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ЗА СБОРНИКА
Включените в сборника текстове представят резултатите от пореден, 

трети етап от реализирането на изследователски проект на тема „Еколо-
гия на виртуалните реалности“, чието начало беше поставено през 2014 
г. от преподаватели  и докторанти във Философски факултет на Софий-
ски университет „Св. Климент Охридски“. Проектът беше създаден в 
отговор на необходимостта от артикулиране и изследване на многоброй-
ните и множащи се непрекъснато функции, ефекти и възможности, които 
предоставя днес на своите различни и масови потребители виртуалният 
свят на киберпространството, неговите влияния и последици за познава-
телните дискурси, световъзприятията, нагласите и поведенията на съвре-
менните хора. 

Разработването на проблематиката през годините доведе до появата 
на двата сборника: „Екология на виртуалните реалности“ и „Екология 
на виртуалните реалности: киберлексикон“, както и до създаването на 
първото българско е-списание, посветено на тази нова и прохождаща из-
следователска парадигма – „Киберекология“.

Както и предишните, така и настоящият етап от проекта беше реали-
зиран от преподаватели и докторанти във Философски факултет на Со-
фийски университет „Св. Климент Охридски“ с подкрепата на Фонда за 
научни изследвания на университета.

Като следваща стъпка в развитието на проблематиката изследовател-
ските резултати, представени под общия знаменател на „Екология на 
виртуалните реалности: кибернетичната трансхуманизация“, са фокуси-
рани предимно върху дигиталните трансформации на обществото, кои-
то в наше време засягат всички аспекти на съвместния и индивидуален 
човешки живот – икономика, политика, култура, управление, и киберне-
тичната трансхуманизация като негова последица. Това е причината и за 
разнообразната тематика на текстовете, която се простира от описанието 
и анализа на трансхумизма като фантастична утопия и идеология, съвре-
менната технологична действителност на социалните мрежи, Интернет 
потреблението, медицината и генното инженерство, до философско-кул-
турологичния прочит на детските приказки и тяхната роля в дигитализи-

рания свят и  обсъждането на необходимостта и възможностите на една 
дигитална екология на познанието, новите цифрови памети и философ-
ското моделиране на един посткибернетичен етос. 

Независимо от тематичното си многообразие, текстовете остават кон-
цептуално единни благодарение на общата си изследователска цел – да 
се осигури адекватно назоваване и описание на изследваните феноме-
ни, което да обхваща широк спектър от гледни точки и предложения за 
тяхното познаване и разбиране. В контекста на изследователската тема 
„Екология на виртуалните реалности: хуманистичната трансхуманиза-
ция“ това означава изследване, описание и определяне на новите форми 
и практики на общуване, учене, познание, забавление, управление, кому-
никация, медикализация и др., основани на съвременната дигитализация 
и информатизация според техния масов/глобален характер на процес, 
който отключва различни очаквани и случайни ефекти, изискващи ал-
тернативното им мислене и възприемане в перспективата на бъдещето на 
науката, човека и обществото. 
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НА ПЪТ КЪМ ДИГИТАЛНО РОБСТВО

Оля Харизанова

Резюме. Статията има за цел да провокира дискусия по актуален и вече огласен, но 
не доизяснен и недообяснен проблем. Той е свързан със започналата трансформация 
на обществото, породена от наслагването на естествени системи с изкуствени/
технологично базирани/технологично създадени такива. Ключовият въпрос се свежда 
до това, дали тези нови хибридни системи, постоянно еволюиращи, ще променят 
самия човек чрез доминиране на симулирани интелекти. 

Авторът е провокиран от прогнозата на Рей Кързуайл (технически директор на 
Google, 2015), че „хората ще станат хибриди до 2030 г., като свързват мозъка си пряко 
с облак“ 1. В подобна посока са огромно количество публикации, достъпни за широка-
та публика и масовия т. нар. потребител на ИТ продукти.

В текста са използвани материали от публични сайтове, достъпни за всеки – предимно 
новини, популяризиране на събития, коментари, анализи. Статията не включва 
детайли или описания на технологии или технологични модели. В случая водещо е 
разбирането, че научните дискусии са „затворени“ в границите на отделните групи 
специалисти, докато публичната информация въздейства върху широк кръг читатели, 
поражда отношение към даден проблем или въпрос в обществото и често пъти се 
приема за даденост, истина или безспорно съществуващо, дори и това да не е вярно.

Ключови думи: технологично развитие, дигитална трансформация, хибридни сис-
теми

Технологичният натиск днес

Отворете който и да е ежедневник за новини. В изобилието от събития 
една от темите е неотменна – новите технологии напредват ли напредват – 

1 Рей Кързуайл: Хората ще станат хибриди с изкуствен интелект. БТВ, юни 
2015. Достъпно на адрес: https://btvnovinite.bg/lifestyle/technology/rej-karzuajl-
horata-shte-stanat-hibridi-s-izkustven-intelekt.html (01.10.2018).

понякога плашещи читателя, друг път предизвикващи у него възторг. Ето 
само три заглавия от две онлайн медии през изминалите няколко месеца: 

– Пентагонът инвестира 2 млрд. във военен изкуствен интелект 
(Vesti.bg, 16.09.2018),

– Учени ще създават киборги със свръхчовешка сила (Vesti.bg, 
31.05.2018),

– Биометрията ще разширява пазарния си дял средно с 40% годишно 
(Dnes.bg,17.09.2018).

– Масовият читател услужливо е информиран за „новостите“. Преобла-
дават заглавия с акцент върху „превземането на света“ от роботите или за 
новата среда, в която ще се живее и работи в близките 3-4 години. Други 
заглавия са насочени към съвременните измерения на т. нар. Големите данни 
(Big Data) и тяхното влияние върху човека/обществото. Трети засягат въпро-
сите за сигурността или защитата на потребителите на технологични проду-
кти и др. Всъщност, посоките на прогреса в наше време могат да се сведат 
до няколко ключови измерения на технологичния т. нар. развой (табл. 1): 

– изкуствен интелект (свързано с роботизация), 
– хибриден интелект (свързано с киборгизация), 
– Интернет на нещата (разбирай глобална свързаност), 
– големи данни (свързано със съхраняване на данни от всякъде за 

всичко), 
– облачни технологии (свързано с технологичен и бизнес модел, ос-

нован на центрове за данни в ерата след-РС),
– блокчейн (свързано с удостоверителни услуги, криптовалути), 
– и… Наченки на квантова информатика.
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НА ПЪТ КЪМ ДИГИТАЛНО РОБСТВО ПРОФ. ДФН ОЛЯ ХАРИЗАНОВА

Таблица 1. Ключови направления на съвременното технологично 
развитие

Направление Специфика
Изкуствен интелект (Artificial 
intelligence (AI) 

Интелигентност, демонстрирана 
от машина(и). В компютърната 
информатика се дефинира като 
проучване на „интелигентни агенти“ 
(всяко устройство, което възприема 
околната среда и предприема действия, 
които увеличават максимално 
шансовете му да постигне успешно 
предвидени цели). Понякога 
изкуственият интелект е наричан  
„машинна интелигентност“ (machine 
intelligence). Има връзка с т. нар. про-
цес на роботизация.

Хибриден интелект Хибридна система от биологично 
и небиологично, подпомагаща 
човешката способност за 
разсъждение, анализ и синтез на 
информация. Има връзка с т. нар. 
киборгизация.

Интернет на нещата (Internet of 
Things; IoT)

Множество свързани устройства, 
които обменят данни, постъпващи 
от различни точки/места. 
Данните се събират по различни 
начини и чрез съответни 
платформи, анализират се и в 
повечето случаи се изпращат на 
следващо ниво за допълнителни 
обработки. Формират се мрежи от 
взаимосвързани сензорни и други 
устройства, а преносът на данни 
е непрекъснат и в реално време 
(360/24).

Големи данни (Big Data) Голямо и постоянно нарастващо 
количество данни (сигнали), 
разнородни по формат, постъпващи 
от дадени устройства. Съхраняват 
се центрове за данни (Data Centers) 
и в т. нар. „езера“ от данни. Има 
връзка и с Интернет на нещата 
(IoT).

Облачни технологии (Cloud 
Computing)

Технологичен модел за мрежов 
достъп до споделени ресурси като 
компютърни мрежи, хранилища 
за данни, софтуерни приложения с 
минимално участие от доставчика на 
услугата. Допринася за намаляване на 
разходите по поддръжка и използване 
на ресурсите, гъвкаво създаване и 
използване на информация в мрежова 
среда, предлагане и поддържане 
на разнородни услуги, които са на 
разположение на потребителите при 
поискване (on-demand) и независимо 
от времето, от канала за достъпване 
или вида устройство.

Блокчейн (Blockchain) Блокова верига. Метод за 
съхраняване на информация – 
непрекъснато нарастващ списък 
от е-записи (блокове), които 
са свързани помежду си и са 
криптирани. Всеки блок е свързан с 
предходен и е удостоверен за време/
произход. Приложим в добиването 
на криптовалути, защита на данни, 
гарантиране произхода на данните/
проверка на самоличност при 
удостоверителни услуги и др.
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Квантова информатика За разлика от електронната 
информатика, при която 
елементарната мерна единица за 
количество информация е бит (0 или 
1; двуизмерност), при квантовата 
информатика елементарната мерна 
единица е кюбит (0 или 1, или 0 и 
1; триизмерност). Основава се на 
постиженията на квантовата механика 
и технологиите за квантов компютър.

Всъщност, ако се върнем само 1-2 години назад, ще открием 
интересни за нашето бъдеще прогнози. Например според публикация 
в новините на Еconomy.bg „Индустрия 4.0: В следващите 5 години ще 
бъдат загубени 5 млн. работни места“2:

„Четвъртата индустриална революция (Индустрия 4.0) ще предизвика 
повсеместни смущения не само при конвенционалните бизнес модели, но и на 
пазара на труда в рамките на следващите 5 години. Това е записано в доклада 
на Световния икономически форум (СИФ) „Бъдещето на работата: Заетост, 
умения и стратегия за работната сила за четвъртата индустриална революция“. 
В много индустрии и държави най-търсените позиции и специалисти не 
съществуваха допреди 10 и дори допреди 5 години, а темпото на промяна 
тепърва ще се ускорява, отбелязва докладът. Изчисленията показват, че 65% 
от децата, които сега започват началното си образование, в крайна сметка ще 
работят напълно нови професии, които в момента дори не съществуват.“ 

Нещо повече, още през 2016-2017 г. се заговори и за „пост-цифрова ин-
телигентност“ (post-digital intelligence; Frost & Sullivan)3 като своеобразен 

2 Индустрия 4.0: В следващите 5 години ще бъдат загубени 5 млн. работни места.  
Еconomy.bg, публикувано 19.01.2016 / 10:50. Достъпно на адрес:  https://www.economy.
bg/world/view/21719/Industriya-40-V-sledvashtite-5-godini-shte-bydat-zagubeni-5-mln-
rabotni-mesta (01.10.2018).
3 Top 17 Trends for 2017: Frost & Sullivan Uncovers the Strongest Innovation 
and Investment Opportunities. Frost & Sullivan, 2017.  Available at: https://ww2.
frost.com/research/visionary-innovation (01.10.2018) и https://ww2.frost.com/
research/visionary-innovation/innovation-foresight-research/ (01.10.2018). Вж. 
също например: The Post-Digital Will Be Even More Digital, Says Mario Carpo. 
The cycle of digital innovation in architecture is far from over. Metropolis, July 5, 
2018. Available at: https://www.metropolismag.com/ideas/post-digital-will-be-more-
digital/ (01.10.2018)

събирателен образ на сегашната ИКТ4 еволюция и предстоящото в близките 
няколко години. Може да се очаква прецизиране на влаганото съдържание в 
това понятие, неговия обхват и детайли, но във всички случаи става и ще става 
дума за разделения – в едната посока ще е засилването на тенденцията „от 
дигитално към виртуално“, а в другата – засилване на желанието за връщане 
„от дигитално към реално“. С други думи, поляризацията между двете 
направления ще се засилва, а разделението между хората, идентифициращи 
се с едната или другата тенденция, ще става все по-очевидно.

Таблица 2. Топ 10 ИТ компании в света през последните три години
Топ 10 ИТ компании в света 
‘2018

Топ 10 ИТ компании в 
света ‘2017

Топ 10 ИТ компании в 
света ‘2016

1. Microsoft
2. IBM
3. Oracle 
4. Accenture
5. Hewlett Packard 
6. SAP
7. TCS
8. Capgemini
9. Cognizant
10. Infosys

1. IBM
2. Microsoft
3. Hewlett Packard 
4. Oracle 
5. Accenture
6. SAP
7. TCS
8. Cognizant
9. Capgemini
10. Infosys

1. IBM
2. Microsoft 
3. Accenture
4. Oracle 
5. Hewlett Packard 
6. SAP
7. Tata Consultancy 

Services 
8. Capgemini 
9. Cognizant Technology 

Solutions
10. CSC

Източник: Top 10 Information 
Technology (IT) Companies in 
World 2018

[https://www.mbaskool.
com/fun-corner/top-brand-
lists/17611-top-10-it-companies-
in-world-2018.html]

Източник: Top 10 
Information Technology 
(IT) Companies in 
World 2017 [https://
www.mbaskool.com/
fun-corner/top-brand-
lists/17187-top-10-
it-companies-in-
world-2017.html]

Източник: Top 10 
Information Technology (IT) 
Companies in World 2016 
[https://www.mbaskool.
com/fun-corner/top-brand-
lists/16169-top-10-it-
companies-in-world-2016.
html?start=9]

В същото време на ИТ5 пазара отдавна са се позиционирали огромни 
корпорации, обхванали в мрежа всичко – от потребители, през стоки и 
услуги, до вериги от други фирми. Безспорно е, че в този сектор мечтата за 
Глобализация е постигната. В подкрепа на това твърдение са и класациите на 

4 ИКТ – Информационни и комуникационни технологии.
5 ИТ – Информационни технологии.
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водещите ИТ компании в света през последните три години (табл. 2), от които 
е видно, че дори и да има някаква промяна в позициите, тя е незначителна.

Към какво се стремят тези компании, както и техните активни партньори 
от различни сектори на икономиката и политиката? Да допринесат за 
благополучието на хората? Да подпомогнат свободния достъп до знания? 
Да допринесат за съвършенството на света в който битуваме? В статия 
на Capital.bg от м. май 2018 г. със заглавие „Неугасващият IT мотор на 
Уолстрийт“ се посочва следното: 

„Финансовите резултати на водещите технологични компании в САЩ, 
известни като FAANG6, разсеяха притесненията на инвеститорите. … 
Скандалът с Cambridge Analytica в края на март подложи на силен натиск 
акциите на Facebook, а от пазарната капитализация на социалната мрежа 
се заличаваха милиарди с часове. За кратко това подкопа и доверието в 
някои други компании от технологичния сектор и повдигна въпроса дали 
не загасва моторът на групите от петицата FAANG – един от основните 
фактори на растежа и любимци на Уолстрийт през последните години. … 
Колко са важни горните компании за Уолстрийт показва и статистика на 
Marketwatch7. Според нея към края на първото тримесечие8 компаниите от 
IT сектора са допринесли най-много за растежа на широкия индекс S&P 500. 
Лидер е Amazon е с 36.6%, втори е Microsoft с почти 13%, и Netflix с 12%.“.9

Нека допълним горното и с това, че само за третото тримесечие на 2017 г. 
например Facebook е отбелязал 79% ръст в приходите си10. Генерираната печалба 
от тази мега компания е 4,7 млрд. долара (при 2,6 млрд. за същия период на 2016 
г.). Същата тенденция е в сила и за останалите световно наложили се компании 
от ИТ бранша. За сравнение, през 2016 г. приходите от глобалния ИКТ сектор 
са били в размер на около 3,98 трилиона евро (около 4,4 трилиона долара) и се 
предвижда да достигне 4,46 трилиона евро до 2019 г.11

6 Както е посочено в същата статия на Capital.bg, „в основата на петобуквието са 
Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google с нейната група майка Alphabet. Четири 
от тези пет компании са в топ пет (без Nеtflix) по пазарна капитализация в САЩ 
…“. Capital.bg, 11.05.2018 Достъпно на адрес: https://www.capital.bg/biznes/moiat_
kapital/2018/05/11/3176675_neugasvashtiiat_it_motor_na_uolstriit/ (01.10.2018).
7 Адрес за достъп: https://www.marketwatch.com/
8 Тук се има предвид 2018 г.
9 Неугасващият IT мотор на Уолстрийт. Capital.bg, 11.05.2018. Достъпно на адрес:  
https://www.capital.bg/biznes/moiat_kapital/2018/05/11/3176675_neugasvashtiiat_it_motor_
na_uolstriit/ (01.10.2018).
10 80% ръст в приходите на Facebook за последното тримесечие. 24chasa.bg, 02.11.2017. 
Достъпно на адрес: https://www.24chasa.bg/novini/article/6527754 (02.11.2017).
11 Тhе Ѕtаtе of Вrоаdbаnd 2017: BROADBAND CATALYZING SUSTAINABLE 

Напълно обяснимо и логично поради сферата на действие, основната 
цел на фирмите е завладяване на пазари и обхващане на все повече 
процеси в мрежите им. Безспорно, същото е и финансов успех, и сила в 
управлението на глобалните процеси, и власт в световен мащаб. 

Технологиите пък, прилагани за генериране на цитираните по-горе печалби 
от ИТ компаниите, предопределят посоката на развитие на обществото като 
цяло. Не е без основание очакването, че в скоро време т. нар. потребители 
ще бъдат обвързани в „свят“, представляващ симбиозата между реално и 
виртуално под формата на обкръжаващо/разширено/добавено (табл. 3). За 
целта ще се приложат отново два наслагващи се технологични модела: (1) ви-
дим (за симулации и въздействия, насочен към потребителите) и (2) невидим 
(за генериране и поддържане на процесите, за постигане на влияние).

Таблица 3. Основни разлики между VR, AD, MR
Виртуална реалност (VR)
• Симулиран/нереален свят, създаван чрез компютърни системи и аудио-видео 

апаратура.
• Създава изкуствен специфичен и отделен свят, който не съществува реално/

физически. Именно в него се потяпят потребителите.
• Липсва обратна/тактилна връзка (потребителян не усеща обектите, които докос-

вате). Поради това някои потребители усещат замаяност или гадене и се налага 
незабавно прекъсване на връзката между човека потребител и VR-системата. 
Компаниите вече работят по проблемо, но все още няма значим напредък.

• Примери: още през 1995 г. Nintendo създава Virtual Boy; Oculus Rift, HTC Vive, 
Samsung Galaxy Gear VR, PlayStation VR, Google Cardboard, Discovery VR.

Добавена реалност (AR)
• Допълнително, компютърно генерирано съдържание към елементи от реалния свят. 
• Комбинация между реалната обкръжаваща среда и компютърно генерирани 

обекти – звук, видео, графика, др., които не могат да реагират един на друг 
(не са едно цяло) без инструменти за свързване.

• Примери: функция на Google Translate функция, позволяваща превод/тран-
сформиране на текст от един език в други чрез насочване на камерата на 
устройството към съответния текст; виртуален екскурзовод, показващ факти 
за съответни обекти (паметници, други забележителности...).

DEVELOPMENT / September 2017, ITU & UNESCO, September 2017, Available at: https://
www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.18-2017-PDF-E.pdf, p. 10.
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Миксирана реалност (MR)
• Среща се и като hybrid reality (HR). Представлява снтетично съдържание към 

реалния свят.
• Синтетичното съдържание и съдържанието в реалния свят са в състояние да 

реагират помежду си в реално време.
• Термин, описващ взаимодействието между реалната среда и виртуална сре-

да – сливане на реални и виртуални светове за създаване на нови среди и 
визуализации, където физически и цифрови обекти съжителстват и взаимо-
действат в реално време.

