 
и етически недопустима истина, погледът е усладен, да гледаш е наслаждение, удоволствие – par excellence игра, 
воайорска съблазън. Гледката е безотговорна, тя не е действие, макар и де е кинетично активна, тя не е чиста 
кинеза, което означава че не е кинеза на вината, за разлика от атавистичния ужас на гледането, на забранената 
гледка – Тирезий, който проявил дързостта да гледа непозволеното и бил ослепен. Постмодерността превръща 
невъздържаното, воайорското любопитство на окото в трафарет и безобидна яснота. Окото е хладно и любопитно 
сетиво, но този удвоен образ при виртуално-фотографското, без осъзнатост за удвояването, за тълкувателността на 
уж безпристрастното, конкретното, пряко видимо наличното, помага на образа да се превърне в тяло, пък макар и 
безплътно, тяло като дом на битието, топос на онтологичното осъществяване - с цялата онази скрита реторика на 
ставането, на подготвеността и произведеността на констелацията, която се забравя. 
 Удоволствието от гледането, от погледа, от съзерцанието - с неговата откровена лекота, достъпност и 
естественост е средството за хищните мимикрии на образа, сред които съществуваме в постмодерната ситуация, 
която се конфигурира като такава именно през това пределно въ-образяване и о-нагледяване на света и знанието. 
Удоволствието е трансфигурацията на заслепението и на отсъствието от тялото, от пълнотата и плътността на 
съществуването, осъществени в самата екзистенциална интензивност на личността, а не пренесени в приключенията 
на погледа-образ, в безотговорността на едно съществуване само в лекотата на безгрижната безплътност на 
видимостта, но репрезентираната видимост, отстъпена като действителна от въплътената тежка и тягостна видимост 
на дишащото.
 Силата на образа се задава от режима на възвръщането към  заложената в съзнанието представа за 
изгубения и невъзможен Рай, който той като по чудо възстановява в себе си. Образът непрестанно говори за Рая 
– за съвършения живот и идеал. Защото въпреки хладината, представя и фалшифицира погледа като действие-
съдействие, като съчувствие-помощ, или като съучастие. Гледайки, ти съпреживяваш, помагаш. Безплътното тяло на 
образа е привидно активно – то представя пасивното гледане като действие, като върши основаната подмяна между 
акт и действителност. Освен това образът надвисва като идеал – едемско съвършенство от младост, здраве, красота и 
свобода; при това напълно въплътено и възможно съвършенство, надарено със също така възможна и въплътена, а не 
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само обещана вечност. Едемът на образа тиранизира реалността, като я подкопава като действителност, представяйки 
себе си като същностно плътен, като автентичен екзистенциален образец-модел. И макар че безплътното тяло е празен 
знак и абсолютна вместимост, той изявява парадоксално бтийната пълнота, представата за най-високата плътност 
на съществуването. Защото безспорно образът е винаги носталгично възвативен – той е припомняне-представяне, 
носталгично имане на райската плерома, на изгубеното съвършенство, което той компенсира-възстановява и 
представя.

 До голяма степен от своя страна празнотата и прозрачността като характеристики на безплътното тяло 
са самата удоволствена игра на погледа, тази несъзнавана, но преживявана осъсъществявана през него игра на 
съществуването, чиято истинност е въобразена, изработена, конвенциално постигната, колкото и да е документална. 
И това, че погледът е възможно най-свободното и безотговорно сетиво, в което личната воля е доведена до минимум, 
то е достигнато от света, който не само иде насреща и се разгръща, но направо се натрапва като гледка и държи да 
бъде видян и поддържан като гледка. Парадоксалността на образа, който замества света, тялото, е парадоксалност 
и на екзистенциалното доверие към светлината и очевидността на действителността; парадокс, при който просто 
не се отчита разпластеността на действителността, която се явява в тялото като контаминация на безброй таксиси, 
усещания и рецептивни реакции, т.е. в един модуален аспект.    