• За разлика от AR, MR виртуалните обекти/аспекти взаимодействат с физиче-
ското пространство и физическите обекти. 

• Примери: Microsoft HoloLens холографските очил, които разполагат с вра-
гедп чип за представяне на холограмно изображение на реален обекти; на 
17.10.2017 г. Microsoft (Microsoft Game Studios) ще представи Halo: Recruit; 
през м. октомври 2017 се очаква стартиране продажбите на ново поколение 
устройства с MR на водещи производители; NASA и Microsoft работят върху 
проекта Sidekick, по който се разработват холографски очила за астронавти/
космонавти за получаване на виртуална помощ от Земята. 

Променят се и техно-екосистемите, които обхващат устройствата, 
формиращи инфраструктура за достъп, услуги и обвързаност (табл. 
4). В тази посока е например повсеместната употребата на мобилни 
устройства, което, от своя страна, оказва силно влияние върху 
общуването между хората и върху взаимодействието с дигиталния свят, 
а така също между общуването паралелно в естествения и в дигиталния 
свят. Показателно в това отношение е откровението на експертите 
от Международния телекомуникационен съюз (ITU), според които 
„става все по-трудно да се дефинира, наблюдава или измерва обхвата 
на ИКТ. Най-новите технологии са все по-интегрирани, невидими 
и повсеместно. Границите между телекомуникациите, ИТ, ИКТ и 
Интернет сега са доста размити.“12

12 Тhе Ѕtаtе of Вrоаdbаnd 2017: BROADBAND CATALYZING SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT / September 2017, ITU & UNESCO, September 2017 Available at: 
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.18-2017-PDF-E.pdf, p. 8 
(01.10.2018).

Таблица 4. Цикли в развитието на Интернет1314

1-ви Интернет 
цикъл (1990-2005)

2-ри Интернет 
цикъл (2005-сега)

3-ти Интернет 
цикъл (протича сега)

Софтуер 
(приложения), 
за използването 
на който (които) 
потребителите 
са принудени 
да закупуват 
скъпоструващ 
хардуер (Killer 
Application; 
убийствено 
приложение)13.

Трансфер на данни

Имейл

Уеб браузър

Видео при поискване 
(единични, 
множествени)

Откриване на 
разширена/добавена 
реалност

Виртуална 
телепрезиденция

Автоматизиране на 
процеси

Мрежа: Основно 
изискване.

Асинхронен 
трансфер на данни.

Еднолентова/
Еднопосочна 
трансмисия 
(доближава се 
до възможността 
„в реално време 
навсякъде“).

Повсеместност.

Изчисленията 
в реално време 
(Critical real-time; 
RTC)14.

Двупосочна 
трансмисия в реално 
време (латентност, 
сигурност, загуба на 
пакети, ...).

13 Killer Application (Killer apр; убийствено приложение) – название за софтуерен 
продукт, който се използва за привличане на потребители и мотивиране на покупки 
от тях на нови хардуерни устройства и софтуерни системи (например компютърен 
хардуер, игрална конзола, софтуер, език за програмиране, софтуерна платформа 
или операционна система). Може да се каже, че с течение на времето убийствените 
приложения се превръщат в основен фактор, свързан с покупките на хардуер.
14 В компютърната наука изчисленията в реално време (RTC; Real-time Control) или 
реактивните изчисления описват хардуерни и софтуерни системи, които са обект на 
„ограничения в реално време“. Програмите в реално време трябва да гарантират отговор 
в рамките на определени времеви ограничения, често наричани „крайни срокове“. [Ben-
Ari, M., “Principles of Concurrent and Distributed Programming”, Prentice Hall, 1990, сh. 16, p. 
164] Коректността на тези системи зависи от техните времеви и функционални аспекти. 
Отговорите в реално време често се разбират в порядъка на милисекунди, а понякога 
и на микросекунди. Система, която не е определена като работеща в реално време, 
обикновено не може да гарантира отговор в рамките на който и да е времеви период, 
въпреки че могат да бъдат дадени типични или очаквани времена за реагиране.
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Осигуряване 
на приходи – 
инвестиция – 
ценообразуване.

Капиталови 
разходи за 
покритие.

Достъп & Обем.

Капацитет, базиран 
на капиталовите 
разходи за 
подобряване на 
преносната среда 
(скорост) & обем на 
трафика.

Капиталови разходи 
за латентност и 
сигурност.

Ширина на 
честотната лента.

Качество на опита 
(QoE)15 и качество 
на услугата (QoS)16.

Правила 
(включително 
закони) за 
управление на 
Интернет.

Капацитет, базиран 
на капиталовите 
разходи за 
подобряване на 
преносната среда 
(скорост) & обем 
на трафика.

Развитие на 
Широколентов 
достъп.

Развитие на QoE.

Публична 
политика – 
потребители – 
оператори.

Свързване на 
всичко / всички.

Промоционална 
конкуренция.

Насоченост към 
високоскоростен 
достъп.

Конкуренция, 
базирана на 
инфраструктура vs 
базирана на услуги.

Устойчивост, 
сигурност и 
поверителност 
Инвестиция в 
GigaWorld.

 15 16

Източник: Arthur D. Little Analysis, p. 10.17 

15 Quality of experience (QoE; качество на опита) е мярка за удовлетвореност (удоволствие 
или раздразнение) на клиент/ потребител от дадена услуга (например уеб браузър, 
телефонно обаждане, телевизионно предаване). В случая QoE е понятие, отнасящо се 
до степента на удовлетвореност на потребителя от приложение или услуга, базирана на 
Интернет. През 2016 г. то е дефинирано от Международния съюз по телекомуникации в 
Препоръка ITU-T P.10.
16 Quality of Service (QoS; качество на услугата) е направление за обективно измерване на 
параметрите на дадена услуга (например загуба на пакети или средна производителност). 
QoS се отнася до способността на дадена мрежа да постига максимална широчина на 
честотната лента и да се справя с други елементи на производителността на мрежата 
(например латентност, процент грешки и време за работа).
17 Unlocking GigaWorld Innovation. GigaApps in a GigaWorld. Arthur D Little and Liberty 
Global 2017. Available at:https://www.libertyglobal.com/pdf/publications/ADL-Report-
Unlocking-GigaWorld-Innovation.pdf (12.10.2017)

Истината е, че днес светът е разделен … отново на две части. 
От едната страна са хората, приемащи радушно постиженията на 
технологичното развитие, а от другата страна са онези, според които 
това развитие е заплаха. Заплахи наистина има, защото безспорно в 
някои сектори машините ще изместят човека или защото нарастват 
възможностите компютри да пишат програмни кодове по-бързо и без 
грешки вместо високоплатени ИТ специалисти. Видимо е, че наред с 
технологиите, възприемани като традиционни, вече се налагат нови/
други технологии, софтуерни среди, назовани „интелигентни“ (smart). 
В тези условия човекът, т. нар. потребител, съществува в паралелни 
светове: и в реалния/физическия, и във виртуални/технологично 
симулирани/дигитални. С включването на все повече хора в употребата 
на нови технологии и продуктите на тяхна основа, благополучието 
на всеки от нас става все по-зависимо от изкуствените системите. Те 
пораждат нова обкръжаваща среда, необходимост от нови професии, 
нови средства за общуване, нови средства за бита, нови продукти. Ето 
защо никак не е изненадващо, че резултатите от проучване в 63 страни18 
сочат появата на нов тип потребител – активен онлайн потребител, 
наречен onliner19. 

Доколко обаче описваното развитие, нашето развитие, е уязвимо? 
Дали нараства неговата зависимост от ИКТ и бизнеса, владеещ ИКТ? 
Фактите са безспорни – да, нараства зависимостта на човека от 
въздействията и „правилата“ на ИКТ, като паралелно с това нараства и 
неговата (на човека) уязвимост. Прогнозите на Рей Кързуайл са напълно 
реалистични, макар и плашещи. Защото сега властта да се въздейства 
върху развитието е в ръцете именно на такива хора, въодушевени от 
близката перспектива, а тя е следната: „Хилядите компютри в облака 
ще увеличават естествения човешки интелект. Мозъкът ще се свързва 
с него чрез наноботи – малки роботи, направени от нишки ДНК. … 
Постепенно ще се слеем и подобрим ... това е природата на човешкото 
същество – ние надхвърляме ограниченията си“ 20. Такива са амбици-
ите на ИТ експертите. Доколко хората-потребители ще могат да запа-

18 Connected Consumer Study 2017 (Google, 2017).
19 Понятието вече е включено в Oxford Dictionaries и обознавача лица, които са активни 
онлайн (Интернет потребители). Вж. дефиницията на адрес: https://en.oxforddictionaries.
com/definition/onliner (02.11.2017).
20 Рей Кързуайл: Хората ще станат хибриди с изкуствен интелект. БТВ, юни 2015. 
Достъпно на адрес: https://btvnovinite.bg/lifestyle/technology/rej-karzuajl-horata-shte-
stanat-hibridi-s-izkustven-intelekt.html (01.10.2018).
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зят, ако желаят, естествената си природа, никой не може да каже сега. 
По-вероятно е обаче да бъдат „погълнати“ от ИКТ развитието, като в 
много случаи даже няма да разберат за това21. 

Цифровият капан или луксът да си Оnliner 

Наистина ли има основание за определяне на нов тип активен 
потребител – onliner? Безспорно, да. По данни на ITU към ноември 
2014 г. над 3 млрд. души по света са използвали Интернет, като ръстът 
спрямо предходната година е бил с 6,6%22. Според последния доклад нa 
OOH (“Тhе Ѕtаtе of Вrоаdbаnd 2017: Вrоаdbаnd Саtаlуzіng Ѕuѕtаіnаblе 
Dеvеlорmеnt”) ИКТ стават по-силни, по-продуктивни и по-невидими, 
предлагат възможности в много различни области, а Интернет вече 
е повсеместна платформа за директна комуникация сред близо 3,5 
милиарда души23. В сравнение с 2010 г. броят на хората, включили се в 
Мрежата, е нараснал 1,5 милиарда души. 

През същата 2017 г.24 70% от младежите на възраст между 15 и 24 
години са онлайн и използват активно Интернет, като от тях:

– в 104 страни те са повече от 80%;
– в развитите страни са 94%;
– в развиващите се страни са 67%;
– в най-слабо развитите държави са 30%;
– от 830 милиона младежи които са онлайн, 320 милиона (39%) са в 

Китай и Индия. 
И все пак, около 52% от световното население все още няма достъп 

до Интернет според същия източник (ITU, 2017, p. 8):
– почти 9 от 10 младежи, които не използват Интернет, живеят в 

Африка, Азия и островите в Тихия океан;
– 62% от онези, ĸoитo нямaт дocтъп дo Интepнeт, живeят в Aзия и 

ocтpoвитe в Tиxия oĸeaн, a 18% — в Aфpиĸa;

21 Тук само ще напомня, че едно от най-значимите научни открития за 2016 г. е т. нар. 
нано прах, който може и ще се използва за производството на чипове (нано-чипове!).
22 В случая е съществено да се забележи, че става дума за реални потребители на 
Интернет, а не за лица, имащи осигурен достъп до Мрежата.
23 Тhе Ѕtаtе of Вrоаdbаnd 2017: BROADBAND CATALYZING SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT / September 2017, ITU & UNESCO, September 2017, Available at: https://
www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.18-2017-PDF-E.pdf (01.10.2018).
24 ICT Facts and Figures 2017. ITU. Available at: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/
Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf (01.10.2018).

– мъжете са по-активни от жените в използването на Интернет във 
всички региони на света.

За сравнение, в края на 2016 г. 3,9 милиарда души (53% от населе-
нието на света) не са използвали Интернет25:

– 1/3 от населението в Северна и Южна Америка и в ОНД е било 
офлайн;

– 75% от хората в Африка не са използвали Интернет;
– 58,1% от хората в Азия и Тихоокеански регион са били офлайн;
– 58,4% от хората в арабските държави не са използвали Интернет;
– 21% от европейците са били офлайн.

По данни на друг източник – Internet Live Stats26, към 01.10.2018 
г. (09.00 часа) са регистрирани близо 4 милиарда посетители на 
Интернет27. За сравнение: през 1995 г. потребителите са били едва 1%; 
броят на Интернет потребителите в периода 1999–2013 се е увеличил 
десетократно; първият милиард потребители е постигнат през 2005 г., 
вторият милиард – през 2010 г., а третият – през 2014 г.

За какво най-често се използва Интернет? Според “Connected 
Consumer Study 2017”28 (Google), за съвременните потребители Интернет 
е: забавна дестинация; ежедневно използван цифров инструмент; най-
вече място за търсене на информация. 

Според доклада на ООН (“Тhе Ѕtаtе of Вrоаdbаnd 2017: Вrоаdbаnd 
Саtаlуzіng Ѕuѕtаіnаblе Dеvеlорmеnt”) постоянно нараства използването 
на ресурсите в YouTube, WhatsApp (към края на 2017 г. надхвърли 1,2 
млрд.), Facebook (над 2 милр. към края на 2017), Instagram (над 1 милр. 
към началото на 2018 г.), WeChat (края на март 2017 г. нарастване с 23% 
годишно) и др.

25 ICT Facts and Figures 2016. ITU. Available at: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/
Documents/facts/ICTFactsFigures2016.pdf (12.10.2017).
26  Адрес за достъп: www.internetlivestats.com.
27  Този източник приема за интернет потребител онзи, който може да има достъп до 
Интернет у дома чрез всеки тип устройство и връзка, като не измерва реалната употреба 
на услуги през световната мрежа.
28 Connected Consumer Study 2017. Google, October 2017 Available at: https://www.
thinkwithgoogle.com/intl/en-145/perspectives/local-articles/connected-consumer-
survey-2017/ (01.10.2018); Consumer Barometer Study 2017 – The year of the mobile 
majority. Google, November 2017. Available at: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/
en-gb/advertising-channels/mobile/consumer-barometer-study-2017-year-mobile-majority/ 
(01.10.2018).
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Според главният изпълнителен директор на YouTube29, Сюзън 
Вожчицки, към май 2018 г. платформата за споделяне на интерактивно 
съдържание отчита над 1,8 милиард логвания от потребители месечно, 
като този брой не включва онези, които използват платформата без 
акаунт. По потребителски интерес тази система се доближава до 
Facebook. От своя страна, Instagram вече огласи, че е премината грани-
цата от над 1 милиард потребители и се опитва да конкурира YouTube с 
нова платформа за видео споделяне и стрийм услуги, наречена IGTV30. 

В крайна сметка, каквито и данни да бъдат цитирани, посоката е 
очертана: Интернет е място за ежедневно използване на дигитални 
ресурси в огромни размери, вече е основна забавна дестинация, 
инструмент за текстово и видео споделяне, за комуникация с други 
потребители, за търсене на информация. Същото се отразява и на 
икономиката като цяло, на отделните фирми и на отделните потребители. 
Появяват се нови бизнес възможности и съответно нови бизнеси. Те, от 
своя страна, провокират следваща вълна от потребителски интерес. 

Количеството обменяни данни и информационният поток също 
нарастват, при това главоломно. Първенство в случая държи видео-
споделянето и гледането на видео, към което интересът на потребителите 
е най-голям. Вече са факт и нови мерни единици, като до момента най-
голямата е йотабайт (YВ), равняваща се на 1024. През 2016 г. трафикът 
в Интернет достигна 1 зетабайт (ZB, 1021). През следващите години ко-
личеството се увеличава, като прогнозите на Cisco са да се достигне до 
годишно увеличаване с 3.3 ZB до 2021 г.31 

Въпреки постоянното нарастване на обхвата (брой потребители, 
брой услуги, информационен трансфер, трафик в Интернет и пр.), 
според експертите на ITU и UNESCO, автори на цитирания доклад 
на ООН, основните проблеми на растежа в Интернет са свързани с 
увеличаване на броя на онлайн инструментите и приложенията. Според 
тях акцент трябва да се постави върху приложенията за здравеопазване, 
образование, развлечения, финанси и държавни услуги, които се 
стремят да посрещнат търсенето и увеличаването на свързаността с 

29 Твърди се, че платформата YouTube осигурява около 7% от печалбите на Google.
30 Чрез ІGТV пoтpeбитeлитe мoгaт диpeĸтнo oт cвoитe cмapтфoни дa ĸaчвaт видea c 
пpoдължитeлнocт oт 1 минyтa дo 1 чac.
31 The Zettabyte Era: Trends and Analysis. Cisco, June 2017. Available from: https://www.
cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/vni-
hyperconnectivity-wp.html (01.10.2018).

мрежите и устройствата32. Друг проблем е не толкова увеличаването 
на броя на потребители, а разширяването обхвата на Мрежата и качест-
вото на свързаност (териториално и като тип услуги). Посочва се важ-
ността да се направи разлика между обикновения достъп до Интернет 
и възможността потребителите да използват максимално своя онлайн 
опит. В тази връзка са показателни данните, получени от изследване 
на Facebook в 75 страни (цитирано в доклада на ООН), според което 
само 76% от населението на света живее в рамките на достъп до 3G 
сигнал, а само 43% от хората имат достъп до 4G връзка. Какво означава 
това? По-голямата част от свързания свят всъщност остава несвързан 
и това са развиващите се страни. Заключението е, че продължават да 
съществуват големи пропуски в свързаността, главно поради липсата на 
инфраструктура, достъпност, липса на умения или липса на подходящо 
местно съдържание. От страна на предлагането, неефективните 
политики, остарелите регулаторни рамки и намалените стимули за 
инвестиране също играят своята роля, заключават експертите в доклада 
на ООН.

Както е видно, независимо от източника, данните сочат два значими 
проблема: 

(а) бързо нарастване броя на онлайн потребителите, върху които мо-
гат да се прилагат различни стратегии за въздействие – към момента 
около 48% от населението в света;

(б) значимо дигитално разделение между имащи и нямащи качествен 
достъп до Интернет – към момента около 52% от населението в света 
няма такъв.

Според цитираните по-горе данни, светът е разделен (отново) на две 
противоположни групи потребители: 

(1) имащи достъп до Интернет с осигурена възможност да използват 
услугите пълноценно и 

(2) нямащи подходяща свързаност, което на практика означава липса 
на свързаност. 

От друга страна, светът на онлайн потребителите е разделен на 
„знаещи и можещи“ и „незнаещи или почти можещи“ да използват 
Интернет (пълноценно и безопасно). Показателно в това отношение е 
периодичното оповестяване на нелоялни към потребителите практики 

32 Тhе Ѕtаtе of Вrоаdbаnd 2017: BROADBAND CATALYZING SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT / September 2017, ITU & UNESCO, September 2017. Available at: https://
www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.18-2017-PDF-E.pdf (01.10.2018).
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от страна на ИТ фирми и „кражбите“ на потребителски данни даже от 
базите на мастодонтите Google и Facebook. Например през м. март 2018 
г. се разгоря скандалът с Cambridge Analytica, използвали данни от 50 
млн. профили на Facebook. Тези данни са използвани за политическа 
манипулация по време на изборите на САЩ. В началото на октомври 
2018 г. стана известно, че Google закрива мрежата си Google+ заради 
„пробив“ в сигурността – твърди се, че в периода 2015–2018 от това 
са засегнати около половин милион профила, но истината може и да е 
друга. Особено силни са критиките към „събирачите на данни“, които 
продават наличните такива и формират огромни печалби за сметка на 
сигурността на потребителите. Както информацията отдавна е стока 
и има определена цена, така данните се превърнаха в ценен ресурс 
и в източник на огромни печалби. И играчите на този пазар често 
са неизвестни, даже невидими. Обвинения за това получават както 
Facebook, така и Google, но най-големите търговци на потребителски 
данни са други (говори се за Experian, Corelogic…). Борбата с гигантите 
е епична. Ето няколко факта.

• В средата на м. юни 2015 г. правителството на Белгия повдигна 
обвинение срещу Facebook, свързано със съмнения за злоупо-
треба с лични данни както на потребителите си, така и на онези, 
които изобщо нямат профил в социалната мрежа. Изследване, по-
ръчано от Комисията за защита на личните данни на Белгия по-
каза, че Facebook следи и хора, които нямат и никога не са имали 
регистрация в социалната мрежа. Оказа се, че е достатъчно само 
да посетят сайт, в който присъстват сините бутони „харесвам“ 
и „споделям“, даже без да ги кликват. Това е първото дело в 
Европа, при което държавна институция, следяща за защити на 
личните данни, завежда дело срещу Facebook.

• През м. март 2016 г. властите в Германия също започнаха 
разследване срещу Facebook за злоупотреба с пазарно положение. 
Местната антимонополна комисия започна проверка във връзка 
с договор за използване на лични данни, който всеки потребител 
съзнателно или не подписва. Властите посочват, че Facebook 
използва личните данни на свои потребители като ги предоставя 
на рекламодателите си. Те, от своя страна, осъществяват 
целенасочена реклама към потребителите в социалната мрежа. 
Разследването има за задача да се провери дали на потребителите 
е достатъчно добре разяснен начина на използване на личните 
им данни и какви по-точно данни се събират за тях от Facebook.

• През април 2016 г. Европейската комисия обвини Google, че 
мами конкурентите си, като изкривява резултатите от търсенето в 
Интернет в полза на собствената си услуга за пазаруване (Google 
Shopping). Освен това, Европейската комисия е обезпокоена, 
че Google предоставя необосновано предимство при търсене 
в Интернет на компании, с които има връзка чрез предлагане 
на покупка на стоки, резервиране на хотели, купуване на 
самолетни билети, което нарушава европейското антимонополно 
законодателство.

• През м. май 2017 г. Френската служба за защита на личните 
данни наложи глоба на Facebook в размер на 150 000 евро, 
защото администрацията на социалната мрежа не е успяла 
да защити данните на своите потребители от рекламодатели. 
Социалната мрежа е обвинена в това, че събира данни какви 
сайтове преглеждат потребителите без да ги предупреждава за 
това. Подобни проверки в момента се извършват и в Испания, и 
в Холандия.

• В началото на м. октомври 2017 г. в различни популярни 
електронни медии беше публикувана информация, свързана 
с Facebook и Google. В нея се обяснява как от начина, по 
който съответните платформи се използват от потребителите 
и „следите“, които те оставят, двете корпорации събират 
и съхраняват важна информация. „Интернет търсачките и 
социалните мрежи знаят за вас повече, отколкото родната ви 
майка. Проверете каква лична информация знае Google за 
вас. Джеф Хамербахер, един от програмистите във Facebook, 
е казал, че най-добрите мозъци от неговото поколение мислят 
само как да примамят хората към рекламите във Facebook и е 
нарекъл това развитие трагично. Ако продължавате да се чудите 
как така в браузъра ви моментално се появяват настойчиви 
оферти за застраховка живот веднага, след като сте започнали да 
тренирате някой рискован спорт или пък спецслужбите започнат 
да проявяват интерес към Вас, след като в Google сте потърсили 
информация за радиоактивни вещества, явно не сте запознати с 
наличието на някои функции, …“33.

33 Шокиращо: „Фейсбук“ и „Гугъл“ знаят повече за вас, отколкото родната ви майка. 
Blitz.bg. Достъпно на адрес: https://www.blitz.bg/lyubopitno/nauka-i-tekhnologii/
shokirashcho-feysbuk-i-gugl-znayat-poveche-za-vas-otkolkoto-rodnata-vi-mayka_
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• През м. май 2018 г. Google, Facebook и други компании бяха 
обвинени за нарушаване на новата европейска регулация за 
защита на личните данни (GDPR). Според Европейския цен-
тър за дигитални права тези фирми злоупотребяват със своето 
положение и принуждават потребителите да дават съгласие за 
използване на личните им данни, без реално да предлагат друга 
възможност. Конкретно при Facebook има блокирани акаунти на 
потребители, които не са дали съгласие за използване на техните 
данни. Компаниите реално упражняват натиск/насилие над 
потребителите и поради това следва да бъдат санкционирани. 
Като конкретни нарушители, за които се искат глоби, са посочени 
Google, Instagram, Facebook и WhatsApp. 

Въпроси за дискусия

Актуалният акцент в технологичното развитие е разрастването 
и усъвършенстването на Интернет на нещата (IoT), включването 
на изкуствен интелект (AI) в множество системи, доизграждането 
на глобалната облачна инфраструктура (Cloud) и базираните на 
тях приложения и услуги. ИТ бизнесът засилва и ще продължава да 
засилва пазарното си присъствие, разширява обхвата си и започва да 
играе ключова роля не само в икономиката, но и в социалната сфера, 
политиката, свободното време на хората. В много случаи влияе силно 
върху качеството на живот на хората и тяхното благополучие. 

ИТ специалистите и, съответно, ИТ служителите също са изправени 
пред необходимостта да се адаптират към нова среда. Например според 
Gartner34 40% от ИТ служителите до 2021 г. ще трябва да бъдат гъвкави 
и адаптивни, изпълнявайки няколко различни роли, като повечето от 
техните задачи ще бъдат бизнес ориентирани и няма да бъдат много 
свързани с технологиите. Освен това, до 2019 г. се очаква броят на 
наетите ИТ специалисти да се понижи с повече от 5%, а броят на ИТ 
техническите специалисти да се понижи до 75% спрямо нивата от 2017 г.

news548490.html (05.10.2017). Същото и на адреси: http://www.celokupnabulgaria.
eu/?p=18485 – Интернет-ШПИОНАЖ – Google, Фейсбук и сие от социалните мрежи 
знаят за Вас повече, отколкото родната Ви майка (05.10.2017).
34 Gartner Says I&O Skills Gaps Will Cause 75 Percent of Organizations to Experience 
Visible Business Disruptions by 2020. Gartner, March 2018. Available at: https://www.gartner.
com/en/newsroom/press-releases/2018-03-27-gartner-says-iando-skills-gaps-will-cause-75-
percent-of-organizations-to-experience-visible-business-disruptions-by-2020 (01.10.2018).

Въпросът с потребителите обаче има по-различни измерения. За тях 
промените, които настъпват в ИТ бранша, в голямата част ще останат 
невидими. Ще се увеличава броят на потребителите, но ще намаля-
ва критичността им, самоконтрола им. Хората ще станат обект на все 
повече неусетни/невидими въздействия, често пъти водещи до пълен 
контрол над поведението им. Постепенно изоставащите в момента, 
онези, които са в зоната на дигиталното неравенство сега, ще се 
присъединят към групата на onliners и ще се превърнат в таргет за ИТ 
компаниите така, както сегашните активни.

Дали прогнозата на Рей Кързуайл, че хората ще станат хибриди до 
2030 г., като свързват мозъка си пряко с облак35 ще се сбъдне? Може би 
и най-вероятно да. Проблемът обаче се свежда до протичащата в мо-
мента дигитална трансформация – всеобхватна, определяща бъдещата 
ИТ индустрия и бъдещето на обществото в цялост. 

Дали човекът ще е в състояние да избира или ще бъде „погълнат“/
„потопен“ в симулираните реалности, дали ще съумее да отличи реалното 
от виртуалното, включително да предпази себе си от недоброжелателни 
въздействия? Публично достъпната информация не е достатъчна, за 
да се определи доколко положителните ефекти ще имат превес над 
отрицателните, ако отправната точка за оценката е съхраняването на 
човешкия индивид и света, който той е обитавал до сега. 
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ОN THE WAY TO DIGITAL SLAVERY

Olya Harizanova

Abstract. The article aims to provoke a discussion on an up-to-date and 
already announced, but not clarified and well-known problem. It is related to 
the ongoing transformation of society, caused by the overlapping of natural 
systems with artificial/technologically based /technologically created ones. 
The key question is whether these new hybrid systems, constantly evolving, 
will change the person himself by dominating simulated intellects.

The author was provoked by the opinion of Ray Kurzuel‘s (Google‘s 
Technical Director, 2015). He forecasts that “people will become hybrids 
by 2030 by connecting their brain directly with a cloud.” In that direction, 
there is a huge amount of publications available to the public and the mass 
user of IT products.

The text uses materials from public sites accessible to everyone – mostly 
news, ads, promotions, comments, reports. The article does not include 
details or descriptions of technology or technology models. The reason 
is it is the understanding that scientific discussions are „closed“ within 
individual groups of specialists, while public information affects a broad 
circle of readers, generating a relation to a given problem or issue in society 
and is often taken for granted, true or unquestionable, even if this is not true.

Key words: technological development, digital transformation, hybrid 
systems
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ДИГИТАЛНА ЕКОЛОГИЯ НА ПОЗНАНИЕТО

Анета Карагеоргиева

Резюме. За да разберем в какво се състоят екологическите ни задължения спрямо 
познанието в дигиталната епоха, трябва да имаме яснота за начините, по които се 
концептуализира познанието в съвременната епистемология. Разделям тези начини 
на две големи части – доминираща (мейнстрийм) епистемология и иновативна 
епистемология. Първата част обхваща традиционната епистемология, която се 
фокусира върху обосноваването на убежденията ни, от една страна, и аретичната 
епистемология, която въвежда екстерналистки възгледи и акцентира върху уменията 
и способностите, от друга. На свой ред, втората част се състои от т.нар. фактуален 
обрат, осъществен от Т. Уилямсън и от т.нар. натурализирана епистемология. В текста 
се предлага кратка дефиниция на познанието според всяко едно от направленията 
и се извличат следствия за функциите на познанието в дигитална среда. 
Функционирането на познанието в тази дигитална среда поражда дилема: повече 
информация с по-малко ресурси за критическото ѝ филтриране или по-малко, но по-
надеждна информация, която крие риска да намали възможностите ни за вземане на 
достатъчно информирани решения. Тезата, че натурализацията на епистемологията 
и фактуалният обрат предлагат по-добри възможности за постигането на екологичен 
баланс се подкрепя от невронаучни данни и основани върху тях философски 
аргументи. От друга страна, традиционната и аретичната епистемология позволяват 
по-висока резолюция на разбирането ни за когнитивните умения и способности, а това 
също е предпоставка за поддържане на екологичното им равновесие. Изкушенията на 
виртуалните реалности обаче пречат на поддържането на здравословна пропорция 
между човешкото поведение в дигитална и във физическа и социална среда.

Ключови думи: дигитална околна среда, познание, екология, когнитивни умения, 
човешко поведение 

Увод
С навлизането на информационните технологии се появи нова 

пропаст между тези, които могат или не могат да ги ползват – така 
наречената дигитална пропаст1. 

1 Compaine, B.M. (2001) The digital divide: Facing a crisis or creating a myth? Cambridge, 



3534

ДИГИТАЛНА ЕКОЛОГИЯ НА ПОЗНАНИЕТО АНЕТА КАРАГЕОРГИЕВА

най-голяма степен обяснява познавателната пропаст, както и да набеле-
жим пътища за затварянето на тази пропаст в качеството им на еколо-
гична грижа за дигиталната среда.

1. Дялове и подразделения на съвременната епистемология

Съвременната епистемология е пъстра палитра от разбирания за 
знанието и познанието, които се конкурират и имат свои трибуни в 
различни академични и по-популярни издания5. Бих разделила различ-
ните подходи към познанието в съвременността на две части: мейн-
стрийм епистемология (преведено на български, това означава пре-
обладаващата или най-утвърдената посока на развитие) и иновативна 
епистемология. Във всяка от тях се оформят допълнителни течения. 
В мейнстрийм епистемологията имаме традиционна епистемология и 
аретична такава (virtue epistemology), а в иновативната можем да от-
делим фактуалната тенденция и натурализираната тенденция. След-
ващата секция интерпретира от дигитално-екологическа гледна точка 
традиционната епистемология, а по-следващата – аретичната такава. В 
секции 5 и 6 се разглеждат иновативните течения и начините за еколо-
гична грижа спрямо познанието, както се разбира от тях.

Традиционна епистемология

Традиционната епистемология подема формулираното от Платон в 
диалога „Теетет“ виждане за знанието като обосновано истинно мнение. 
За да знаем нещо, ние първо трябва да го приемаме като свое мнение 
или да вярваме в него (както гласи тази дефиниция на английски език, 
знанието е justified true belief, като последната дума има нюанса както 
на вярване и убеждение на някого в нещо, така и на мнение или пози-
ция). Това изискване е подложено на натиск в дигиталната среда. Не-
малка част от информацията, която ни се поднася, се задържа в паметта 
като опция за ориентиране, но не и като разбрана и интегрирана в до-
сегашната ни система от знания. Това става особено ясно с навлизането 

5 Например списанието Erkenntnis (https://link.springer.com/journal/10670) има 
претенцията да публикува „научна философия“, докато Acta analytica (https://
www.springer.com/philosophy/journal/12136) посочва само областта „философия в 
аналитичната традиция, в която, както знаем, голяма част е запазена за философията на 
всекидневния език и практики.

Първоначално изразът „дигиталната пропаст“ е запазен за 
обозначаване на наличието или липсата на достъп до Интернет и другите 
информационни технологии. С времето обаче значението му се разширява 
и днес говорим за дигитална пропаст в много области, включително 
по отношение на дигиталната грамотност или на въздействието на 
информацията върху социалните, икономическите и индивидуалните 
характеристики на обществата и хората. Някои автори2 посочват три 
фактора, които обуславят наличието на дигиталната пропаст и които 
съответно действат, когато искаме да я преодолеем. Това са достъпът до 
информация, използването ѝ и чувствителността или рецептивността 
към нея. Първият фактор като че ли почти се е нивелирал в последните 
двадесет години, като се има предвид наличието на достъп до електронни 
средства за комуникация у преобладаващия процент на земното население 
(за мобилните телефони този процент е 95 – по данни от Международния 
телекомуникационни съюз3). Затова на преден план излиза използването 
на информацията и чувствителността към нея.

Използването на информацията става възможно, когато тя се 
разбира. Разбраната информация се превръща в знание. Затова 
много анализатори говорят, че дигиталната пропаст се е превърнала 
в познавателна пропаст4. Нека се опитаме да построим една работна 
дефиниция на това явление. Познавателната пропаст засяга разлики-
те в търсенето, управлението, обработването и разпространението на 
знанието – тези, които могат свободно да осъществяват всички тези 
действия, се различават по начина и стандарта си на живот от онези, за 
които има пречки в тези процеси. Познавателната пропаст е заплаха за 
балансираното развитие и бележи разлики между поколения, общности 
и дори държави. Познанието се превръща в ценен ресурс, който все 
повече определя достъпа до власт и печалба. Как то може да играе тази 
роля зависи от начина, по който се разбира познанието. В този текст ще 
направим преглед на основните хипотези за природата на познанието 
в съвременната философия и ще се опитаме да установим коя от тях в 

Massachusetts: MIT Press.
2 Например Aqili, S.; Moghaddam, A. (2008). Bridging the digital divide: The role of 
librarians and information professionals in the third millennium. Electronic Library. 26 (2): 
226–237. doi:10.1108/02640470810864118
3 Percentage of Individuals using the Internet 2000-2012, International Telecommunications 
Union (Geneva), June 2013
4 Например Graham, M. (July 2011). Time machines and virtual portals: The spatialities of 
the digital divide. Progress in Development Studies. 11 (3): 211–227.

https://link.springer.com/journal/10670
https://www.springer.com/philosophy/journal/12136
https://www.springer.com/philosophy/journal/12136
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да стане това, всеки избира според възможностите си: по-малко гледане 
на телевизия, по-малко ровене в Интернет, повече време, прекарвано 
сред природата или в живо общуване лице в лице. Такова поведение 
обаче не е еднозначно положително. Следвайки го, може да се окаже, 
че сме пропуснали ценна информация, която да ни ориентира, или сме 
пренебрегнали друга, която би гарантирала повече успех в действията 
ни. Дилемата е неразрешима: трябва да избираме между повече 
информация с по-малко ресурси за критичното ѝ пресяване или по-
малко информация с риск да не ни се достави оптимално количество за 
вземане на добри решения. Струва ми се обаче, че самото експлициране 
на тази дилема вече е някакъв напредък, защото ще избираме единия 
или другия рог в зависимост от осъзнати цели, интереси и желания. 
В такъв случай правилният път е да се обяснява на възможно повече 
хора произходът и следствията на тази дилема, за да могат те да я 
вземат предвид в поведението си. Това обаче предполага философско-
епистемологическото осмисляне на невронаучните и социологическите 
факти.

Да се обърнем сега към второто условие за знание в традиционната 
тройна дефиниция: може да се знае само това, което е истина. Тук, 
според мен, е най-голямата грешка на традиционната епистемология, 
посочена още през 60-те години на ХХ в. от Куайн. Той разглежда 
въпроса за природата на знанието в редица статии и книги, някои от 
които в съавторство, но обобщеният му възглед изглежда приблизително 
така: всякакъв вид възприятия минават за знание дотогава, докато не 
се появят опровергаващи факти или, на ниво физика, положения на 
нещата.6 Грешката на традиционната епистемология се състои в това, че 
не взема предвид функционирането на убежденията ни, а ги разглежда 
статично, като готови форми. Едно убеждение може да играе ролята на 
знание, т.е. да определя и насочва разпределението на ресурсите ни за 
едно или друго действие, даже и да не е истина. Напротив, традиционно 
разбраното знание – обосновано истинно убеждение – е „себе си“ само 
когато е истина. Това поражда дилема, обсъждана сериозно още от 

6 Тук правя разлика между факти и положения на нещата в следния смисъл: 
положенията на нещата са конфигурации от физически обекти, свойства и отношения, 
а фактите са тяхното регистриране и поради това менталното им схващане, което е 
поне отчасти достъпно за субекта. С други думи, положенията на нещата са вън и 
независимо от нас, а фактите са нещо, което оформяме и осъзнаваме в съответствие с 
когнитивните си способности.

на фалшивите новини. Всеки критично мислещ човек се отнася към 
новините с известна доза съмнение или, казано на технически език, с 
въздържане от съждение, доколкото знае, че може да е затрупан с фал-
шиви новини. В тази перспектива условието да вярваш в собственото 
си мнение или да го поддържаш на 100% значително отслабва. Това 
създава проблем, който веднага личи при прилагането на невронаучна-
та перспектива към въпроса за природата на знанието. От невронаучна 
гледна точка знанието се задържа в невронните мрежи благодарение 
на тяхната специфична схема на активация, която в една конфигурация 
поддържа едно съдържание, а в друга конфигурация – друго съдържа-
ние. Забележете, тук не говорим за определянето на съдържанието от 
невронните мрежи – това е само спекулативна хипотеза на невронаука-
та. Става дума за физическата база на знанието в мозъка, като въпросът 
за прехода от тази физическа база към менталното съдържание остава 
незасегнат. Дали този преход е възможен (както твърди физикализмът) 
или става въпрос за паралелизъм (както твърди съвременният дуали-
зъм) е проблем на философията на съзнанието, а не на епистемология-
та, върху която сме съсредоточени тук.

Връщайки се към проблема за това, дали вярваме в информацията, 
която сме регистрирали благодарение на физическата база на мозъка, 
трябва да кажем, че след като невронните мрежи са се активирали по 
определен начин, те задържат информацията, вярна или невяна, и вече 
детерминират поведението ни. Следователно, ако искаме да приложим 
въздържане от съждение, т.е. да разформироваме формираните 
невронни мрежи, това би означавало голямо усилие на физическата 
система „мозък“ да измести активираната невронна мрежа и да я 
замени с друга, която определя съдържанието на мислите ни, изразено 
с изречението “не съм на това мнение“. Излиза, че сме подложени на 
много по-голямо натоварване заради самото количество информация, 
на което сме изложени, независимо от нейното качество или точно 
защото нейното качество подлежи на проверка, ако искаме да действаме 
успешно. 