 Празнотата предопределя и подпомага прозрачността, но празнота и прозрачност не съвпадат като термини, 
отнесени като категориални характеристики спрямо спецификата на безплътните тела. Те се възползват от празнотата 
и прозрачността конструктивно, като по този начин открояват своята етимология на изображения и на образи, но не 
съвпадат напълно с образната онтология и със чистите дефиниции на образа – безплътното тяло е мутация през-и-в 
образа. Безплътното тяло не е изображение и не е просто и само функционално активен образ в собственото разбиране 
на изображението и образа. Изображението е самото превъплъщаване на образа в изобразителното поле, то е по-
скоро конструктивният елемент на образа, това е двуизмерността, която прераства в илюзията и уподобяването на 
триизмерната плътност на образа, онова почти тактилно съотношение на двуизмерността на полето, която проецира 
през себе си пространствено-дълбочинната разгърнатост на визуалния образ. Под изображение обаче най-вече се 
мисли самата субстанцията на из-об-раз-яването - рисунъкът, живописването, щрихът, независимо дали образът 
се образува чрез добавяне към – както е при рисунката и живописването, при отпринтването и печатането върху 
нямата-гола-бяла “празна и прозрачна” основа на полето; или чрез отнемане на наличното – изстъргване, изрязване, 
обработване с киселина и т.н., както е при безбройните графически способи за постигане на образ. 
 Повърхността е празното и прозрачно, то е полето на изобразителната техника, която постига ефекта 
на образа. Петната, линиите, фигурите и т.н., се помества неизменно в границите на изобразителното поле, там 
разгръщат своята формална текстура, която построява илюзията за пространство. Дори интернет и виртуалното 
пространство са мислими като поле на изобразителността - на въплъщенията, на образите и тяхното изначално 
генеративно качество е модуалността спрямо празнотата и прозрачността. Празнота, в която може да се помести цял 
един свят, да се конструира и прозрачност, която да му бъде медиа и канава, основа за разгръщане, за изразяване на 
съотношение, връзка, субординация, контакт и зависимост.
 Етимологията на виртуалното, виртуалното в днешния му смисъл на електронно, цифровизирано, 
медиирано и интернет обусловено, осъществима през празното и прозрачното, е пряко и континуално свързана с 
цялостната представа за изобразителното поле и неговото генетично кодово-проективно “виртуално пространство”. 
Изобразяващият – и всеки човек – притежава способността да “вижда” – да мисли плоското, двуизмерно плоскостното, 
като дълбочинно да привижда и разгръща двуизмерността като триизмерност и още повече в ситуация на “създаване 
на образи”, да извлича дълбочина, да я постига и репрезентира, чрез организация на пространството посредством 
способа на големините, обемите, контакта, рефлексията и колористиката. 
 Новият краен миметизъм изразен от виртуалното и безплътно тяло “като-че-ли” е не на последно място, отново 
демиургича носталгия и израз на демиургичната, била тя и ограничена, способност на човека, която се разгръща през 
виртуалното, което обема в себе си и играта, и мимолетността, и безплътността на самото съществуващо, което убягва 
и се изплъзва на самото себе си и се явява само на себе си  в режима на чистото и игрово-дистанционно отстояние 
“като-че-ли”. Тази трансмиметична сила на виртуалното, която реализира самия стремеж към реалността такава 
каквато изглежда, а не като субстанциалност, без да отговаря на нейния вътрешен еквивалент, бидейки свободна 
спрямо “вътрешна реалност на вътрешен диалог - монолог” е все едно, към което въображаемото непрестанно 
се стреми. Конкретиката на осъществяването на реалността на съществуването, защото реалността е формата на 
съществуващото, на реалнопостижимото, без значение на модуса, на наличието като безграничен хоризонт или на 
въплъщението, което е сигурността на онтологиното като разгръщащо се, полага “като-че-ли” като алтернатива на 
действителното. Тъкмо така и тъкмо тогава виртуалното се явява и като дълбоко миметично, по-дълбоко отколкото се 
предполага, тъй като неговият миметизъм “като-че-ли” е разгърнат и като повърхност и като дълбоко психологически 
импулс, но лекотата и леснината на неговата кодова достъпност, която преповтаря откровенията на наличността и 
нейните специфики, правят от безплътното тяло плът на някакъв специфичен нагледен екзистенциален хоризонт, 
правят възможно и някак отвъд онирично реално безплътието - животът на едно безтелесно тяло, което колкото 
не е също толкова е и е тъкмо като живо, при което е свободно от монологично-диалогичната контаминация на 
огледалната диспозиция на насрещността на отражение-образ-лице-тяло. 
 Мимезисът на безплътното свободно тяло “като-че-ли” е не просто подражание, а някаква духовна стратегия 
за уподобяване, за израз на творческия импулс като овеществяване и въплъщаване в реалното, като реализация в 
актуалността на живото, откъдето и първосигналният пиетет и дълбочина на увлечението  към подобността към 

ВИРТУАЛНОТО
ДНЕС И УТРЕ



“реализма” (дори в чисто художествен и документалистки аспект), който обаче е бил винаги “като-че-ли”, а не 
самото нещо, самото ето на всичко това. Но и въпреки това “като-че-ли” се доказва в борба и противопоставяне 
на онова, което прави “като-че-ли”  граница на човешката сила и демиургична способност спрямо насъщността на 
непосредственото ето-тяло. Виртуалното тяло, ефектите на безплътната плът, проецираща се като тяло “като-че-ли” 
дишаща и жива, като едно функционално безтелесно тяло, но по някакъв начин оживотворено, поддържано в режима 
и статута на “като живо”, отново изнася естетическия проблем за миметичния характер на едно на изкуството, 
но и на екзистенциалните модели, отваря хоризонта за етоса на статута “като-че-ли”; който е са повторение на 
онтологичната констелация, на целия човешки свят, който е някакво претълкуване на своята озованост в битието, 
подражание, чрез уподобяване, творчество, през вложен в същността нагон към демиургична съзидателност и 
чувството за невъзможност спрямо автономността от архетипалния нагон за демиургично постигане на битието.  
 Демиургично – тъй като то е тъкмо най-човешката от човешките страсти, които очовечават, а и субординират 
всички останали потенциални разпръснатости на природните пътища за проекция на съществото, което в момента се 
дефинира посредством статута homo spiens.
Заслепителността и блясъкът на нещо уподобено “като-че-ли”, приличащо, изимитирано като живо, като реално е 
фактът, че то нахлува брутално в ореола на живото, че бива облъхнато от онтична действителност, от непредставимия 
живот, освен като живот на живото, на дишащото, на вдъхновеното (откъдето например е и крайната експресивност 
на музиката като изкуство, която е живото на живото, в акта, в самата оживотвореност, където диханието е акустично 
и емоционално осезаемо в-и-чрез самата плът, която се превръща в негова реверберация, трепет, отражение, но и 
субект на нейната онтична осъщественост като живот в пре-живяността й) придобива ново основание и енергия. 
Нещо, което виртуалността прави не през актуалността на акустичното, а чрез чистата потенциална динамичност на 
незапомненото и/или забравено “като-че-ли” на образната генеративна енергия. Тази сила, която е провокирала още 
Плиний Стари да разкаже онзи анекдот за художника Зевксис, като превърне разказа си едновременно в директна 
и индиректна характеристика и оценка на умението, изкуството, качеството, ролята и таланта на живописеца и 
въздействието на творбата, при което е отчетена тази магия на изображението “като-че-ли”, която в проекцията 
на фотографски достоверното, виртуално (виталистично) потентно медийно, фасцинентно безплътно тяло 
срещаме не “утроена”, а направо безгранична. Като тази увлеченост не може да се тълкува опроситителски просто 
като страст по натурализма, но и в по-дълбок не само психологически, а онтологически план като демиургична 
носталгия по дишащо-действителното или по самото въплътено, която така грубо очевидно и трафаретно изпъква в 
фасцинационната енергия на цифровизираната, мултимедийна безплътна плът.
 Фасцинацията е луминесцентното излъчване, излъчването всмукване-поглъщане, хипнотизирането на 
погледа, концентрирането на жизнената енергия в едно не утопично, а отвъд всяка топичност в самата потенциалност 
на могъщото копие достоверно “като-че-ли”, една ентропия на атопичното. Фасцинацията е нещо като гласа на 
сирените - пределно сладостен, той довежда до самия бряг на не-съществуванието на представата за λειμών α̉νθεμόεις 
- “бряг разцъфтял” , тучна и злачна, зелена морава, която се оказва сухо, безжизнено и безводно място, покрито с 
костите на съблазнените. Това е пределът на човешкото, самата граница на съблазнението и сладостта, отвъд която 
е самото нищо на нищото, непредставимото и ужасяващото. Като отново става дума за границите между живо и 
неживо, въображаемо и действително, за копнежа по битие и небитие, осъвместен в губителната насладност на 
желанието да се прозре самата загадка на живеенето - не само  през-отвъд границите, но и въпреки тях. 
  Безплътността “като-че-ли” е поредният опит за прекрачване и преодоляване на човешката мяра, 
но негативните натрупвания идват от страна на анихилирането на статута и реалността на дишащото живо тяло, 
което не успява да се превърне в екзистенциален модел за присвояването на битието, а напротив трябва да следва 
имагинерността на един непосилен и невъзможен, защото просто е една копнежа проекция, модел, който от своя 
страна отчуждава тялото от екзистенциалната му плътност на единствено осъществяване на битието. Безплътната 
плът на тези безтелесни тела е колкото опит за надскачане на границата на човешкото, невинна игра на безгрижието 
и забавлението, толкова и смущаващо и дори трагично прозрение за непроницаемостта и неспасителността на 
тялото, което е впримчено в съдбата си да бъде и да остава винаги тяло, невъзможно за по-голяма проекция от 
тази на тяло, на дом на екзистенцията, на неням свидетел, заключено в собствената си смъртност, в помръкващия 
младенчески блясък на своето усилие за екзистенция. Отровата на тази сладост от проекцията, от обезплътяването 
на плътта “като-че-ли” е ефектът на налудност “омаяност”, от който обаче няма спасителни въжета, нито безвреден 
бряг. Шизофреничното разделяне между преживяване и осъществяване на битието са коренът на различието между 
не-тяло-изображение-образ-безплътен-симулакрум-проекция и тяло-въплътеност-дихание-оприсъствяване-дом. 
 Опасностите на очарованието и омаята на безплътността се коренят в несдвоимостта и несближимостта на 
едното до другото, изгубеното съзвучие между самите човешки проявеления на всчко онова, което бива присвоявано 
и осъществявано през човешкото, дори в технето на мимикрично-миметичния режим на “като-че-ли”. Дълбокото 