Описаната картина обяснява защо толкова често сме склонни да 
действаме по навик, без да си даваме сметка за предразсъдъците, 
формирани у нас: това просто е физически по-лесният път, който влече 
следване на вече oтъпкани пътеки в мисленето. От гледна тока на 
екологията на усетливостта към информация ни остава единствено да се 
опитваме да намалим количеството на постъпващите данни, ако искаме 
да поддържаме здравословни нива на активация на мозъка. Как може 
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източник на сведения, които впоследствие ще се определят като факти 
или заблуждения, а е прагматист, защото оценката на сведенията като 
факти или заблуждения настъпва в резултат на друга оценка, а именно 
– на действията като успешни или неуспешни. 

Тази позиция обаче също не решава въпроса с откриването на 
предварителен критерий за разпознаване на истинното от неистинното 
мнение. Смятам, че това е оправдано и не води до негативни последствия 
в епистемологията, защото наистина прилагането на предварителен 
критерий би изисквало разглеждането на мнението или убеждението 
като нещо статично. Оправдание на липсата на предварителен критерий 
можем да намерим при осмислянето на невронаучните данни (напомням, 
че разполагаме само с приблизителни и далеч от съвършенството 
такива, доколкото невронауката е все още в пелени). От невронаучна 
гледна точка и Платон е прав в трактовката си на знанието и истинното 
мнение, както е представена в „Менон“. Нещо повече, намирам голяма 
прилика във възгледите на Платон и Куайн. Да се обърнем най-напред 
към Платон. 

Това, че предварителното (и приблизително, т.е. в облика на истинно 
мнение, а не на същинско знание) знание трябва да се търси чрез 
припомняне, днес би се изразило в термините на ендогенната активност 
на мозъка.9 Мозъкът не е пасивна маса, върху която стимулите на 
средата отпечатват своите следи. Той е активен не само като регулатор 
на всички процеси в тялото, той е активен творец и конструктор и 
в когнитивната област. Много преди съвременната невронаука да 
установи, че мозъкът действа и по време на сън, и по време на анестезия 
дори, психолозите, например тези от гещалтисткото направление, са 
открили редица феномени, доказващи интерпретативната активност 
на мозъка и/или съзнанието. Да споменем само фигурата на Каница, 
макар че има стотици други примери.10 Припомнянето може да се 
тълкува като интроспективно изследване на тази ендогенна активност, 
която все пак е в единство с екзогенната, т.е. с реакциите на стимули от 
средата (дистална и проксимална). Колкото и аргументи да има срещу 
интроспекцията, нито един не доказва, че не можем да я използваме 
за поне приблизително изследване на менталните феномени по 
начина, по който използваме сенките или отраженията на някои 

9 Срв. например Llinás, R. (2001) I of the Vortex: From Neurons to Self . Cambridge, MA: 
MIT Press.
10 Например на адрес https://www.cafepress.com/optoct/9301873, достъпен на 21.09.2018

Платон в диалога „Менон“.7 Там Менон пита Сократ как ще търсят 
това, което не знаят, след като не го знаят и значи нямат представа какво 
търсят; и обратното, ако знаят какво търсят, търсенето не е необходимо. 
В термините на истината, ако нещо е истина, откъде знаем, че то е 
именно истина? А ако не е истина, как ще стигнем до истината, ако 
разполагаме само с нейното отрицание? Отговорът на Платон има две 
равнища: епистемологическо и етическо, като етическото определено 
доминира. Сократ обяснява на Менон, че да приемеш невъзможността и 
липсата на необходимост от търсене на знанието, е теза на страхливите 
и лениви хора, а приемането на възможността и необходимостта 
от търсенето, е теза за интелектуално смелите и работливите. Тук 
има апел към добродетелите (аретичната епистемология ги нарича 
интелектуални добродетели), т.е. предложеното от Платон решение в 
този му аспект почива на етическа основа. 

В епистемологически план решението на Платон е, че търсенето на 
знанието се насочва от истинното мнение, което става знание, когато се 
обоснове. С други думи, има някакъв предварителен стадий на знанието 
– истинното мнение – което, приложено за ръководство на поведението 
ни, води до същинското знание. Това е логично допускане в светлината 
на принципа, че от нищо нещо не става, т.е. няма състояние на пълно 
незнание, което да премине в знание, а има състояния на по-неразвито 
знание, които в резултат на интелектуални усилия води до напълно 
развито знание. Проблемът с това решение обаче е в допускането, 
че истинното мнение се разпознава като истинно само прагматично, 
а именно след като се установи, че ни е ръководило правилно и ни е 
довело до знанието. Не се вижда обаче епистемологически критерий за 
разпознаването на истинното мнение и това е основанието на древните 
скептици да оспорят не само Платоновата, но и цялата предходна за тях 
философия, обявявайки я за догма, приета без доказателства. По подобен 
начин е конструирана и критиката на Куайн: ние разпознаваме някакво 
мнение като ръководство за действие, но не знаем първоначално дали 
то е истинно или не. Едва когато се сблъскаме с потвърждаващи или 
опровергаващи данни, можем да определим мнението като истинно или 
неистинно. Затова Куайн сe самоопределя като емпирист и прагматист.8 
Емпирист е, защото приема емпиричния опит като последен (и пръв) 

7 Платон, Менон, 80е. Диалози, т. 2, 1982
8 Куайн, У. в. О. (1951/2004) Двете догми на емпиризма. В: Карагеоргиева А., В. 
Ангелов. Естетика на познанието, София: Унипрес
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твърди традиционната мейнстрим епистемология, а оператор. Тя 
маркира съвпадението на нашите очаквания за положението на нещата 
в света с действителното положение, което се открива на следващата 
стъпка от взаимодействието ни с тази среда – в поведението ни. Когато 
такова съвпадение е налице, очакванията ни работят в позитивна посока 
за постигане на резултатите, които желаем. Когато няма съвпадение, 
ние коригираме репрезентациите си на света, така че все пак да 
постигнем желаното. Истината се оказва способност или умение, а не 
свойство, прикрепено към даден предмет (изказванията, твърденията 
или пропозициите). Това още веднъж потвърждава необходимостта да 
се работи с човешките когнитивни умения, с мисленето, а не само със 
съдържанието на мислите.

Накрая, ползвайки резултатите на традиционната мейнстрим 
епистемология, да се обърнем към третото условие за знание, а именно, 
обосноваността. За да знаем нещо, ние трябва да сме наясно с това, 
което ни дава право да поддържаме мнението си. Възгледите тук се 
разделят по критерия дали да сме наясно означава да осъзнаваме от 
първо лице основанията си, или да знаем от трето лице, например по 
свидетелствата на науката или на другите хора, кое прави убежденията 
ни надеждни. В първия случай, когато имаме достъп чрез интроспекция 
до основанията си, говорим за интернализъм. Във втория случай става 
дума за екстернализъм. Така за интернализма основанията не са нищо 
друго освен логическите предпоставки на твърденията ни, включително 
съжденията, които произвеждаме по повод на сетивните си възприятия. 
За екстернализма обосноваването е произвеждането на убежденията ни от 
надежден процес, например действието на когнитивните ни способност, 
включително възприятието. И тъй като възприятието е податливо 
на илюзии, екстернализмът не може да приеме съществуването на 
стопроцентово знание, а винаги оперира с определена доза вероятност. 
Повечето от аретичните теории за обосноваването са екстерналистки, но 
на аретизма ще се спрем отделно в следващата секция от текста.

От интерналистка гледна точка се потвърждава приоритетът на уменията 
в дигитална среда, в конкретния случай – на логическите умения. С това 
изискванията за екологична грижа се повтарят както при второто условие 
за знание (истината). При екстернализма не само логическите умения, но и 
всички телесни когнитивни способности като сетивно възприятие и памет имат 
значение за поддържането на убежденията ни. Основателят на екстернализма 

Проектория, гл. 8 и 9.

иначе недостъпни предмети, за да изучим до известна степен самите 
предмети. В тази светлина припомнянето-интроспекция е пълноправен 
епистемологически процес и/или метод. Платон е бил прав, като е 
обвързвал знанието с припомняне, но не е бил прав, като го е свеждал 
само до припомняне. Така или иначе, критиката на Куайн се доближава 
до тази на Платон с постановяването на истината като процес, който 
едва след своя завършек фиксира някакви изказвания като верни.

Какви изводи могат да се направят с оглед на знаенето на истината 
спрямо познанието в условията на дигиталната среда? Основният от тях 
е свързан с това, че истината е процес. Следователно уменията за търсене 
на информация и за проверката ѝ по различни критерии придобиват 
приоритет над готовите форми, които могат да се откриват и запаметяват. 
Това положение има едно интересно следствие. За да го опиша, ще започна 
от далеч. В диалога „Федър“ (274b–479c) Платон критикува писмеността 
и нейното приложение за запазване на информацията с аргумента, че 
записването ще направи умовете на хората лениви. Освен това, докато с 
живия говорещ може да се общува по любимия на Платон начин – чрез 
задаване и отговаряне на въпроси – книгите не могат да бъдат попитани за 
мнението им; те винаги ще повтарят едно и също.11 Хилядолетното развитие 
на европейската цивилизация след Платон доказва, че опасенията му са 
напълно неоправдани. Същото се отнася и за съвременната дигитално-
технологична революция, ако мога да я нарека така. Това, че компютрите 
и смартфоните помнят вместо нас, не означава, че когнитивните ни 
способности и по-специално паметта, непременно ще деградират. Както 
отбелязах преди малко, приоритетът вече не е в помненето, а в уменията, 
които се намират под натиск и затова ще се развиват. Въпросът е хората да 
разбират това и да работят целенасочено в тази посока. Не искам да кажа, 
че паметта не е важна, просто уменията придобиват по-голямо значение в 
сравнение с предишните десетилетия. От този извод могат да се направят 
заключения за структурирането на образователните програми например. 
Екологията на дигиталната среда изисква грижа за познавателните процеси, 
а не само за техните резултати. Затова епистемологията (и логиката) също 
излиза в предните редици на философските дисциплини.

Накрая, ще маркирам хипотезата си за интерпретацията на природата 
на истината в светлината на невронаучните знания, която съм изложила 
и другаде.12 Истината се оказва не свойство (на пропозициите), както 

11 Платон. Федър, 275а. Диалози, т. 4, 1990
12 Вж. Карагеоргиева, А. (2013) Увод в съвременната теория на познаниято, София: 
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в дигиталната среда. Нека да повторя, за да не се провокират двусмис-
лени тълкувания: съвременното образование на дигитално родените, ако 
иска да е адекватно, трябва да работи с уменията, а не със съдържанията 
на познанието. Аретичната епистемология разглежда редица аспекти на 
тези умения от философска гледна точка, а именно: кое ги прави надежд-
ни, кое обуславя непроменливостта им при вариациите на средата, какво 
гарантира успешното им приложение и какво му пречи, и т.н. 

Обосноваването в аретичната епистемология също се разглежда 
най-вече процесуално. В най-честия случай то е гарантиране на 
получените в процеса на познанието убеждения или мнения като 
истинни благодарение на стабилен процес, каквито са възприятието 
и паметта. Те обаче не изчерпват пътищата за пораждане на знание. 
Особено интересни са процесите на свидетелстване (testimony), когато 
знанието се получава в резултат на приемането на информация от други 
познаващи. Това пряко засяга ориентацията в дигитална среда и чувст-
вителността към достоверната и недостоверната информация. Засега 
аретичната епистемология е достигнала до възгледа, че надеждност-
та на свидетелството се преценява от възприемащия, което извежда на 
преден план нови способности, далеч по-социални по природата си, 
отколкото традиционно разбирането възприятие и памет. Става дума 
за способностите ни да преценяваме честността, искреността, добро-
съвестността и надеждността на другите хора, чиито свидетелства из-
ползваме за получаване на знание. Това води до разцвета на едно ново 
направление в епистемологията, наречено социална епистемология. 
Няма да го обсъждам в подробности, защото обемът на този текст не ми 
позволява, но ще отбележа, че според един от основателите на това те-
чение, А. Голдман, основният му въпрос е на какви основания групите 
и общностите делегират експертни права на своите най-целенасочено 
тренирани познаващи – специалистите в дадена област.16 

3. Фактуалният обрат в епистемологията

Накрая идва ред на иновативните направления в епистемологията, 
които също ще опишем по-кратко, тъй като те са още в процес на 
развитие, и ще направим оценка на обещанията, които дават за новото 

16 Goldman, Alvin and Blanchard (2018) Thomas, Social Epistemology, The Stanford Ency-
clopedia of Philosophy (Summer 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), 
https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/epistemology-social/ 

от края на ХХ в. А. Голдман дори разработва т.нар. причинна теория за 
знанието, според която е достатъчно да има добра причина да си изградим 
определено истинно мнение, за да можем да го етикетираме като знание.13 В 
дигиталната среда обаче обосноваването обикновено става не благодарение на 
надеждността на възприятията и паметта ни (да напомним, че паметта често 
е външна – в компютъра или в телефона ни), а на серията от информационни 
източници, които намираме (понякога без да стигнем до краен източник) 
да потвърждават информацията, с която работим. Това поставя определен 
проблем: може ли информация да бъде основание на друга информация? Най-
правдоподобният отговор е отрицателен, тъй като все пак някъде в края на 
веригата има физически източник на сигнала, носещ съответната информация, 
до който ние не можем да стигнем или можем да стигнем само ако напуснем 
дигиталната среда и се подложим на взаимодействие с физическата.14 Изводът 
е повече от ясен: пребиваването в дигиталната среда трябва да се ограничава 
целенасочено и познаващите трябва да се излагат на физическата – природна 
и социална – среда колкото е възможно повече, при това при разнообразни 
обстоятелства. В подобни действия се състои основната екологична грижа на 
нашия съвременник. Това с особена сила важи за т.нар. „дигитални аборигени“ 
или за родените дигитални, както гласи скорошният жаргон.15

2. Аретична епистемология

Какво е новото в аретичната епистемология, която се развива от около 
40 години и която аз причислих към мейнстрима, защото за този период 
тя успя да завладее голяма част от предметното поле и да натрупа ресурси 
и резултати с впечатляващ обем? Най-същественото е определението на 
познанието като успех от интелигентна способност, което има известна 
връзка, но далеч не съвпада с класическата тройна дефиниция „обосно-
вано истинно мнение“. Това, че се говори за успех, означава доминиране 
на прагматичния критерий и процесуализиране на понятието ни за зна-
ние. С това аретичната епистемология отива по-далеч от традиционната, 
защото поставя акцента върху способностите и/или уменията и помага 
да се осмисли от екологична гледна точка значението им за ориентацията 

13 Goldman. A., A Causal Theory of Knowing. The Journal of Philosophy, Vol. 64, No. 12 
(Jun. 1967)
14 See Dretske (1981), F. Knowledge and the flow of information, MIT Press, ch. 4
15 Това са поколенията от недалечното минало, от настоящето и бъдещето, които 
заварват информационните технологии като неделима част от средата си.
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се стреми към действие20. Понякога, казва Уилямсън, поведенческият 
цикъл на човека се описва като входяща информация чрез сетивата и 
изходяща информация чрез действието. Такова описание маргинализи-
ра знанието, защото изключва паметта и съзнателното умозаключение. 
Напротив, знанието трябва да бъде централна категория в описанието 
на поведението. Това означава, че в противовес на ортодоксията зна-
нието е първично по отношение на убеждението. Какво е знание се раз-
бира от конкретни примери, а не от дефиниция. 

Откъде обаче се взема ортодоксията? Тя е продукт на интерналисткото 
разбиране за съзнанието и света като две независими променливи. 
Убеждението е функция на променливата „съзнание”, истината е функция 
на променливата „свят”. За интерналиста знанието е функция на двете 
променливи едновременно. За да знаеш, че вали, не е достатъчно да 
имаш определено ментално състояние (убеждение), нито е достатъчно 
навън да вали, а трябва да са налице и двете. Така според интернализма 
знанието се разделя на две части – външна и вътрешна, т.е. очертава се 
като хибрид, „плачещ” за анализ. Очакванията за такъв анализ всъщност 
са метафизически. Последните развития във философията на съзнанието 
обаче поставят интерналистката метафизика под въпрос. Представени са 
редица доказателства, че менталните съдържания конститутивно зависят 
от околната среда. Съзнанието и светът трябва да се разбират като 
зависими променливи. Щом съдържанието на менталните състояния 
може да зависи от света, нагласата към това съдържание също може да 
зависи от света, а знанието е именно вид нагласа. Следователно знанието 
зависи от света, а не само от съзнанието, и от екологична гледна точка 
пребиваването в света е задължително, за да можем да отличаваме 
знанието от незнанието или от догадките и хипотезите.

Това разбиране позволява и нов отговор на скептика. Скептикът предполага, 
че стойността по истинност на убеждението може да варира независимо от 
самата нагласа „убеденост” и от останалите ментални състояния на агента. 
В такъв случай излиза, че общото ментално състояние на агента е еднакво 
и в скептическия сценарий, и в сценария на здравия разум, макар че в 
първия всички убеждения на агента са неистинни, а във втория повечето са 
истинни. Ако самото знание обаче е ментално състояние, излиза, че според 
скептика истинните убеждения при сценария на здравия разум не са знание, 
въпреки че са истинни. Това противоречие показва, че трябва да изоставим 
предпоставката за еднаквост на нагласата независимо от съдържанието. Това 

20 Ibid., p. 1

разбиране на познанието. Това са фактуалната епистемология, която 
още се нарича „първо е знанието“ (по добилия гражданственост израз 
на автора на това течение, британският философ Т. Уилямсън17), и на-
турализираната епистемология, лансирана още преди три-четири десе-
тилетия от Куайн18 и неговите последователи. Да започнем с Уилямсън.

В книгата си от 2000 г. „Знанието и неговите граници“ Уилямсън прави 
може би най-радикалния опит да скъса с класическия анализ на познанието. 
Уилямсън стъпва на предпоставката, че не всички понятия могат да бъдат 
анализирани до по-прости съставки, т.е. до неанализируеми по-нататък 
понятия. Можем да подберем достатъчно примери, които да показват тази 
неанализируемост: кои са съставките на понятията „животно”, „водород” 
или на собствените имена? Тук анализът изглежда невъзможен поради 
заплахите за кръговост или за безкраен регрес. Аналогично, Уилямсън 
твърди, че класическите опити да се анализира понятието „знание” са 
поредица от грешки, защото това е най-фундаменталното понятие за 
обхващане на изключително важните психологически и епистемологически 
състояния (такива, в които нещо се знае) на действащия в света агент. Това 
фундаментално понятие е обяснението на всички компоненти на класическия 
анализ – защо убеждението е убеждение, а не просто мнение, предчувствие 
или догадка; защо истината е истина, а не семантична същност и не просто 
късметлийско съвпадение на вътрешно и външно състояние, и т.н. С други 
думи, за Уилямсън знанието не е това, което трябва да се анализира; не е 
анализандум, а анализанс – това, което обосновава и подкрепя анализа. Целта 
на Уилямсън е да замести несполучливите опити за анализ на понятието 
за знание в термините на по-основни понятия като основание, истина и 
убеждение с анализ, подчинен на допускането за фундаменталната роля на 
разграничението между знание и незнание, като впоследствие се обяснят 
останалите епистемични понятия в термините на това разграничение.19 

Според Уилямсън, знанието и действието са основните връзки 
между съзнанието и света, при което в действието светът се адаптира 
към съзнанието, а в знанието съзнанието се адаптира към света. Когато 
съзнанието не е добре адаптирано към света, остатъкът е някакво 
убеждение, което се стреми да се превърне в знание. Когато светът не 
е добре адаптиран към съзнанието, остатъкът е някакво желание, което 

17 Williamson, T. (2000) Knowledge and its Limits. Oxford: Oxford University Press
18 Куайн, У. В. О. (1969/1991) Натурализирана епистемология. В: сп. Философски 
алтернативи, кн. 2
19 Williamson, T. (2000) Knowledge and its Limits. Oxford: Oxford University Press, р. V
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шансовете ни за правилно ориентиране и във виртуалната реалност. 
Това обаче не е всичко. Обратното също е валидно, ако се спазва 
здравословна пропорция между дигитално и физическо действие. 
Колкото повече научаваме за виртуалното, толкова по-добре можем 
да прилагаме наученото за адекватно манипулиране на физическата 
реалност. Има примери24, показващи как знанията, придобити във ви-
део игри, водят до наистина геройско поведение в действителни ситу-
ации. Това смекчава негативните последици на потъването във вирту-
алната дигитална среда, но при условието за превес на действителното 
светово поведение над „пребиваването“ в симулирания свят.