отчуждение и отсъствието от тялото са част от тази параноя на проецирането, тази шизофрения на симулакрумното, 
което отнема самата автентичност на живото, като я притегля към себе си, на пръв поглед като компенсация за 
недъга и несъвършенствата на битийно наличното – плътта и убогата й бренност, които безсрамно признават и 
оголват истината за жестокостта на реалното. При все, че безплътното и съвършено “като-че-ли” на това отгоре става 
строг, висок и непостижим коректив – един олигархичен и тираничен образец, които обаче понеже не е осъществен 
–осъществим въобще в рамките на самото човешко, а е отчужден от него, се превръща в репресия, в неутешима, 
неизличима и незабележима тежест, която се простира и ляга върху всичко. Това не е осъществения в очертанията на 
самата личност идеал, колкото и той да изглежда непостижим, например като Ахил спрямо всеки друг герой, дори 
и спрямо хитроумния Одисей, а напротив, това е идеал отвъд човешкото, макар и осъществен-скроен в човешката 
мяра, който надвесен над самото него го смазва тъкмо с липсата на възможна човешка перспектива, тъй като е лишен 
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от качествената анагогия на форма или на онтологично осъществяване, на лично постигане на битието, а е срещу 
всяка личност, която избира и може да избере другото, а не това на безплътното тяло, което е безплътно и защото е 
привидно полисемантично. А всъщност перверзно еднозначно и ограничено само до това, което е, на цялото “като-
че-ли”, но без всякакво вариативно виртуозно темброво богатство.
 Привидността на тази проекция, реализираща себе си като съвършен екзистенциален идеал, и хегемонията 
й на единствен екзистенциален модел са дълбоката репресия на плоскостното и на безтелесното, която обаче 
има съвсем реални следи върху тялото и неговата човековост. Проекцията на безтелесното тяло-идеал печели от 
ореола на очарованието на знание отвъд границата на човешкото - на всезнанието, дори след смъртта, с рекламната 
съблазнителност на леко достъпно щастие, която обаче се оказва все по-трудно да бъде въплъщавана и преживявана 
в рамките на самия живот; както и в приобщеността към живота на самото тяло, което е отписано от този идеал 
като негодно за него. Поради това ситуацията на живота е парадоксалната ситуация на съществуване “като-че-ли” 
в отсъствие от тялото, в пълната неприсвоеност на човека от самия него. Отсъствието от тялото е неавтеничността 
на постмодерното съществуване, отчуждено от самите характеристики на автентичността, както и дълбоката и 
непреодолима носталгия по тази автентичност, която е част от основния дискурс на времето.
 Виртуалното тяло “като-че-ли” е безкрайно леко, безплътно, но то играе тъкмо на тази граница на силите 
- на вирилитета, на мъжеството на бъденето, като усладеността е и самото прекрачване в забраненото отвъд, но не 
съвсем. То е дочуване на нещо, не на отвъдното, но не и слушане на гласа на живота, а мимикриране в пустотата на 
всевъзможното “като-че-ли”. Фасцинацията на безплътната плът примамва със сладостния глас на сирените, в който 
зад насладата, проечават чудовищните стонове на повторно омагьосания от несъществуващото живот.
 Безплътното тяло е осъществяване на безтелесността “като-че-ли” в конкретното мироздание на телесно 
достъпното битие, на една непосилна в повърхността и плитчините си дълбочина, която обаче увлича като глъбина и 
показва себе си като екзистенциален хоризонт, като онтическо разпростиране, разгръщане, като една всевъзможност 
на осъществяването. Виртуалното “като-че-ли” е най-напред възможно-то и всевъзможно-то и това е най-силното му 
въздействие, самата енергия на експресивността му, която е една неизчерпаема в разгръщането си потенциалност. То 
е проекция на самата потенциалност като такава, но и като “вътрешна” операция на интимния, оставен на себе си дух, 
но толкова близо до плътността и интензивността на видимо-осезаемата континуалност, че сякаш и съвсем “като-
че-ли”, но преди всичко без памет тъкмо за това “като-че-ли”, че може да си позволи кощунството да замества, да 
бъде обект на мечтание и постигане на мястото, на въплътеното, дишащото и телесно действителното. Тази игровост, 
обаче не уморява, тъй като е игра по правила, но правила, разиграващи самата онтологическа ситуация, които чрез 
мимикрия, уподобяване и мимезис, достига плътност и гъстота на почти-битие на съ-битие в неговата единствена 
актуална и артикулационна интимност – субективната реалност на преживяване на плътността и въплъщението на 
съществуването. Именно в този парадоксален виталитет и потенциална зареденост на безплътните тела “като-че-ли” 
се случва тяхната екзистенциална значимост като феномени, засягащи самия субект, прострени до интимността на 
конкретно и тактилно индивидуално осъществимото съществуване.
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 Virtual reality helps us to realize the nature of the physiological changes, our approach to the mechanisms driving 
our own evolution. In all times, biological evolution is discussed with special tool for development and improvement, 
leading to the emergence of more complex organisms. In all historical times discussing the appearance of human beings, 
the Philosopher‘s Stone was a dispute which created us - evolution or creationism - whether individually or in co-creation 
are born modern man. For the first time in history by establishing its new physical reality, man make tests found previously 
unsuspected properties of receptors, they remind him that the eyes and ears are hanging clips on our heads and devices whose 
response even to identical stimuli changing. One thing is certain - these provocations against its origin, humanity makes 
its own, with no outside interference. But afar evident desire to touch ... Divine ... But similar theme exceed the amount of 
current philosophical scene, and we make the next ...

Класическите философи ни завещаха схващането, че нашия свят е изграден от Реалното и Идеалното. Те 
битуват в нашето съзнание и изграждат значенията. Но ето че високите технологии изградиха конкурент на реалната 
физическа среда, друга, различно устроена. И тя започна да симулира еднакво добре и Реалното, и Идеалното 
във всичките им модалности. Възможностите, които предоставя бяха оприличени от проф. д-р В. Канавров като 
Виртуалното1, онова което стои между Реалното и Идеалното, но е осезаемо само чрез човешкото действие?! 
Днес всички искаме да разберем какво е това, как се случва виртуалната реалност? Ведно с магията на новия тип 
комуникации, тя изненада философския свят с неочакваната симбиоза между Изкуство, Наука и Технологии. Нейните 
постижения промениха коренно текущата парадигма и ни пратиха в нова историческа епоха? 

Хората имат силно любопитство да общуват с „черната магическа кутия”. В началото тя бе само една 
„Технософия” и предлагаше текстов режим на взаимодействие (интерфейс), чрез  команди изискващи синтаксис, 
омрачняващ често общуването ни с нея. После изфабрикуваха нов тип „Меню”, (избор на едно от N), където N е 
списък от команди, всяка стартираща определена процедура. Тъкмо си отдъхнахме от наизустяване на командите 
и напастта от неизбежни синтактични грешки, изгря ново чудо – графичният потребителски интерфейс (GUI), за 
да покаже, че светът на магическите кутии може да е лесно достъпен, а взаимодействието – леко и бързо. И пътят 
към виртуалната реалност бе открит. Все си мисля, че днешното й име трябва да е Арт Технософия (АТ), която 
премина през всички познати ни форми на общуване, отгледа наново нашата квазипървичност, позната на образното 
мислене, сякаш за сметка на изящната литература. Опитваме се да погледнем под повърхността ѝ, във вътрешното 
представяне на чудните резултати, които виждаме и чуваме. Но тя крие ревниво своята ендофизика (вътрешният 
свят на апаратурите) и ни убеждава, че светът е интерфейсен проблем, рожба на нанотехнологиите (взаимовръзките 
по които тече информация). А всяко програмно осигуряване превръща машината в „жив” къс изкуствен интелект. 
Непознаващ ендофизиката и нанотехнологията, потребителят разбира за качеството на свършената работа, едва 
когато започне да взаимодейства със Системата човек-машина. Всеки софтуер храни нулевия тезаурус на машината 
със съответстващи на конкретната област основни и експерт низнания и интерфейс за работа с тях. 

Що е виртуална реалност?