4. Натурализираната епистемология 

„Натурализирана епистемология“ означава епистемология, която 
или работи в синхрон с естествените науки, използвайки постиженията 
им за решаване на философски въпроси, или е напълно изместена от 
тях. Втората теза се защитава от Куайн в цитираната по-горе статия, 
но съвременните ѝ последователи са твърде малко на брой. Тъй като 
съм писала нашироко по този въпрос другаде25, тук само ще маркирам 
акцентите. Натурализмът, към който се придържам, е от умерен коо-
перативен тип. Това означава, че традиционните епистемологически 
въпроси за анализа на знанието и методите и формите на гарантира-
не на убежденията заемат значително място в хода на разсъжденията. 
Също така обаче на изследване се подлагат останалите компоненти на 
анализа, а именно убежденията и истината. Традиционалистите смятат, 
че въпросът за убежденията е част от философията на съзнанието, и 
доколкото последната не може да проверява принципите си без помо-
щта на когнитивната наука (особено на психологията и невронауката), 
философията на съзнанието се приема за натурализирана дисциплина 
поне от част от философите – тези, които смятат, че философията на 
съзнанието е философия на науката. Във философията на съзнанието 
обаче има и антинатуралисти, които приемат, че задачата ѝ е да анали-
зира всекидневния дискурс за съзнанието или т.нар. фолк психология. 
Тук няма да навлизам в този дебат, който подробно съм проучвала дру-

24 Cooney, M. 6 acts of Real-Life Heroism Made Possible by Video Games. http://www.
cracked.com/article_19703_6-acts-real-life-heroism-made-possible-by-video-games.html 
25 Карагеоргиева А. (2013), Увод в съвременната теория на познанието, гл. 11

пък означава, че знанието не се състои от вътрешна и външна компонента. 
То е единно ментално състояние, което може да се определи като фактуално, 
защото съдържанието му се определя от фактическото положение на нещата в 
света. Това е основната теза на Уилямсън, заради която много философи днес 
говорят за фактуален обрат в епистемологията.21

Интересно е какво би следвало от приложението на така очертаното 
понятие за знание към обосноваването на убежденията? Приписването 
на приоритет на убеждението спрямо знанието ни кара да мислим, че и 
обосноваването предшества знанието. Всъщност първото може да се 
обясни, като се използва знанието: основанията на едно убеждение са 
съвкупността от истините, които се знаят по въпроса. Например, ако приема 
обосноваването за първично, аз ще вярвам основателно, че някой е убиец, 
защото го виждам да излиза от стаята, в която по-късно е открит труп, с 
окървавен нож в ръка. Възможно е обаче човекът да е невинен. Напротив, 
ако аз зная, че той е убиецът, знанието ми обосновава убеждението ми, че 
той е убиецът. Така обосноваването е статус, който се придава от знанието 
на убеждения, които изглеждат убедителни, без още да са знание.22 

Тези разсъждения важат и за убедеността. Човек трябва да е убеден 
само в онова, което знае. Да бъдеш убеден, че р, без да знаеш, че р, означава 
да надхвърлиш съвкупните си свидетелства. Убеждението се управлява 
от нормите на знанието, което добре хармонира с класическата идея, че 
убеждението се стреми към истината и се управлява от нейните норми. 
Ако, както прави Уилямсън, генерализираме тези разсъждения, ще стигнем 
до заключението, че границите на знанието имат своето съответствие в 
границите на действието. Голяма част от света обаче е извън нашето знание 
и извън нашия контрол. „Макар че знанието и действието са централни за 
съзнанието, съзнанието не е централно за света.”23 

Следствията от тази концепция за екологията на знанието в 
дигитална среда са изключително интересни. На преден план излиза 
не познавателното съдържание и даже не уменията, а поведението 
на познаващия. Неотделима част от това поведение е физическото 
взаимодействие със света, а това потвърждава по-рано направения 
извод, че въпросното физическо взаимодействие трябва да се развива 
целенасочено, да се насърчава и да се увеличава количествено. Колкото 
повече действаме автентично в средата, толкова повече се увеличават 

21 Mitova, V. (Ed.) (2018) The factive turn in epistemology. Cambridge university press
22 Ibid., p. 10
23 Ibid., p. 20
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5. Заключение

В този текст направихме преглед на основните направления в съ-
временната епистемология, които могат да се разделят на две големи 
части, включващи по два по-малки раздела. Това са, от една страна, 
традиционната и аретичната епистемология, а от друга – фактуалната 
и натурализираната теория на познанието. От гледна точка на екологи-
ята на познанието в дигитална среда първото направление позволява 
по-фино сканиране на познавателните съдържания и познавателните 
умения, като дава ориентири за екологична грижа спрямо тях. Вторите 
два дяла наблягат на поведенческите нагласи и типове и с това раз-
ширяват полето на екологическите изследвания. Основната препоръ-
ка, която се налага като извод от анализа на съществуващите направ-
ления в разбирането на познанието, е поддържането на здравословно 
съотношение между поведението в дигитална и поведението в реална 
физическа среда. Това е трудно да се постигне заради изкушенията на 
виртуалните реалности, но е задължително условие за поддържане, ако 
не за подобряване на човешкото битие.

гаде26, само ще отбележа, че въвеждането на изследването на убежде-
нията в теорията на познанието е именно действие по натурализацията 
й. Затова изводите, които направихме в секция 2, важат и тук.

По-нататък, натурализацията е свързана с приобщаването към 
епистемологията на темата за истината, която в последните 50 години се 
приема от много философи за принадлежаща към полето на семантиката. 
Напротив, аз смятам, че не е редно теорията на познанието да делегира 
изцяло анализа на понятието за истината на експертите по семантика, защото 
в такъв случай епистемологията би загубила голяма част от философското 
си съдържание. То в този случай се състои в консолидиране на резултатите 
от изследването на различните перспективи към истината (от първо и от 
трето лице) и на валидността на предпоставките, на които те разчитат. Освен 
това, теория на познанието, която не тематизира истината, би била не само 
нефилософска, а и непълна. Всички традиционно признати условия за 
знание подлежат на изследване, а истината е едно от тях. Накрая, това, което 
се нарича „форми на знание” – а именно възприятието, паметта, понятието, 
здравия разум и науката – е също така и начин на легитимиране на нашите 
знания, изследване на техните източници и гаранти. Много от съвременните 
епистемолози третират тези форми в изложенията си, дори и да не ги приемат 
експлицитно за натуралистичен компонент.27 Напротив, това е именно 
натурализираща стъпка, доколкото някакви дефиниции (за да не кажа само 
интуиции) за тяхната природа винаги присъстват, а последните са заемки от 
емпиричните науки, най-често от експерименталната когнитивна психология. 

Натурализацията на епистемологията стимулира изследванията 
върху екологичната грижа за функциониране на познанието в дигитална 
среда, като ги свързва с универсалните поведенчески принципи, 
постулирани и проследявани в рамките на експерименталната 
психология, от една страна, и на невронауката, от друга. Разбира се, тук 
става дума преди всичко за хипотези, тъй като тези две дисциплини, 
и особено последната, се намират в доста ранен стадий на развитие. 
В унисон с фактуалната концепция за знанието, натурализираната 
епистемология поставя ударението върху цялостното поведение, а не 
само върху съдържанията и уменията, както това правят традиционната 
и аретичната епистемология. Затова моите предпочитания са на 
страната на Уилямсън и на умерените последователи на Куайн.

26 Карагеоргиева, А. (2008), Философия на съзнанието, С., ИК „Библиотека 48“, гл. 9
27 Вж. например Dancy, J. (1995) Contemporary epistemology. An introduction. Oxford 
University Press.
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DIGITAL ECOLOGY OF KNOWLEDGE

Aneta Karageorgieva

Abstract. In order to understand what our ecological obligations in the 
digital era consist of we must have a clear idea about the different ways of 
conceptualizing knowledge in contemporary epistemology. I divide them 
into two – mainstream epistemology and innovative epistemology. The first 
comprises traditional epistemology that focuses on the problem of justifica-
tion, and virtue epistemology, which introduces externalist views and accen-
tuates skills and capabilities. The second way includes the so called factive 
turn, initiated by T. Williamson, and naturalized epistemology. A short de-
scription of their definitions of knowledge is offered and conclusions about 
functions of knowledge in the digital environment are drawn. Digital func-
tions of knowledge engender a dilemma between more information with 
less resource for its critical filtering or less and more reliable information 
accompanied by the risk to not be able to make well informed decisions. 
The thesis that naturalization and the factive turn offer better opportunities 
for achieving ecological balance is supported by neuroscientific data and ar-
guments based on it. On the other hand, traditional and virtue epistemology 
allows for more fine grained understanding of cognitive abilities and skills, 
thus fostering their proper ecological maintenance. The temptations of vir-
tual realities, however, hinder the upkeep of healthy ratio between human 
behavior within digital and physical/social realities. 

Key words: digital environment, knowledge, ecology, cognitive skills, 
human behavior
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ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО И 
НОВИТЕ ЦИФРОВИ ПАМЕТИ

Стамена Кавръкова-Георгиева

Резюме. В днешно време различни клонове на науката се занимават със създаване 
на механизми за дълготрайно съхранение на големи информационни масиви. Благо-
дарение на новоразвитите цифрови памети се създават съвременни устройства за 
записване, но и се развиват други технологии. Част от примерите за подобни памети 
са холографската памет, записът на информация върху ДНК, нанолитографията, па-
метта, базирана върху нанотръбички и наномагнитната памет.

Развитието на технологиите би донесло различни ползи за човечеството. Натрупване-
то на голямо количество разнообразна информация би могло да доведе до нова ин-
дустриална революция, давайки възможност за тласък в развитието на науката. Освен 
това, възможността за съхранение на история за случващото се наоколо, ще доведе до 
по-добро познаване и разбиране на ежедневието ни от бъдещите поколения.

Освен положителни страни, неограниченото съхранение носи със себе си възмож-
ни вреди за бъдещето. Прекаленото разчитане на технологиите да „помнят“ вместо 
хората би довело до закърняване на способностите за търсене на информация, кри-
тичното мислене и дигитална неграмотност. Не на последно място информацията е 
сила, която ако попадне в неправилните ръце може да се превърне в опасно оръжие.

В зависимост от начините, по които бъдещите поколения използват възможността за 
съхранение на информация, ще се реши дали човечеството ще се превърне в роб на 
технологиите или ще продължи по пътя си към усъвършенстване. 

Ключови думи: информация, съхранение, цифрова памет, холографска памет, ДНК, 
изкуствен интелект, компютърно зрение, информационна грамотност 

Още от зората на човешката цивилизация хората търсят начин да 
предадат и съхранят информацията, която получават от заобикалящия 
ги свят или от извършвани дейности. Докато в далечни времена това са 
били основно числа, нужни в счетоводството или статистиката (напр. за 
преброяване на населението, на добитъка, измерване на реколтата и др.), 

то с напредване на времето и появата на изкуствата, човек се опитва да 
съхрани емоции и спомени, с цел да ги предаде на други индивиди или 
просто за развлечение.

Няма единно мнение за това какво е информацията, но днес все пак е 
безспорно, че тя, независимо от произхода и формата, трябва да се съх-
ранява, за да се използва при необходимост и в подходящо време. Причи-
ните за съхранението на този ресурс също варират – от потребност, свър-
зана с практикувана професия, до потребност, свързана с личния живот. 

От съвременна гледна точка съществен е случаят, при който даден чо-
век или група от хора се нуждае от допълнителни знания. В този случай 
наблюденията сочат, че дълготрайно се запазва само част от информацията, 
която има архивна стойност или която би послужила в бъдеще. В други слу-
чаи, масово разпространени днес, информацията се използва като бизнес 
ресурс. За част от хората тя служи като разменна монета, без значение дали 
мотивите им са в полза или вреда на обществото. Такива индивиди събират 
всякакви факти за заобикалящия ги свят и ги съхраняват – някои за архив на 
историята на нашата действителност, други го правят с цел разгласяването в 
момент, когато ефектът от нея ще е най-голям. С развитието на компютърни-
те технологии и средствата за комуникация съхраняването на информация 
се свързва с развлечение, с чувство за сантимент – хората се стремят да запа-
зят във вид на файлови изображения своите спомени, които им напомнят за 
преживяното, за произведения на изкуството и продукт на човешката мисъл.

Независимо какви са подбудите зад желанието за трупане и пазене 
на цифрова информация, неоспорим факт е, че нейното количество на-
раства в глобален мащаб. Доказателство за това е производството на па-
мети с все по-голям капацитет както за институциите, занимаващи се със 
събиране и обработване на информация, така и за частния потребител.

Новите цифрови памети и тяхното приложение

Един дял от науката, който е силно зависим от възможността за съх-
ранение и бърз достъп до информация, е кибернетиката. Думата произ-
хожда от гръцки език, където значението е свързано с управление или 
направляване, а за пръв път е използвана като термин от Норбърт Винър 
в книгата „Кибернетика или контрол и комуникация между живата мате-
рия и машината“1 със значение на закони за предаване и съхраняване на 

1 Wierner, N. (1948). Cybernetics:or the control and communication in the animal and the 
machine. Michigan: J. Wiley
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информация, даване и получаване на обратна връзка както между живи 
организми, така и между органичната материя и техниката.

Част от тази наука се занимава с изследване на създаването и развива-
нето на изкуствения интелект и по-конкретно способността на машините 
да анализират заобикалящата ги среда, да изчислят възможните изходи, 
произлизащи от дадена ситуация, да вземат решение и след това да за-
помнят този свой опит, превръщайки го в познание. По този начин те се 
самообучават, натрупвайки собствен опит, който да им служи като ориен-
тир за това как да реагират в сходни ситуации в бъдещето.

За да може една машина да създаде достатъчно собствени „спомени“, 
които да ѝ позволят да се развива постоянно, тя трябва да е снабдена с па-
мет, чиито физически и виртуален размер да не пречи на самата машина. В 
случай, че капацитетът на нейната памет е малък, тя ще има възможност-
та да достигне само до базово ниво на развитие, без да може да продъл-
жи напред. Когато става дума за изкуствен интелект, който да може да се 
доближи до човешкия, не бива да бъдат допускани подобни пречки. Той 
трябва да има свободата да учи нови неща, да улавя възможно най-много 
от заобикалящия го свят и да съхранява тази информация с цел създаване 
на „спомени“, които в последствие да послужат за натрупване на опит.

Освен познатите на множеството потребители носители на цифро-
ва памет – компактдиск, твърд диск, флаш стик, карта памет, същест-
вуват други алтернативи, които предоставят нови и разширени въз-
можности. Важно е да се отбележи, че когато се говори за „нови паме-
ти“ не винаги става въпрос за устройства, измислени през последните 
няколко години. В общия случай, това са технологии, за които идея 
съществува от десетилетия, но реализирането не е било възможно до 
момента поради някаква причина. Най-честите фактори за забавяне са 
прекалено висока цена на някой от компонентите, липса на ключово 
устройство, което не е добре развито или съществува само на теория, 
недостатъчно техническо осигуряване или теоретични познания. 

В днешно време развитието на техниката не се мери с години, а с ме-
сеци и дори дни. Това прогресивно развитие позволява много от идеите, 
които не са били осъществими до момента, да се превърнат в реалност. 
По този начин на техническата сцена излизат нови устройства, допреди 
това съществували само в научната фантастика, които биха дали тласък 
и на развитието на множество други технологии, обвързани с цифровата 
памет.

Холографска памет

Технологията за холографска памет за пръв път е предложена в начало-
то на 60-те години на 19 век от работещия за Polariod учен Питър ван Хер-
ден2. По начин на записване на информация, холографската памет прилича 
на оптичната – с помощта на лазер, върху носителя се създават точки с раз-
лична отражателна способност, подобно на питовете на компактдисковете 
(CD). Съществена разлика обаче е това, че докато при CD лазерът пише 
директно върху дисковете, то при холографските носители лъчът бива раз-
делен на две части. Едната половина, наречена основен лъч, минава през 
устройство, познато като пространствено-светлинен модулатор, което ре-
презентира цифровата информация под формата на картина със светли и 
тъмни пиксели. Другата половина, наречена референтен лъч първо се от-
разява от огледало, а след това се насочва към носителя на памет. Там, къ-
дето двете части се пресичат, се образува интерферентен модел на записа. 

За да бъде извлечена впоследствие информацията, носителят на па-
мет се осветлява с референтния лъч, използван при запис. При премина-
ването му през вече създадения интерферентен модел, лъчът се пречупва 
и пресъздава основния, който носи записа в себе си. За да се разчете, се 
използва елемент със зарядна връзка или зарядо-свързан прибор CCD, 
който превръща тъмните и светли пиксели в битове, за да може да бъде 
разчетена от компютъра и показана на потребителя по подходящ начин.

Едно от най-големите предимства на холографските носители на па-
мет пред останалите видове е възможността за съдържателно-адресирано 
търсене, при което вместо да се търси информация, използвайки нейното 
местоположение върху носителя, се използва самата информация, за да 
се провери дали тя съществува върху носителя и къде точно се намира3. 
Това е възможно благодарение на факта, че както с референтния лъч се 
извлича основния, така и с помощта на основния може да се пресъздаде 
референтния, ако съществува запис на търсената информация. 

Това свойство на холографската памет позволява използване на така наре-
ченото размито търсене – търсене, което връща резултати не само на базата на 
зададената от потребителя ключова дума, но и на сходни на нея – членуване, 

2 Bonsor, K. (2000) How Holographic Memory Will Work. HowStuffWork. 
http://computer.howstuffworks.com/holographic-memory1.htm. 02.04.2017
3 Haw, M. (2003) Holographic data storage: The light fantastic. Nature. https://www.nature.
com/nature/journal/v422/n6932/index.html. 12.05.2018
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множествено число или най-вероятни синоними.4 В случая на холографската 
памет, ако последователността от битове, репрезентираща търсената инфор-
мация може да бъде открита на няколко места, при осветяване с основния лъч 
биха се появили толкова референтни лъча, колкото са и съвпаденията. Интен-
зитетът на всеки един от лъчите зависи от степента на съвпадение – колкото е 
по-близко до оригинала, толкова е по-ярък лъчът. Това би дало възможност за 
по-бързо и прецизно търсене в големи масиви от информация.

Някои учени виждат потенциал във връзката между холографска-
та памет и невронните мрежи – компютри, свързани в структура, която 
позволява работата им да наподобява тази на човешкия мозък, както и 
между холографската памет и компютърното зрение – способността на 
машините да обработват автоматично изображения, независимо дали са 
под формата на статични снимки или на видеоклипове, от реалния свят с 
цел извличане и използване на информация от тях. 

Способността на холографските устройства да използват размито търсене 
би спомогнало за доусъвършенстване на компютърното зрение, защото би му 
дало възможността да сравнява близки изображения или такива на един и същ 
обект, заснет от различни ъгли или под различна светлина. Тъй като скоростта, 
необходима за обработване на информацията е много висока, системата може 
да бъде „научена“ да разпознава множество различни обекти в реално време.5

Пример за това е проведеният през 1995 г. в Калифорнийския технологичен 
институт експеримент на Алън Пу, Робърт Денкуолтър и Деметри Псалтис.6 
Те използват холографска памет, за да накарат малък робот-кола да се при-
движва из коридорите и лабораториите на една от сградите в кампуса. За целта 
върху робота е закрепена камера, а в паметта са записани близо 1000 снимки на 
околната среда, с прикрепени към тях инструкции за маршрут. Докато роботът 
се движи, той изпраща изображенията от камерата в реално време с помощта 
на радиовръзка към компютъра, който ги сравнява с предварително записаните 
и когато намери съответствие, връща обратно инструкция за посока. Въпреки 
големия брой записани изображения, едва 53 са необходими, за да стигне ро-
ботът безпроблемно до крайната си цел. Това кара учените да са оптимистич-
ни, че технологията има бъдеще не само като хранилище за информация, но и 
като система за навигация и възможност за развитие на изкуствения интелект.