В зората на човешкото съзряване съзнанието се оплождало от образността, щастлив път към 
опознаването на света, жаждащо да обхваща цялостта на предметите. Мнозина днес разбират под виртуална 
реалност проявите на виртуалната образност въплътена в картина, видео, анимация или... иконка. | 
 Защо ни харесва виртуалната реалност? Нашата култура ни потапя ежедневно в нея и всеки знае как тя докосва 
нашите емоции, но малцина се досещат как тя докосва мисълта ни. Удивително е колко лековерни сме към влиянието 
й, обкръжаващо ни отвред. Какво можем да открием, ако бяхме научили как хората възприемат виртуалната реалност? 
 Имаме ли инструменти за такава работа? Преди години, когато науката все още се страхуваше от 
нейното значение, една нова област на изследвания, наречена „Изкуствен интелект“2 започна да предоставя 
идеи за „представяне на знания“, които ще използвам. Но нима тези идеи могат да се приложат към нещо 
толкова магическо и свръхрационално, естетично и имагинерно, каквото е виртуалността? В недалечното 
минало нашата култура отгледа универсален мит, в който виждахме емоцията по-сложна и неясна от интелекта. 
Знаехме малко за очевидните процеси на разума, за начина, по който се организират и представят идеите, които 
стигат до нас. Но откъде идват тези идеи, сякаш пликове от пощата? Идат от замъглени процеси, към които 
нашите повърхностни мисли са напълно индиферентни. Може би митът има резон, емоциите ни имат свойство 
да приковават вниманието ни, докато процесите на разума (много по-сложни и деликатни) изискват частна, 
самостоятелна работа. Не случайно всички опознаваха компютрите чрез техните забавни и атрактивни функции. 
 Старите различия между емоция, разум и естетика са като земята, въздуха и огъня за древната 
алхимия. Ще имаме нужда от много по-добри идеи за работа с нашата „психическа” алхимия. 
 Голяма част от това, което вече знаем за ума се появи през 20-и век благодарение 
на други дисциплини, някога смятани за лични и недостъпни – Фройд в работата 
му върху мечти и шеги за възрастни и Пиаже върху мислене и игра на децата.   
 Защо ни харесва виртуалната реалност (ВР)? Ние сме склонни да я разглеждаме в контекста на 
художествената ѝ лежерност, като източник на удоволствие или сила, характерни доскоро само за изкуството. 
Добавим ли пъстрия низ от непознати до днес функции, лекотата в редактирането, съвършената комуникация, този 
изкусителен copy-paste и измамната близост, породена от необятната интернет-мрежа, се изясняват причините 
да я възприемаме така. Но... разбирането ѝ, може да ни развали удоволствието? Уви, да: магията често губи мощ, 
когато технологичните й корени бъдат разгадани и изложени. Случи ли се, мигом тръгваме на лов за нови илюзии! 
 Досегашното разбиране на виртуалната магия затъваше в опити за някакви универсални 
значения, които философите търсеха, сякаш анализират спектъра на далечна звезда. 
Пространството се изпълни с  коментари, сякаш за филм, в който диалозите не могат да бъдат 
чути – „седят дружелюбно на масата”, „един вади пистолет и застрелва другия” и т.н., и т.н.  
 Нескончаемият възход на ВР и бързото нарастване на технологичните ѝ мощности, прави от актуалните 
практики, мимолетни свидетелства на всеобщ интерес и одобрение. Всеки  следващ момент (компютърът 
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остарява още преди да стигне от магазина, до дома ви), актуализира приложенията на нов стандарт в 
качеството на образите и специалистите лесно откриват по тях годината, месеца, деня, че даже и часа 
на поява  на даден виртуален опус. Те избухват в носталгични разкази за всеобщия тогава интерес и 
одобрение.  Немалка част от тези разкази са посветени и на тогавашната версия на програмното осигуряваме.  
 Следва да гледаме това с подозрение. Излиза, че ВР  не показва повече от средствата, считани 
тогава за универсални. А магиите й са скъпи, сякаш изработени от „чисто злато” и някак не върви да са 
дело на незначителен майстор. Би било пародия обаче, ако целта на всеки ВР творец е да премахва 
предразсъдъците на своя предшественик?! Все едно да формулираме “закон”, обявяващ телевизионните 
сценарии като природен феномен, неповлиян от обичаи, нрави или търговски ограничения. 
 Всеки нов технологичен бум ни оставя „ключови” думи, акумулиращи 
мегаобразите му – мултимедия, разширена реалност, стереоскопично кино, HDTV и т.н. 
На интерактивно ниво върху тях се гради системата от метаданни – един нов модел на 
взаимовръзка между памет и мислене, които растат заедно и по този начин градят съзнанието.  
 Посочените тук особености ни дадоха шанс да доближим Съзнанието си до Значенията на Виртуалната 
Реалност. Едно от тях носи фундаментална промяна в образованието. С него преподаването получи за 
главна цел задачата да построи в обучаващите се агент, който да ги накара да почувстват даден Стимул, а не 
такъв, който само да възпроизведат. Тази задача не може да се реализира само с коментарии  върху широко 
разпространените интернет употреби или чрез цитиране на чужди описания. В почти 100% от случаите, те 
касаят някое остаряло технологично чудо. Единствен резултат от подобни квазинаучни напъни е увеличаване 
на заблудите за виртуалността като визия, алгоритмично поведение или нов тип комуникации. Така Съзнанието 
не би разбрало значението на ВР. Все едно да считаш, че кормуваш...  само защото си научил пътните знаци.  
 Продуктите на виртуалната реалност са интерактивни. Онези, които не са, са само осъвременни 
форми на класическите изкуства и дизайна.

Откъде идват идеите?

Първите достигнали до нас образи – пещерните рисунки декларират, че нарисуваните изображения 
са работели в тогавашното съзнание, както телевизорът, компютърът и интернет в днешното. Имитациите на 
природните форми са лесно разпознаваеми. Идат от пряк досег с тях, с т.нар. Реалност. Познаваме още един 
източник – сънищата ни. Там образите от паметта се блъскат в остатъците будно съзнание с една random 
функция (генератор на случайни „числа”), която калейдоскопично ги смесва. Сънищата са източник на много 
интерпретации, разнопосочни оценки и разбирания – връзка с отвъдното, внушения отправяни ни от Всевишния 
и т.н. В будно състояние полета на фантазията в сънищата определяме като Въображение и Инвенция.  
 Как ВР може да пресъздаде тези неща? Единственият способ за работа при нея е Моделирането. То 
няма аналог със старите художествени техники. Досега като моделиране определяха творческите процеси в 
скулптирането, но тук говорим за друг тип моделиране – предварително програмиране на всестранен процес,  
който машината изпълнява автоматично, чрез вложените алгоритми и връзки. Творецът в случая моделира 
творбата си предварително, а изпълнител е машината, която подобно на кинетична склуптура, реагира по 
различен начин в ръцете на различните потребители. Те получават жив продукт, гъвкав за разглеждане, 
насочване и управление, както и когато намерят за добре. Разликата е тънка. Прилича на растерното с 
векторното рисуване. Рисуването върху милиметрова хартия се явява пълен аналог на растерното рисуване 
в електронния свят (в ролята на хартията е мониторът, а на четката – мишката или таблета). Докато при 
векторното рисуване компютърната програма очаква да си представиш милионите пиксели – градивните 
тухлички на монитора и да посочваш координатите на някоя от тях – N-и ред и N-та колона. И да добавиш 
команда за свързване с друга тухличка. И дотам, после компютърът сам рисува линията..

Идеалното

Проблемът с търсенето на универсалните закони на мисълта е сложен, тъй като памет и 
мислене са интерактивни и заедно растящи. Ние научаваме  повече за някои неща, учейки начини 
как да мислим за тях и всъщност така се учим да мислим. Преди появата на методите за изкуствен 
интелект, разбирането на мисленето бе комплицирано. Защото данните извеждани на повърхността, 
по никакъв начин не показват сложността на процесите, които са ги генерирали. Сега обаче сме 
в състояние да разберем принципите, които ги ръководят. В голяма част от тази статия, аз ще 
разсъждавам върху това как запознаването с ВР занимава нашите по-рано придобити лични познания. 
 Табу за теоретиците на визуалното бе да се питат, защо им харесва това, което виждат? 
Те бяха забравили какво търсят. Разбира се, не можем да обясним вкуса като цяло, защото хората 
имат различни предпочитания. Но трябва да намерим причините за това многообразие от вкусове, 
което означава да разберем, че ВР не е само визия, а и начина, по който хората я обработват. Трябва 
да погледнем под повърхността, в психологическите детайли на нейното създаване и усвояване. 
 Ако обяснението на мисленето изглежда по-трудно от това да обясним ВР, нека припомним, че 
понякога разширяването на проблемите ги прави по-прости! 