4 Fuzzy search. Technopedia. https://www.techopedia.com/definition/7356/fuzzy-search. 
15.06.2018
5 Haw, M. (2003) Holographic data storage: The light fantastic. 
6 Psaltis, D., Mok, F. (1995) Holographic memories. In: Scientific American. (vol. 273, issue 
5), 70-76.

През 2016 г. учените от университета Саутхемптън правят нов пробив 
в холографския запис, успявайки да достигнат наново ниво7. Резултатът 
от тяхната разработка, започнала три години по-рано е превръщането на 
кварцов кристал в 5D холографски носител на информация, при който към 
познатите три измерения8 са добавени още две – големината на точките и 
тяхната ориентация. Така върху един диск може да се запише еквивалента 
на 75 000 DVD, а поради свойствата на кварца, на теория информацията 
би трябвало да бъде вечна, независимо от условията на околната среда.9

Тази технология е приложена на практика от фондацията Arch mission, 
които са си поставили за цел да създадат архив на човешкото знание. За 
запис те използват лазер с ултракъс пулс, с големина, измерима във фемо-
секунди, като до момента успяват да запишат 100 MB върху тънкия квар-
цов диск, чиито теоретичен капацитет е 360 TB.10 Единствените причини, 
които спират фондацията да използва пълните възможности на технологи-
ята в момента, са скоростите на четене и запис, както и цената за мегабайт. 
Въпреки това те очакват в бъдеще тези пречки да бъдат превъзмогнати.

Трудностите не отказват компаниите производители на носители на 
памет от идеята да направят холографската памет възможна за по-ши-
рок кръг от хора. Японската Optware и сдружението Holography System 
Development Forum, състоящо се предимно от азиатски производители, 
работят усилено за създаването на холографски носител на памет, който 
да достигне масовостта на флаш паметите и компактдисковете. Създаде-
ни са планове за пускане на пазара на холографския вариант на DVD – 
HVD (Holographic Versatile Disk)11 и нейната алтернатива холографската 
карта HVC (Holographic Versatile Card).12 

7 University of Sauthampton. (2016). Eternal 5D data storage could record the history of 
humankind. University of Sauthampton. https://www.southampton.ac.uk/news/2016/02/5d-da-
ta-storage-update.page 02.04.2018
8 Височина, ширина, дълбочина (бел. авт.)
9 Perkins, C. (2013) 5D ‘Superman memory crystal’ heralds unlimited lifetime data storage. 
PhysicsWorld. http://physicsworld.com/cws/article/news/2013/jul/17/5d-superman-memo-
ry-crystal-heralds-unlimited-lifetime-data-storage. 02.04.2018
10 Frequently Аsked Questions. Arch Mission. https://archmission.org/faq/ 18.05.2018
11 Optware. (2004) The world’s first movie recording on a preformatted holographic disc. 
Optware demonstrated playing back digital movies stored on its Holographic Versatile 
Disc. https://web.archive.org/web/20041009144100/http://www.optware.co.jp/english/
what_040823.htm. 02.04.2018
12 Nazu, T. (2005) Optware to Release 30 GB Holographic Card for Less than $1 at the End of 
2006. XTech. https://tech.nikkeibp.co.jp/dm/english/NEWS_EN/20050608/105586/. 12.05.2018
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Запис на информация в ДНК

Целият заобикалящ ни жив свят съществува благодарение на способ-
ността на природата да предава генетичната информация на всеки един 
вид непокътната през времето. Повече от естествено е човек да се ин-
тересува от дизоксирибонуклеиновата киселина (ДНК), да разучи меха-
низмите ѝ на работа и да използва свойствата в негова полза. В крайна 
сметка, щом всеки един организъм може да съхрани информацията за 
себе си за милиарди години, защо хората да не използват технология да 
съхранят своите знания?

За пръв път цифрова информация е записана върху ДНК геном през 
1988 г. при съвместна работа между Харвардския университет и Джо 
Дейвис, които записват 35-битово изображение на германската руна, 
олицетворяваща Земята, върху ДНК на бактерията Ешерихия коли.13 От-
тогава досега технологията се развива непрестанно, като целта е да се 
открие начин тя да стигне масовостта на флаш паметите.

За да се запише информацията в ДНК, първо е необходимо тя да се 
кодира, като всеки един от четирите нуклеотида (А – аденин, Т – тимин, 
C – цитозин, G – гуанин) обозначава комбинация от два бита – 00, 01, 
10 и 11. По този начин всяка четворка киселини съставя един байт или 
един символ. След като се получи нужната за запис последователност, 
тя се предава на лаборатория за създаване на синтетична ДНК с необхо-
димата структура. Получената ДНК може да се съхранява неограничено 
количество време, като прогнозите за продължителността на живот като 
носител на информация се измерва в милиарди години. За да бъде про-
четена се използва устройство, наречено ДНК секвенсер, който разчита 
последователността на нуклеотидите. Веднъж разчетени, остава един-
ствено информацията да бъде разкодирана обратно до първоначалния си 
двоичен вид.14

Използването на ДНК като устройство за съхранение на информация 
дава възможност за създаване на огромни архиви, чиято цел е дългосрочно 
запазване на информация, която не бива да се изменя. Съхранена правил-
но – на сухо място, с регулираната температура, тя остава непроменена за 

13 Extance, A. (2016) How DNA could store all the world’s data. In: Nature (vol. 537, issue 
7618) 22-24
14 Cornish, C. (2018) How DNA could store all the world’s data in a semi-trailer: Scientists 
see capacious and stable medium as potential answer to mountains of information. Financial 
Times https://www.ft.com/content/45ea22b0-cec2-11e7-947e-f1ea5435bcc7. 02.07.2018 

милиарди години. Освен това физическият размер никак не е за подценя-
ване – миналата година учените Янив Ерлих и Дина Зеленски успяха да 
повишат стократно първоначалното съотношение, достигайки 215 PB за 
грам ДНК.15 До миналата година годишния обем на световната информа-
ция е 16,3 ZB16, което би се събрало в едва 75 грама, а това означавало, че 
всичкото знание на света би могло да се събере в по-малко от килограм! 
Отпада нуждата от огромни сървърни пространства и халета за съхране-
ние на магнитни ленти и касети – всеки може да държи на бюрото си кутия 
със съдържанието на всички библиотеки в света взети заедно.

Освен продължителността на живот и възможността за голяма гъсто-
та на запис, ДНК притежава още две съществени предимства. Първото 
е свързано с процеса на запис. Благодарение на алгоритъм, наречен „из-
вор“, се елиминират почти напълно всички възможни грешки при преда-
ването на информация. Това се случва като се проследяват комбинациите 
от нуклеотиди и се отстраняват тези, за които се знае, че създават пред-
поставки за грешки. По този начин, когато се извлича, информацията е 
непокътната – нещо, което трудно се постига при останалите устройства 
за записване. Второто предимство е свързано със създаването на копия. 
Природата е създала начин за мултиплициране на една и съща ДНК после-
дователност безкрайно много. Използването на тези механизми позволява 
веднъж записана, информацията да се копира много пъти без да възникнат 
грешки. Това улеснява процесите по създаване на копия на архиви, тъй 
като не е необходимо всяко копие да се записва поотделно – достатъчно е 
това да бъде направено един път, а след това да се копира готовата ДНК.

За момента технологията е далеч от достигане на масовост, основно 
защото цената е много висока. Първоначалният експеримент по кодира-
не, записване, синтезиране четене и разкодиране на ДНК, струва на Ев-
ропейския институт по биоинформатика $12,660.17 Миналогодишният 
опит на Ерлих и Зеленски струва по-малко – $7000 за синтезиране на 2 

15 Columbia University School of Engineering and Applied Science. (2017) Comput-
er operating system and short movie stored on DNA: New coding strategy maximizes 
data storage capacity of DNA molecules. ScienceDaily. www.sciencedaily.com/releas-
es/2017/03/170302143947.htm. July 2, 2018
16 Cave, A. (2017) What Will We Do When The World’s Data Hits 163 Zettabytes In 2025?. 
Forbes. https://www.forbes.com/sites/andrewcave/2017/04/13/what-will-we-do-when-the-
worlds-data-hits-163-zettabytes-in-2025/#6d44bfea349a. 17.04.2018
17 Extance, A. (2016) How DNA could store all the world’s data. In: Nature (vol. 537, issue 
7618). 22-24
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MB и още $2000 за да бъде разчетена18, но това все още е твърде висока 
цена дори и за големи корпорации, чиито масиви от информация се из-
мерва предимно в пета- и екзабайтове. 

Други видове памети

Една от прогресиращите технологии за съхранение е нано литография-
та – процес, при който информацията се отпечатва върху носител, като фи-
зическата площ на нейния запис се измерва в нанометри. Преимуществото 
на тази технология е, че записът може да е както цифров, така и аналогов 
и че може да се разчете с помощта на достатъчно мощен микроскоп, без 
да има нужда от допълнителна обработка. Съществуват различни видове 
нано литография, в зависимост от начина на запис, но за съхранение на 
информация най-често се използва оптичната нано литография, при която 
записът се осъществява с помощта на прецизно насочен лазерен лъч. 

Пример за такава е използваната от Arch Mission Foundation никелова 
литография, при която информацията се гравира върху тънък никелов 
филм с гъстота на записа 300 000 dpi („dots per inch“ – точки, репрезенти-
ращи един бит, събрани в един инч). Според представители на фондаци-
ята основното преимущество на този подход е, че създаването на запис е 
много по-бързо от конвенционалните начини за записване на информа-
ция, както и фактът, че цената е по-ниска.19

Друг интересен носител на памет в разработка е въглеродната на-
нотръбичка. Учените са открили начин да използват формирование на 
въглеродните атоми, наречено фулерен, за съхранение на цифрова ин-
формация. Полученото устройство е не само малко по размер, но и има 
издръжливостта на диамант, което би осигурило запазване на записаната 
информация за хилядолетия напред.20

Устройството представлява сбор от кухи нанотръбички, в чиято сър-
цевина има поставена желязна частица. При преминаването на електри-

18 Columbia University School of Engineering and Applied Science (2017) Comput-
er operating system and short movie stored on DNA: New coding strategy maximizes 
data storage capacity of DNA molecules. ScienceDaily. www.sciencedaily.com/releas-
es/2017/03/170302143947.html. 02.07 2018
19 Frequently asked questions. Arch Mission. https://archmission.org/faq/ 18.05.2018
20 Bichoutskaia, E., Popov, A., M., Lozovik, Y.E. (2008) Nanotube-based data storage devic-
es. In: Materials Today. (vol. 11, issue 6).https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1369702108701202. 18.07.2018 . 38-43

чески импулс, частицата се придвижва напред или назад в пространство-
то, като в зависимост от нейното местоположение, тя се приема за 1 или 
0. Поради факта, че в размерите присъства приставката „нано“, физи-
ческата големина на полученото устройство е в пъти по-малка от тези, 
които се използват в момента. Счита се, че възможната гъстота на запис 
е 10 гигабита на квадратен инч, което, според създателите, се равнява на 
информацията от 25 DVD, записана върху пощенска марка.21

Нанотехнологиите откриват нови възможности, които вълнуват много 
учени. Поради това, освен гореспоменатите нанотръбички, на основата 
на нанотехнологиите има базирани различни потенциални носители на 
цифрова памет. Други подобни технологии за запис са течната22, моле-
кулната23 и наномагнитната памети, които са базирани на състоянията, 
в които могат да се намират атомите на различни вещества. Квантовата 
памет отива още по-далеч – тя не се занимава с молекули или атоми, а с 
техните електрони, което дава още по-широк спектър от възможности.24 

Технологиите се развиват много по-бързо отколкото на техните пред-
шественици – тази година учените от университета Линкълн в Небраска, 
САЩ, успяха да създадат цяла група магнитни вихрушки, наречени още 
скирмиони, с големина едва 13 нанометра, които могат да се използват за 
запис на информация.25 Подобен носител на памет не само ще бъде малък 
по размер, но и ще пести енергия, което би повлияло добре и околната среда.

Ползи от цифровата памет

Чрез новите технологии може да се съхрани много повече за много 
по-дълго време. Нарастващият капацитет на цифровите памети, комби-
нирани с възможностите на Интернет, позволява създаване на хранили-

21 Ganapati, P. (2009) New Technique Promises Billion-Year Data Storage. Wired. https://
www.wired.com/2009/06/billion-year-data-storage/ 15.07.2018
22 Whitwam, R. (2014) The liquid hard drive that could store a terabyte of data in a table-
spoon of fluid. ExtremeTech. https://www.extremetech.com/extreme/186797-the-liquid-hard-
drive-that-could-store-a-terabyte-of-data-in-a-tablespoon-of-fluid. 18.07.2018
23 University of Manchester (2017) Major leap towards data storage at the molecular level. 
Phys. https://phys.org/news/2017-08-major-storage-molecular.html. 18.07.2018
24 Temming, M. (2017) Tiny quantum storage device fits on a chip. ScienceNews. https://
www.sciencenews.org/article/tiny-quantum-storage-device-fits-chip. 18.07.2018
25 University of Nebraska-Lincoln (2018) Smallest-ever magnetic vortexes mark step toward 
new digital memory. Phys. https://phys.org/news/2018-07-smallest-ever-magnetic-vortex-
es-digital-memory.html. 18.07.2018
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ща на човешкото знание, които не са ограничени от физическото си раз-
положение и могат да устоят предизвикателствата на времето. Вече няма 
значение какво може и знае човек– той ще може да намери информация 
и да научи почти всичко, което му е необходимо. 

Неограниченият достъп до знание може само да бъде в полза на хората 
по пътя към съвършенство. С помощта на информацията човечеството има 
шанса да върви напред, развивайки различните науки по-бързо откогато 
и да било преди. Учените биха имали възможността да разгледат даден 
проблем от всички възможни страни и да намерят неговото решение, без 
да повтарят грешките на своите предшественици. Това би дало тласък не 
само на нови открития, но и на доусъвършенстването на вече съществува-
щи технологии, както и на по-лесното превръщане на теорията в практика.

Такъв прогрес би довел до нова индустриална революция, подобна на 
тази от 18 и 19 век. Намирането на лек за нелечими болести, изобретяването 
на невъзможни до момента машини или бързото пътуване на големи разсто-
яния ще спрат да бъдат елемент от научната фантастика и ще се превърнат в 
част от ежедневието на хората. Това би улеснило живота и би дало възмож-
ност на човечеството да продължи по своя път към самоусъвършенстването.

Възможност за съхраняване на картина на света

Благодарение на големите капацитети на записващите устройства, чо-
вечеството днес им възможността да създаде картина на своето същест-
вуване и да я съхрани през времето. Библиотеките, музеите и архивите 
вече не се свързват само с миналото и значимите събития в историята, а 
все повече започват да се интересуват от какво се случва тук и сега. При-
мер за това е Конгресната библиотека на САЩ, която създава архив на 
всички публикации в социалната мрежа Twitter за периода от 2006–2017 
г. Бъдещите изследователи ще имат достъп до информация какво ние, 
като общество, харесваме, не харесваме, търсим, мислим, желаем, от 
какво се интересуваме, какво ни натъжава, радва или възмущава. Въпре-
ки че проектът приключи, краят му беше заклеймен като напълно погре-
шен и нелогичен26 и дори като „провал с исторически пропорции“.27 Това 

26 Leetaru, K. (2017) The Library Of Congress In the Digital Age: From Archiving Twitter To 
Innovation Lab. Forbes. https://www.forbes.com/sites/kalevleetaru/2017/12/28/the-library-
of-congress-in-the-digital-age-from-archiving-twitter-to-innovation-lab/#246880661e87. 
05.07.2018
27 Bruns, A. (2018) The Library of Congress Twitter Archive: A Failure of Historic Pro-

само доказва желанието на хората да събират и съхраняват всяко късче 
информация за света около себе си, вярвайки, че това ще им помогне да 
видят по-голямата картина.

Такава е мисията на хората от Arch mission foundation, които създават 
архиви на човешкото знание и ги съхраняват както на земята, така и в кос-
моса. Целта им е да съхранят информация за историята на нашия свят и за 
достиженията на цивилизацията, които да устоят евентуален апокалипсис 
и да останат достъпни за поколенията след това. Те вярват, че за да може 
бъдещото общество да има възможност да изгради обективна представа за 
нашия свят, подборът на информация трябва да е безпристрастен, като се 
включват възможно най-много източници. Фондацията смята, че за да се 
създаде пълна картина, всяко събитие трябва да бъде описано както с поло-
жителните, така и с отрицателните си страни, а цензурата и прикриването 
на факти трябва да се избягват до колкото е възможно.

Съхранението на знание би помогнало много на бъдещите поколения 
да разберат историята и да избегнат правенето на същите грешки. Ярък 
пример са думите, приписвани на британския премиер Уинстън Чърчил 
– „Тези, които не се поучат от историята са обречени да я повтарят“ и 
„Нация, която не помни своето минало няма бъдеще“. За да предпазим 
тези след нас можем просто да ги снабдим с достатъчно информация за 
това какво е било и какво би могло да стане.

Възможност за развитие на всички технологии

Освен за съхраняване на картина на света, такъв какъвто го познава-
ме, новите носители на памет могат да помогнат за развитието на множе-
ство различни технологии. Нашият живот е все повече обвързан с маши-
ните. Множество дейности, свързани с производството, агрикултурата, 
транспорта, администрацията, както и с ежедневието ни, са изцяло или 
полуавтоматизирани. Създаването на памет, която е не само с голям капа-
цитет, но и с възможности за по-бърза работа би ускорила много процеси 
и би позволила развитието на нови функции.

Докато до 90-те години на миналия век се говореше за Интернет като 
за мрежа с ограничени способности, в която свързаните устройства са със 
значително по-малък брой от населението на планетата, а потребителят има 
възможност само да се информира от статични страници, то в началото на 

portions. Medium. https://medium.com/dmrc-at-large/the-library-of-congress-twitter-ar-
chive-a-failure-of-historic-proportions-6dc1c3bc9e2c. 05.07.2018
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21 век концепцията се променя. Свързаните в мрежата устройства изравня-
ват броя си с хората, появяват се опции за обмен на информация и създаване 
на собствено съдържание, започва да се говори за интернет не просто като 
мрежа, предназначена да свързва хората, а за „Интернет на нещата“ (IoT).

В момента в света има 23,14 милиарда устройства, свързани с Интер-
нет, като се очаква до 2025 г. броят им да нарасне трикратно, достигайки 
75,44 милиарда.28 Всяко едно от тях събира и получава информация за 
света около себе си, обменя я с останалите и на базата на това взема 
решение как да взаимодейства със своя ползвател. Вече става дума за 
Интернет за всичко (IoE), което според технологичния гигант CISCO е 
концепция за връзка между хора, процеси, данни и предмети, благодаре-
ние на която информацията може да се превръща в действия.29

Изграждането на директна връзка, независеща от физическо местополо-
жение между човека и неговите вещи, позволява на всеки да влияе върху об-
кръжаващата го среда, нагаждайки я според своите нужди и желания. Поз-
волявайки на предметите да комуникират помежду си и да вземат решения, 
дава възможност на хората да делегират ежедневни дейности на своите елек-
троуреди. Съществуват много примери за приложения на това – хладилници, 
които отчитат каква храна е на привършване и я поръчват сами от най-близкия 
магазин; осветление, което се променя в зависимост от това къде се намира 
човека и какво прави; системи за отопление, които се саморегулират и включ-
ват, когато наближи времето някой да се прибере в къщата. 

Възможността за скоростна обработка на информация позволява на 
компютърното зрение да стане все по-прецизно. Комбинирано с въз-
можностите на изкуствения интелект и машинното учене, това отваря 
нови хоризонти за кибернетиката. Една добра система за разпознаване 
на образи заедно с устройство за съхранение на памет с голям капацитет 
би била стабилна основа за създаване на автономно придвижващи се в 
пространството машини, които да вземат решения на базата на заоби-
калящото ги. Това би могло да означава както транспортни средства с 
пълен автопилот, така и машини, свързани с производствения процес, 
които не се нуждаят от човек да ги управлява, а защо не и роботи – лични 
асистенти на хора с неравностойно положение!

28 – (2016) Internet of Things (IoT) connected devices installed base worldwide from 2015 to 
2025 (in billions). Statista. https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connect-
ed-devices-worldwide/ 04.07.2018. 04.07.2018
29 Internet of Everything. Cisco. https://newsroom.cisco.com/ioe. 05.07.2018

Възможни вреди

Възможностите за дългосрочно съхраняване на големи количества ин-
формация са пряко свързани с идеите на трансхуманизма. Човекът вече 
не е ограничен от собствената си памет – той може да се възползва от 
допълнителна такава. Когато към това се добави и Интернет, на практика 
се получава достъп до цялото знание на света с опция за „запомняне“ на 
толкова голяма част от него, колкото отделния потребител има нужда. 
Звучи повече от прекрасно, нали? Обстоятелства като „неуслужлива“ па-
мет или незнание вече не били трябвало да са проблем. Отделно от това, 
приложенията за технологията са на практика безкрайни и биха помогна-
ли на човек да се справя по-добре както с работата, така и с ежедневните 
си задължения. Въпреки това има няколко големи подводни камъка, кои-
то представляват потенциална опасност за тази информационна утопия.

Дигитално разделение и дигитална грамотност

Първата потенциална опасност е свързана с достъпността до техно-
логиите. На пазара постоянно се появяват нови модели на познатите ни 
памети и изчезват стари такива, като много често устройствата за четене 
са несъвместими с тях. Това означава, че за да осигурят дългосрочното 
съхранение на своята информация, потребителите трябва да инвестират 
средства за периодично закупуване на нови памети. Това предпоставя 
към дискриминация, разделяйки хората на такива, които имат средствата 
да бъдат „в крак с модата“ и такива, които нямат тази възможност. 

Това деление би създало предпоставки за пренебрегване на частта от 
населението, неспособна да се снабди с нови устройства за съхранение. 
Основният проблем в случая е рязкото разминаване между обем налична 
информация и капацитет на устройствата за съхранение. Тези, които не 
могат да закупуват нови устройства биха пострадали от невъзможността 
да съхранят информацията, която им е необходима. Те биха били принуде-
ни да правят оценка всеки път, когато се наложи да се съхрани нещо ново, 
тъй като това често ще бъде предвещавано от изтриване на стари файлове.

В тази негативна картина няма как да не се намеси и дигиталната не-
грамотност – наличието на достъп до нови технологии често води до фал-
шиво чувство за тяхното познаване. Неизбежно това води до явяване на 
нежеланието за научаване, което води до още по-неправилна употреба, 
което, от своя, страна води до още по-голяма зависимост и така цикълът 
се затваря. Възможно е да се стигне до момент, когато човек има финан-
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совата възможност да притежава най-новите устройства за съхранение, но 
да няма никаква представа как или защо да ги използва. Това би могло да 
доведе до друг вид дигитално разделение30, което да изолира индивида, 
създавайки не само преграда между него и възможностите, предоставени 
от новите технологии, но и още една възможност за дискриминация.

Липса на критично мислене

Втората потенциална пречка е свързана с прекаления достъп до ин-
формация и възможността за нейното съхранение. Тъй като информация-
та е по-достъпна от всякога, за да достигнат до нея потребителите трябва 
да положат усилия, граничещи с минимума. Това води до постепенно за-
кърняване на способностите за търсене и отсяване на потребното от не-
потребното. Редица проучвания съобщават, че осланянето на новите тех-
нологии за съхранение на знание води до намаляване на капацитета на 
човешката памет. Възможността да се съхрани всичко води до липса на 
критично мислене относно информацията, в частност нейната истинност 
и полезност. В резултат на това, човек обвързва голяма част от живота си 
с новите технологии, но невъзможността да ги използва правилно и по 
предназначение го прави зависим от тях.

Освен възможността за търсене и намиране на големи масиви от ин-
формация, хората имат и начин да я записват и пазят неограничено. По-
ради наличието на все по-големи устройства за съхранение на памет, на 
човек не му се налага да трие данни, за да запише нови – той може да 
запази всички. Твърдението звучи добре, но в него се крие липсата на не-
обходимост от оценка на наличната информация. С приоритет не е полез-
ността, а лесния достъп. По този начин човек се превръща в „информа-
ционен Плюшкин“.31 Той съхранява всичко, което някога е предизвикало 
интерес у него – електронни книги, писма, музика, филми, работни данни. 
Въпреки че обемът на притежаваните файлове е огромен, съдържанието 
на повечето от тях най-вероятно дори не може да се счете за информация.

Липсата на критично мислене и предоверяване на технологиите може да 
доведе до предпоставки за масова заблуда. Интернет е пространство, използ-

30 Петков, С. (2008) Дигиталната Изолация И Новата Медийна Грамотност. НБУ 
https://masscomm.nbu.bg/download/masovi-comunikacii/konferencii/2008/stoyko-petkov-
esen-2008.pdf. 27.07.2018 
31 Атанасов, С. (2011) Информационен клошар... In: Lucifer̓s sandbox. https://www.
anavaro.com/blog/informational-hobo/. 25.07.2018

вано за споделяне и популяризиране, в което всеки може да добави по нещо от 
себе си. За съжаление, често то се използва за разпространение на пропаганда, 
изкривена или неточна информация, както и откровени лъжи. Човек, който не 
е свикнал да поставя под въпрос предоставените му факти или който не знае 
как да провери тяхната достоверност, може лесно да се „загуби“ в огромния 
информационен поток и да бъде подлъган да вярва в неистини.32 Доказател-
ство за това е назрелият в момента проблем с фалшивите новини. Те винаги 
са съществували, но днес е по-лесно от всякога да бъдат разпространявани. 
Хората, подведени от емоциите, предизвикани от прочетеното, бързат да го 
споделят с други, без да се замислят дали то е вярно. Веднъж попаднала в об-
ръщение в цифровото пространство, фалшивата новина бива съхранена върху 
множество носители, оставайки част от историята.

Злоупотреба със силата на технологиите

Не на последно място стои и проблемът за силата на технологиите, когато 
попаднат в неправилни ръце. Как бихте се почувствали ако разберете, че има 
възможност някой да проследява къде се намирате и да съхранява тази инфор-
мация, създавайки хронология на вашия живот час по час без ваше съгласие? 
Звучи плашещо, за някои и нереално, но се случва с почти всички нас всеки 
ден, като през по-голямата част от времето е и с нашето доброволно съгласие. 

Докато преди време подобно нещо е било почти невъзможно заради 
ограниченията на технологиите и изключително нерентабилно предвид 
цената от 9,200$ за MB записани данни, то днес тези ограничения не 
съществуват. С цена от 0,032$ за GB, която намалява всекидневно, спо-
койно можете да съберете и съхраните историята на един индивид за 
по-малко от 100$. От една страна това открива толкова много възможнос-
ти за бизнеса, който търси все повече начини да намери индивидуален 
подход към всеки човек. От друга страна обаче, тази информация може 
да се използва за много нечисти цели – следене, манипулация, изнудване, 
създаване на неверни доказателства, които да навредят на даден човек.

За размисъл

Макар че посочените примери за възможните вреди от прекомерно-
то съхранение на информация изглеждат крайни, слабо вероятни или 

32 Bahr, M. (2001) A Brave New World of Information. In: Social Alternatives. (vol. 20, issue 
1). 41-46
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преувеличени, те могат да станат реалност, ако човечеството се отнесе 
с лека ръка и игнорира потенциалните проблеми. Трябва да се помисли 
за всички възможни последствия, които биха настъпили и тяхното из-
бягване. Запазването на знанието е важно, но човешката свобода, лично 
пространство и неприкосновеност са не по-малко важни. Ако те са запла-
шени, целта ще оправдае ли средствата?

Въпреки негативите, възможността за наистина дълготрайно съхра-
нение на информация може да доведе до много позитиви. Бъдещите по-
коления ще имат шанса да не повтарят историята, защото ще я познават 
много по-добре и в по-дълбоки детайли от предишните. Те ще могат жи-
веят в свят, подпомогнат от технологиите, и да ги използват, за да сведат 
всякакви социални неравенства и дискриминации до минимум. Ако те 
имат достъп до цялото световно знание и го използват по предназначе-
ние, техният свят би бил многократно по-добър от нашия.

За да бъде съхраняването на информация в полза на обществото, а не 
в негова вреда трябва да се вземат предвид потенциалните опасности и 
да се работи за превенцията им. Решението на загадката дали ще успеем 
да достигнем съвършенство или ще се оставим в робство на технологии-
те зависи изцяло от нас и действията, които ще предприемем тук и сега.
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INFORMATION SOCIETY AND NEW DIGITAL 
MEMORIES

Stamena Kavrakova-Georgieva

Abstract. Today, different scientific branches work toward creating 
mechanisms for long term storage for large information arrays. These 
new types of digital memory create a possibility for making new storage 
devices and an opportunity to develop other technologies. Some examples 
are holographic memory, writing information in DNA, nanolithography, 
nanotube-based memory and nanomagnet memory.

This technological advance could create different benefits for humanity. 
Storing large amount of various information could lead to new industrial 
revolution and could give science a chance for rapid development. Also, the 
opportunity to write down every aspect of our day to day life will help the 
next generation to understand us better.

Apart from the benefits, the chance for unlimited storage could have some 
disadvantages. If someone relies on technology to “remember” everything 
for them, they will soon lose their ability to search properly, to assess 
information and their information literacy. Other than that, information is 
power, which in the wrong hands could turn to a dangerous weapon.Whether 
the humanity will be enslaved by technology or will continue on its path of 
self-improvement depends on how the future generations would handle the 
chance to store information.

Keywords: information, information storage, digital memory, 
holographic memory, DNA memory, artificial intelligence, computer vision, 
information literacy
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ФЕНОМЕНЪТ ИЗКУСТВЕН 
СУПЕР-ИНТЕЛЕКТ

Александър Лазаров

Резюме. Текстът представя, дефинира и осмисля появата на Изкуствения супер-
интелект, който с някои от способностите си превъзхожда човешкия умствен 
капацитет. В перспективата на философията на информацията, разсъжденията са 
фокусирани върху тенденциите, които следва да настъпят в поведението на човека 
като резултат от непознатата досега обстановка, при която предстои или вече сме 
поставени в условия на интелектуална конкуренция. Това не ни се e случвало, от-
както ни има като биологичен вид. Отчетени са разликите в прилаганите подходи 
и методи между нас и компютрите, но акцентът пада върху приликите, които са все 
повече и по-предизвикателни.

Ключови думи: big data, изкуствен, интелект, информация, виртуално, капаци-
тет.

Съвременното развитие на компютърните науки и философията на 
информацията изправят човечеството пред нов непознат хоризонт, а 
именно: създаването на физична машина с капацитет на интелигентност, 
превишаващ значително в някои аспекти превишаващ нашите умствени 
възможности. Разбира се, давам си сметка за хилядите критици, които, 
прочитайки горното изречение, веднага подскачат с въпроси от рода 
„може ли изобщо да се твърди, че машина е интелигентна, камо ли 
умна, може ли тя да ражда идеи и др.?“.

Факт е обаче, че докато водим тази полемика, неусетно в речника ни 
се прокрадна и утвърди терминът АйТи (IT - Information Technologies), 
а в същото време множество от най-яростните критици на виждането, 
че компютрите едновременно демонстрират и прилагат избирателно 
капацитет за автономно подбрани аналитични и синтетични действия, 
охотно ползват услугите им именно в тази посока.

Спорът вероятно ще продължи с години, но докато тече, днес вече 
сме изправени очи в очи със следните фактори, които ще дефинирам 
по-нататък, а сега само ще изтъкна, че във философски дискурс не 
можем и не бива нито да ги подценяваме, нито да ги пренебрегваме:

• Big Data – огромни (обеми от) данни.
• Quantum Computer – квантов компютър.
• Machine Learning – самообучаваща се дигитална система.
• Mathematical Modeling - математическо моделиране.
• Neural Networks and Artificial Intelligence – компютърни 

невронни мрежи и изкуствен интелект.
Спирайки се накратко върху философските аспекти на всеки един 

от тези компоненти, в тази статия имам амбицията да представя непо-
средствената перспектива на тяхната „симбиоза“, която – по мнението 
на компютърните дизайнери – вече е довела до появата на супер-инте-
лигентната машина. По мое мнение, това едва ли е някакъв уникат, а 
по-скоро множество от повече или по-малко различаващи се екземпля-
ри и варианти. Произтичащите от този факт промени в живота на хора-
та са многообразни, многопластови и различни по своята същност. Ще 
очертая някои тенденции, в това число и хипотезите за риск за оцеля-
ването на човечеството, като паралелно ще споделя виждания за това, 
какви биха могли да бъдат нашите пътища на развитие, когато извед-
нъж се окажем в условия на „интелектуална конкуренция“ с превъзхож-
дащ ни вид. Това не се е случвало никога по-рано, откакто съществува 
човешката раса.

Няколко думи за терминологията

Има различни дефиниции за Big Data, но най-общо, това са огромни 
по своя размер, произтичащи от природата или от човешката дейност, 
неструктурирани бази данни, които непрекъснато се променят, а 
човешкият умствен потенциал, при все че е способен да ги идентифицира 
като такива, не е в състояние да ги обхване и обработи. Например 
всичко, споделено в социална мрежа или всичко, уловено от космически 
телескоп. Дори този пример е донякъде неточен, защото в известен 
смисъл класифицира потоците по произход. Всъщност, „истинската“ 
Big Data, е база данни, интегрираща миксове от данни от произволно 
естество. Например композиция от данни от медицински изследвания, 
записи от всякакъв видео-контрол, резултатите от сблъсъците на 
микрочастици в ядрен колайдер, траекториите на ята прелетни птици 
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и каквото още ви дойде на ум от многомилиардните битове, които 
природата и ние генерираме непрекъснато. Най-интересното е, че 
при анализи на такива смесени по вид и характер множества данни, 
се достига до неочаквани и практически значими изводи, но за това 
след малко. Важно е да се подчертае, че за всеки изследван сегмент Big 
Data се взимат под внимание най-малко следните негови особености: 
количество, скорост на промяна и разнообразие. Също така, ключова е 
проверката и оценката на тяхната достоверност при цялата сложност на 
това понятие и съответната процедура.

Quantum Computer – компютърна технология, която според 
различни източници е между 20000 и 30000 пъти по-бърза от машините, 
до които обикновеният човек има достъп. Принципът му на работа 
почива на теорията за супер-позицията на електроните, според която 
във всеки даден момент за тях знаем или точното им местонахождение, 
или скоростта им на въртене около атомното ядро, но никога и двете. 
Съответно, това дава възможност за кодиране на нула или единица за 
даден дигитален бит. За сравнение, при сегашното поколение компютри, 
с които си служим, за обработката на един бит през транзистор в 
платката на процесора преминават 20000 - 30000 електрона. Оттук идва 
и страхотната ефективност на новия тип машини, които за постигане на 
същата цел ползват само един. Приравнена към друга сфера, промяната 
в темпото звучи така: ако със сегашните самолети от София до Ню 
Йорк Сити се лети 10 часа, то с „квантов самолет“ пътят би отнел само 
15-20 секунди! Все още, Quantum Computer не се предлага за покупка, 
но няколко компании вече предлагат да Ви изпълнят услуги, т.е., да 
решат Ваши проблеми с това оборудване.1

Machine Learning – това са алгоритмично базирани, софтуерни 
решения, благодарение на които дигитални апарати се самообучават 
и усъвършенстват възможностите си чрез статистическа обработка и 
запаметяване на данни. Deep Machine Learning касае самообучение 
с оглед на реализацията на конкретна цел. Най-популярен пример 
за прогреса в тази област е езиковият преводач на Google. Когато го 
ползвате, той проследява корекциите, които правите в превода му, 
запаметява ги и анализира грешките си, наблюдавайки непрекъснато 
милионите си клиенти. Всичко това се случва паралелно и без 

1 Davide Castelvecci (2017), IBM’s Quantum Cloud Goes Commercial, Nature Science 
Journal, 06.03.2017, available at:http://www.nature.com/news/ibm-s-quantum-cloud-computer-
goes-commercial-1.21585

изключение, независимо колко са те и от какъв на какъв език е текстовата 
интерпретация. Резултатите от грешките се изчисляват в проценти и 
ако програмата установи, че повтаря дадена грешка, веднага пристъпва 
към upgrade на своята практика.

Математическо моделиране – това е метод за отделяне на 
компонента данни от дадени физични обекти и тяхната взаимовръзка. 
Така получените битове (най-често изображения) се запаметяват и 
подлагат на дигитална обработка. Благодарение на алгоритмични 
процедури, този подход дава възможност едновременно за представяне 
и прогнозиране развитието на процеси чрез виртуални симулации, 
които не водят до преки последствия за физичната реалност, докато 
не бъдат въплътени във физична или социална среда. Най-популярното 
приложение на математическото моделиране са симулаторите за 
подготовка на летци. За да станат добри професионалисти, те се обучават 
на тренажори и многократно „катастрофират“, но това се случва само 
на екрани. Извън този пример, математическото моделиране се прилага 
масово в маркетинга, предизборните кампании, в медицинската 
диагностика, архитектурата и дизайна – винаги преди да се пристъпи 
към практически действия в реална среда.

Neural Networks and Artificial Intelligence – изкуствен интелект: 
сложни компютърни системи, проектирани и експлоатирани да 
извършват автономни целенасочени действия за създаване на техен 
оригинален „авторски“ информационен продукт, който в едни случаи 
има само виртуален характер, а в други чрез 3D принтери се въплъщава 
във физичната реалност.

Данни, информация, виртуалност и реалност: данните представля-
ват съвкупност от битове, които могат да бъдат в неорганизиран хаоти-
чен вид или конфигурирани в конструкции, които човек идентифицира, 
улавя, закодира и запаметява. Впоследствие притежаваме и оперираме 
способността за обратното им извикване и впрягане в услуга на различ-
ни свои начинания. Тогава данните се превръщат в информация, т.е. ин-
формацията представлява множествена конструкция от интенционални 
данни. Тя е индивидуален личен „капитал“, който човек избира дали 
да запази като такъв само за себе си чрез запаметяване, или да споде-
ли/публикува. Последното е възможно чрез действия за въплъщаване 
на намерението в невиртуалната реалност, или виртуално. Виртуален 
е всеки пряк или отложен във времето обмен на данни с друг субект 
или интелигентен агент, способен да ги възприеме. Инструментите на 
такова споделяне са различни: поведение, пряка или косвена (записана) 

http://www.nature.com/news/ibm-s-quantum-cloud-computer-goes-commercial-1.21585
http://www.nature.com/news/ibm-s-quantum-cloud-computer-goes-commercial-1.21585
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езикова комуникация, създаване на произведение на изкуството и т.н. 
С други думи, данните представляват отделен закодиран пласт във 
Вселената и е необходим активен интелигентен наблюдател, който е в 
състояние да ги разчете и обработи. В същото време информацията е 
винаги и изцяло субективно генерирана от първо лице.2 Виртуалното 
пък е обмен на данни без съществена промяна в материалната физична 
среда, чиито пласт от битове се обогатява в резултат на споделянето.