Виртуалната реалност като обучаваща машина

Казано е – една картина е повече от 1000 думи… Ежедневно хиляди образи преминават през умовете 
ни, после изчезват. Какво остава? Видим ли някои от тях отново, се сещаме. Нещо трябва да остава в ума, 
за да предизвика подобно разпознаване. Може би това не са самите образи, а начинът да ги запомним. 
Образното мислене е първото от развилите се десетки видове мислене. Грабва с цялостта на описанието 
– пещерните рисунки от Ласко, Алтамира, Сахара, Малайзия... , срещаме хиляди години преди появата на 
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първата устойчива култура на homo sapiens. Първите „писмености” са на изобразителността, тя е основоположник 
– свидетел и оценител на културите, дава име на стандартите в тях. Тя е водещият компонент във ВР. Защо е 
така и как образното се е развило в художествено мислене и отгледало изкуството във всичките му прояви?   
 Да сравним ВР с учител. Завладява вниманието на учениците по различни начини, но с 
привлекателността на магия. Тя е водена неизменно от две наглед противоречиви смесвания между познати 
и нови елементи. Няма твърда рецепта за съотношенията им. Ако преобладават познатите, картината 
бързо омръзва, възприемана като копие на вече видяно. Ако новите елементи са в повече, има опасност 
зрителят да загуби интерес, съзнанието му ще е безпомощно да изгради разбиране за значението й.  
 Всяка виртуална композиция разполага с различни  форми и начини да „преподаде урока”. Не казвам, 
че ВР майсторите имат съзнателно намерение да преподават, но те са майстори в измислянето на форми 
за експониране, включително такива, които пълзят в повече идеи и работят в умовете ни много по-трудно. 
 По този начин се изгражда ВР – основните й атоми подсказват  предстоящите химии, а също и как някои 
прости съединения могат да бъдат направени от тези атоми. След това, през различни „разработки“, тези вече 
познати съединения, внушени от природата, бита или усета за Идеалното са свързани с формата, светлината и 
цвета. Те могат да се сблъскат или слеят, да контрастират или се съединят заедно. Ние откриваме и неща, които 
не се вместват в познатите рамки и трудно се разбират. Те изглеждат безсмислени. По-късно разбираме какво 
се случва, сиреч разбираме причината да се променят нещата: нещо има смисъл (значение), само след като сме 
научили няколко начини за неговото представяне. То може да се обработва само тогава, когато се знае добре какво 
означава или има шанс да се разберат отделни негови части и как те се комбинират заедно по един или друг начин. 
 Каква е разликата между простото знание (запомняне или запаметяване) и разбирането? Всички сме съгласни, 
че за да се разбере нещо, трябва да знаем какво означава. Реалност или идея изглеждат смислени, само ако имаме няколко 
различни начина за представянето им, различни гледни точки по въпроса, какво представляват и различни асоциации. 
Тогава ще можем да се върнем по всяко време към него в ума си, да го „завъртим” в съзнанието си, както и да говорим за 
него. Можем да го видим по друг начин и ние никога няма да спрем своите разсъждения по него. С други думи, ние можем 
да „мислим“ за него. Ако имаше само един начин да се представя това нещо или идея, не бихме могли да го наречем мислимо. 
 Така че, нещо има „смисъл“ само, когато имаме няколко такива. Ако сме разбрали нещо само 
по един начин, няма да го разберем изобщо. Търсещите „реални“ значения, никога не ги намират.  
 ВР излъчва магия, която те грабва на мига, както се случва при най-добрите разговори или четенето 
на най-добрите текстове. Основни елементи и връзките между тях се повтарят многократно и постепенно в 
нашето съзнание се оформя значението на Цялото. (Никой не си спомня дума по дума всичко, което се казва в 
една лекция или всички забележки в една дискусия. Но ако сме разбрали лекция или дискусия, сме изградили 
„собствени“ нови мрежи на знания за темата, как тя се променя и се отнася към други теми от нашия тезаурус. 
Едва ли някой е в състояние да запомни детайлите в една ВР, но ако види или чуе част от нея, дори само 
един неин елемент, вече разпознава принадлежността му. Превърнал се е в нещо като локус в мрежата от 
всички други неща, които познаваме и чиито значения и знаците-техни носители зависят един от друг... 
 Да спрем дотук. Все пак това е само първият от философските ни етюди, посветени на 
Виртуалността. В него исках да напомня, че „да се научим да разпознаваме, не е същото, като да запомняме!”. 
Както вече споменах, един ум, отдаден в полза на преподаването има за цел да изгради в съзнанието на 
учениците си „агент”, способен да усеща определен стимул, а не само да ги кара да го възпроизведат.  
 Проблемът с философските проучвания на виртуалността (ВР) днес е, че съобщенията, чрез които се опитват 
да „построят агента” в съзнанието ни, не трябва да идва от повърхностните прояви на ВР, а от алгоритмите и техните 
кодове, които я създават. Това е единственият път, по който Съзнанието, обучавано да разбира Виртуалността,  
може да разбере Значението, т.е. как един агент влияе на други агенти, за да се държат те по различен начин.  
 За сегашното ни състояние първи разказа Уолт Дисни в знаменитата анимация „Алиса в рисувания свят”, 
първа илюстрация на „философския проблем” за реалното ни съществуване в компанията на Виртуалността.

ВР агенти на нашата физическа промяна

 Виртуалната реалност ни помага да осъзнаваме същността на физиологическите промени у нас, доближи 
ни до механизмите движещи собствената ни еволюция.  Във всички биологични времена еволюцията се обсъжда 
като особено средство за развитие и усъвършенстване, водещо до поява на все по-сложни организми. Във всички 
исторически времена обсъждащи появата на човешките същества, философският камък е бил спора кое ни е създало – 
еволюцията или креационизма – дали те поотделно или в СЪтворчество са родили модерният човек. Ясни са основните 
еволюционни линии и претенциите им към трите основни енергии върлуващи в нас – Дух, Разум, Емоция. До появата 
на компютрите, мнозина учени считаха, че светът на идеите не може да бъде реконструиран от материалните находки. 
Благодарение на ВР реконструирането на „идеалния” свят зависи единствено от границите на въображението ни.  
 За пръв път в историята, чрез създаваната от него нова физическа реалност, човекът се самоподложи на 
тестове открили неподозирани досега свойства на рецепторите му, Те му припомнят, че очите и ушите ни не са 
клипсове закачени по главите ни, а устройства чиято реакция дори към еднаквите стимули се мени. Тези провокации 
срещу произхода си, човечеството си изработва само, без външна намеса... със стремеж да докосне... Божественото... 

1 Пътища на метафизиката – монография, 
Автор: Валентин Канавров; Издател: ИК “Изток-Запад”; ISBN: 9789543218769
2 Marvin Minski – Music, Mind, Meaning, Computer Music Journal,  vol. 8, 1987
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