Този дискурс е присъщ на Философията на информацията и дава 
едновременно основа и хоризонт за философски анализ на Изкуствения 
интелект и свързаните с него явления и процеси.

1. Философски проблеми, провокирани от тезата за съществува-
нето и успешната обработка на Big Data.

На пръв поглед предизвикателствата, породени от Big Data, имат 
епистемологичен характер. Новото понятие с нищо не допринася, 
а само задълбочава грижите около изясняването на разликата между 
запаметяване на взаимно свързани данни и естеството на човешкото 
познание. Тази дискусия възниква преди няколко десетилетия още с 
появата на разбирането за възможността машинно да записваме и 
конфигурираме дигитални битове и до днес не намира задоволителен 
общоприет отговор. Естествено, когато не можем да разрешим един спор 
за боравенето с ограничено количество данни, какво остава за големи 
обеми от тях, които даже не можем да обхванем в кръгозора си… Дали 
пък именно в този парадокс не се крие някакво разковниче, което да 
донесе известна изненада? В духа на много примери от човешкия опит 
в най-различни сфери на умствената дейност, новото е добре забравено 
старо. Напускайки полето на епистемологията, нека се върнем към една 
от тезите на френския мислител Анри Бергсон, отнасяща се за прежи-
вяването при контакт с продължителността на качествените множества. 
Според него това преживяване е различно от срещите ни с количествените 
множества. Разбира се, живял и творил до 1941 г., той не би могъл да 
анализира действия на компютри и да разсъждава за акумулирането 
на човешката памет и познание. Според него, за разлика от дадено 
количествено множество, качественото „се възприема с присъщата му 
хетерогенеза като човешкото съзнание организира и обединява няколко 

2 Alexander Lazarov (2015), The Digital World - Construction and Reality, LAP, Lambert 
Academic Publishing, Saarbrucken, Germany

свои състояния в едно, така че да достига до ново съдържание“3. Спо-
ред мен, важното в тази концепция, изразена само в едно изречение, 
е в няколко посоки. Първо, Бергсон прави същностна разлика между 
диалектическия принцип за количествените натрупвания, които водят 
до качествени изменения, спрямо пряката среща с огромни множества, 
т.е. още при първичното, изначално човешко възприятие самото 
количество представлява качество. Вторият забележителен детайл е в 
акцента върху хетерогенезата. Бергсон коментира, че преживяванията, 
свързани с досега ни с продължителността на огромни количествени 
множества, винаги са белязани от разнородност на процесите и доза 
времева промяна на наблюдаваната картина. Трета и също много важна 
е идеята му, че за подобно преживяване е необходимо съзнанието 
да организира анализа си така, че различни негови състояния, които 
вероятно кореспондират с различни потоци на възприятията, да 
работят синхронно, за да откриват нови съдържания. Вероятно Бергсон 
е имал предвид такива състояния на съзнанието, които в ежедневието 
на човека рядко се комбинират или си взаимодействат.

Нека проследим как тези разсъждения се проектират върху 
днешната недвусмислена яснота за съществуването на Big Data. 
Паралелът е очевиден: безспорна е срещата ни с огромно по маща-
би множество, чието количество обуславя основното му качество. 
Няма място за никакво съмнение за нейната хетерогенеза. Именно 
разнородността е признакът, по който определяме дадено количе-
ство данни като Big Data. Изненадващото е това, че не само отделни 
състояния на съзнанието на дадена личност, а големи групи от 
експерти в разнообразни области, като физици, философи, биолози, 
био-математици, социолози, психолози и други видове специалисти, 
се обединяват като умствен капацитет, съчетавайки по няколко 
състояния на своето съзнание, с единствената цел да намерят 
отговори на въпросите, които ги вълнуват и да дадат съвместни 
становища, т.е. за да разберат съдържанията и да формулират 
смислите на откриващите се непознати досега взаимовръзки. 
Понастоящем различните университети и лаборатории по света са 
обявили свои екипи, състоящи се от умерен брой експерти. Общото 
между всички тях е, че ползват услугите на Изкуствения супер-
интелект (ИСИ). Това е ИИ, който:

3 Henri-Louis Bergson (2012), Time and Free Will, p. 122, Elibron Classics Series – Adamant 
Media Corp., 50 Cutler Lane, Chestnut Hill MA 02467 USA
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Борави с изключителна изчислителна бързина.
Способен е да обработва и най-бързо променящи се огромни 

множества от Big Data.
Може и често прилага няколко алгоритъма от типа Deep Learning 

паралелно, в много посоки, по отношение на едновременно изследвани 
различни и разнородни големи множества от данни.

Горното негово действие е съчетано със синхронното изпълнение на 
други компютърни програми.

В резултат от математическия анализ и моделиране ИСИ генерира 
прогнози, които впоследствие се оказват верни.

На тази основа, взима решения и провежда автономни действия, 
които в голям процент от случаите постигат очакваните от нас резултати, 
а понякога дори ги надхвърлят значително.

В този дух, може би не е далеч денят, когато ще може да се дискути-
ра, как не просто един скромен екип, а едно голямо качествено множе-
ство от учени и мислители имат съвместно преживяване при среща с 
огромен качествен сегмент от Big Data. 

Дана Бойд и Кейт Кроуфорд застъпват позицията, че в известен 
смисъл изследванията в тази област се превръщат в нов „социо-
машинен феномен“. Причините според тях са две. От една страна, 
усвояването на обработката на Big Data води до неочаквани и непознати 
досега анализи и обобщения от разнообразни „дигитални следи“, 
появили се в резултат на природни явления и човешки действия. От 
друга страна, чрез анализи на Big Data, могат да се чертаят повече или 
по-малко вероятни прогнози и перспективи, както по отношение на 
природни процеси като например промените в климата, така и за чисто 
човешки начинания в обществен и в индивидуален план. Всичко това, 
е неразделно свързано с прилагането на Изкуствения интелект (ИИ) и 
неговия потенциал, присъщ единствено на машините. Бойд и Кроуфорд 
обаче са пропуснали да посочат друг изключително важен момент. ИИ 
пръв „ще узнава“ резултата от изследваната Big Data – преди да го 
сподели с нас и вероятно в перспектива (или дори днес) понякога ще 
използва тези резултати за следваща стъпка от действията си, преди 
ние да вникнем в пълната дълбочина на смислите от неговите открития. 
Такава ситуация неизбежно ще доведе до множество промени в живота 
ни, най-малкото в научно-технологичен, културен и философски аспект 
и ако проявим далновидност, следва да се подготвим за нея.

2. Философски размисъл, произтичащ от „въвеждането в масова 
експлоатация“на Изкуствения супер-интелект (ИСИ).

Предложената в началото на това изложение дефиниция за 
компютърните невронни мрежи и ИИ е работна и не претендира 
да е окончателна, тъй като понастоящем няма единно общоприето 
становище за тяхното дефиниране. Причините за това са много, 
но сред тях с особена сила се откроява фактът, че новаторството на 
дизайнерите ежедневно ни поднася нови и нови капацитети на ИИ в 
посока ИСИ. Темпото на развитие е динамично, а резултатът от този 
процес е, че всяка дефиниция остарява без време. Запазва се обаче една 
от характеристиките: почти винаги ИИ обработва Big Data, като при-
лага принципите на компютърните невронни мрежи, машинна матема-
тическа обработка на данни и математическо моделиране, натрупва и 
изследва със статистически методи. В крайна сметка, запаметява ре-
зултатите и непрекъснато следи за тяхната достоверност. Това означава 
успешна приложимост от гледна точка постигане на целите. Така, при 
необходимост ИИ се само-коригира, като по този начин се самообучава 
и усъвършенства. 

За капацитета на ИИ може да се съди по това, какво може и върши 
той днес като се има предвид, че в един и същи момент неговият 
алгоритъм за дълбоко самообучение може да се прилага многократно, 
многопосочно и паралелно с ред други действия на компютърните 
процесори. Изброените примери са представени в тенденция от по-
прости към по-сложни дейности:

ИИ се справя по-добре от човека при най-разнообразни форми на 
мониторинг – в ядрени реактори, при космически полети, непрекъснато 
наблюдение на биологични процеси, проследяване състоянието на 
пациенти в условия на кризисна реанимация, при регулацията на 
въздушното движение и др. Във всички тези случаи ИИ е по-бърз от нас 
в анализа и заключенията си, следи прецизно всяка подробност, без да 
пренебрегва и най-малката, взима под внимание всички произтичащи па-
ралелни процеси, които биха повлияли на основния наблюдаван. В мно-
го случаи е „оторизиран“ от нас да предприема действия в зависимост от 
настъпващите промени, или най-малкото, да ни алармира за тях. 

ИИ открива и запаметява характерни взаимовръзки (patterns) 
сред Big Data. Така например успява да превежда текстове или 
да провежда медицински изследвания. В първия случай натрупва 
лексика, сам открива, запаметява и прилага граматически правила. 
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Във втория – наблюдава сканирани изображения или друг поток от 
данни, произтичащи от жив човешки организъм, сам търси и намира 
характерни особености в тях и ако попадне на отклонения или аномалии, 
веднага ги откроява. Изглежда парадоксален, но и показателен фактът, 
че програмистите на ИИ, който превежда на сложния китайски език 
и буквално го говори, могат да не разбират и дума от него. Същото 
е в сила и за авторите на ИИ за профилактика и откриване на ракови 
заболявания – те могат изобщо да не са медици. Единствените условия 
за успеха са две: достатъчно бързи компютри и Big Data да е наистина 
Big. Примерно, когато иде реч за изследване на образи, се препоръчва 
„стартов пакет“ за самообучение от поне 15 000 000 изображения. Този 
брой не е подбран случайно. Както съобщава Фей Фей Ли. 4 (Director of 
the Stanford Artificial Intelligence Lab), според изчисления на екипи от 
психолози и невробиолози, това е приблизителният брой на картините, 
които едно дете вижда и запаметява през месеците от живота си преди 
да проговори.

ИИ разпознава отделната личност. Това е възможно чрез пръстов 
отпечатък, по гласа чрез лицево разпознаване (face recognition), но още 
и чрез изследване на авторство на текстове или картини. За широките 
възможности на принципа на откривателство чрез проучване на pat-
terns може да съдим по следния детайл. Когато говорим за лицево 
разпознаване, обикновено си представяме поглед в анфас или поне 
три-четвърт. Компютрите могат това, разбира се, но могат още да 
разпознават „лицево“изображение и от птичи поглед. В този случай, 
те изследват конфигурацията на част от човешкото ухо в съчетание 
със стойката на тялото при походка. Важна е единствено високата 
резолюция на изображенията, за да са налични необходимите за 
изследването достатъчно Big брой подробности.

ИИ разпознава говорна реч, влиза в диалог и отговаря писмено или 
интерпретира успешно текста вокално. С подобен софтуер на име Siri 
разполага всеки iPhone. Днес обаче ИИ разпознава и образи, като може 
да опише картините и с думи .5 Случва му се и да греши. Според пример 
на Фей Фей Ли, ако „му покажете“, т.е. ако му „upload“- нете снимка 

4 Fei Fei Li, Director of the Stanford Artificial Intelligence Lab (2015), How we’re teaching 
computers to understand pictures?, TED.com presentation available at: https://www.ted.com/
talks/fei_fei_li_how_we_re_teaching_computers_to_understand_pictures
5 Alexander Lazarov (2015), The Digital World - Construction and Reality, LAP, Lambert 
Academic Publishing, Saarbrucken, Germany

на паметник от типа „Цар Освободител“ в София, той отговаря, че това 
е кон с ездач. Въпреки неточността, не може да се отрече, че е налице 
и доза истина. Така или иначе, ясно е, че съвременният ИИ вече е в 
състояние да открива съдържания и формулира техни смисли.

ИИ има капацитет да разпознава и човешки емоционални 
реакции. Нещо повече: на тази база той е способен да прогнозира 
човешкото поведение при едни или други обстоятелства с голяма 
вероятност да познае. Подобен софтуер се прилага текущо в САЩ 
най-малко в две области: в сферата на наемане на човешки ресурси 
и при автомобилното застраховане. В първия случай, при интервю 
за назначаване на работа на млада жена, според отговорите на 
ред въпроси, които на пръв поглед нямат нищо общо с целта, ИИ 
„отгатва“ дали тя има намерение да забременее в следващите една-
две години. При застраховането, за разлика от България, където 
в дадена компания цената на полицата за една и съща кола като 
модел, години и пробег, е еднаква за всички собственици, в САЩ 
не е така. ИИ провежда обстойно интервю с всеки отделен шофьор 
и прави изводи за риска той да причини катастрофа съобразно 
квалификацията, образованието и емоционалните си реакции в 
произволни ситуации. Тези заключения на ИИ са определящи за 
цената на застраховката, а моделът и износването на автомобила 
му са само част от оценката.

Вероятно могат да се приведат още много примери, които да илю-
стрират знайни и незнайни възможности на ИИ сега и за в бъдеще. 
Същественото е, че когато неотдавна програмистите замислят реализа-
цията на ИИ, разпространеното мнение е, че разработката ще премине 
през следните три фази:

Слаб ИИ от типа на Siri, който разпознава и ползва говорима реч 
на различни езици, но е изцяло подчинен на човека и само изпълнява 
команди. 

Нормален ИИ с капацитет, съизмерим с човешките възможности.
Изкуствен супер-интелект (ИСИ), който ни превъзхожда значително.
Животът обаче разкрива друго. Изключително динамичното развитие 

на IT- сектора като цяло води до това, че „нормален“ ИИ няма да има. 
За илюстрация – машините, които в средата на 1990-те се наричаха 
Супер-компютри, помещаваха се в специално построени сгради и бяха 
под постоянна охрана като особена ценност, обработваха данни със 
скоростта на днешните смартфони. Веднъж създадени и осмислени от 
експертите, програмите с капацитет Deep Learning, съчетани с вече по-

https://www.ted.com/talks/fei_fei_li_how_we_re_teaching_computers_to_understand_pictures
https://www.ted.com/talks/fei_fei_li_how_we_re_teaching_computers_to_understand_pictures
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стигнатата и непрекъснато растяща бързина на машинните калкулации, 
в комбинация с наистина огромните обеми от данни водят директно 
към третата фаза. 

Преди да се насоча към философското обобщение на новото 
предизвикателство ИСИ, бих искал да обърна внимание на следния 
проблем, който съм обсъждал и в други свои публикации, както и в 
дисертационното ми изследване, посветено на конструираните реално-
сти.6 Става дума за една дилема, провокирана от съвременното успешно 
създаване на „мислещи“ машини - сложни, програмирани от нас, 
физични компютърни системи, способни автономно да произвеждат 
предвиждания, които впоследствие се сбъдват. Дилемата е, дали вече 
сме наясно с механизмите на човешкото мислене, разсъждение, оценка, 
въображение и пр. умствени дейности, и умело ги въплъщаваме при 
компютрите, или нашите умствени способности са постижими и 
по друг начин? Към днешна дата тази дилема постепенно намира 
убедителната си развръзка. Невробиологът Дейвид Игълман съобщава 
7 и демонстрира 8успешен експеримент, при който глухи хора „чуват“ 
дигитализирано слово посредством импулси, предадени им през 
рецепторите на осезание по гърба. Представеното устройство, което 
интерпретира дигиталните битове в импулси от докосвания, прилича 
на елек, който пациентите обличат на голо. Същият учен разказва и за 
експеримент на компанията Sony, при който на незрящи хора са преда-
дени дигитализирани картини през вкусовите рецептори на езика, като 
пациентите описват с голяма точност подадените им изображения. Из-
водът, който Игълам прави, е следният: преди всичко, ясно е, че човеш-
кият мозък е един вид компютър, който съумява да оперира с битове от 
данни. По-важното обаче е, че мозъкът ни живее на тъмно и на тихо, 
затворен в черепа и е устроен така, че се интересува най-вече какво да 
прави с постъпилите данни, а не толкова от това, по какви пътища те 
идват при него. Нещо повече, за наше съжаление, биотоковете ни се 
движат по нервната ни система по-бавно в сравнение със сигналите 
при компютрите, при които електричеството тече по проводниците със 

6 Alexander Lazarov (2015), The Digital World - Construction and Reality, LAP, Lambert 
Academic Publishing, Saarbrucken, Germany
7 David Eagleman (2015), The Brain, Pantheon Books, New York, USA.
8 David Eagleman (2015), Can we create new senses for humans?, a TED.com presentation 
available at: https://www.ted.com/talks/david_eagleman_can_we_create_new_senses_for_hu-
mans

скоростта на светлината. Към това следва да се добави, че черепните 
ни кутии ограничават пространствено растежа на мозъка ни, докато за 
физичните машини не съществува такъв проблем.

Паралелно, Джереми Хоуард 9 изтъква, че при наблюдение на 
работата на ИИ по зададена цел, която системата постига успешно, 
експертите констатират отделни междинни етапи, без да знаят какво 
точно прави машината и най-важното - не им е ясно защо го прави така.

С други думи, вече няма почти никакво съмнение, че човешкият 
мозък, особено в някои случаи, а може би и винаги, си служи по подобие 
на компютрите с битове от данни. При обработката им обаче има някои 
разлики, които засега не могат да се дефинират, защото, освен че не знаем 
всичко за механизмите, които самите ние прилагаме, вече не разбираме 
и някои от действията на машините в тяхната пълнота и дълбочина. 
Иначе казано, към момента може да се твърди уверено, че без да сме 
формулирали категорично такава цел предварително, създавайки ИИ, 
ние се стремим да въплътим в тях собствените си умствени капацитети 
и те отразяват нашите подходи при контакта с физичния свят и помеж-
ду ни с тази подробност, че в ролята си на наши „ученици“, в лицето на 
ИСИ те са на път бързо да ни изпреварват. Паралелно, наблюдавайки ги 
като свое огледало, ние едновременно изучаваме и тях, и себе си.

Както правилно отбелязва директорът на Британския стратегически 
център за изследване на изкуствения интелект (UK Strategic Artificial 
Intelligence Research Centre) - Ник Бостром, 10 на фона на големите 
възможности на ИСИ днес, все още е парадокс, че и досега ние 
комуникираме с компютрите предимно ръчно – с клавиатура или с 
мишка. Рядко, с говорна реч. Наближава моментът да се свързваме пряко 
по мисловен път. За активни експерименти в тази посока още преди 
години съобщава и Юрген Шмидхубер от университета в Лугано 11.

И така, в заключение може да се каже, че днес ИСИ разполага със 
значителни възможности да отгатва и предсказва човешките действия, 
дори части от лично генерирания наш информационен продукт, на който 

9 Jeremy Howard, Margit Zwemer and Mike Loukides (2012), Designing great data products, 
O‘Reilly, Strata Conference, London, GB.
10 Nick Bostrom (2014), Superintelligence - Paths, Dangers, Strategies, Oxford Ubiversity 
Press, UK
11Sepp Hochreiter and Jurgen Schmidhuber (1997), Long Short-Term Memory. Neural 
Computation, Cambridge MA, MIT Press, Journal: Neural Computation archive, Volume 9 
Issue 8, November 15
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не бихме искали да даваме публичност, независимо дали става дума за 
наши становища, намерения или емоции. С развитието на технологиите, 
особено след установяването на безкабелна връзка мозък-компютър, 
тази тенденция ще се задълбочи. В резултат, от една страна, ще спечелим 
възможността за хибридно мислене, т.е. на моменти, за решаването на 
някакъв проблем всеки от нас би могъл да се свърже с електронния 
облак и за кратко да ползва цялата му памет и изчислителна мощ. От 
друга страна обаче, може да се окажем твърде „прозрачни“ като малко 
дете пред родителите си, а това би ни променило по природа. В този 
дух днешното мото на Google “Do you want an answer before you ask?” 
(„Искате ли отговор, преди да попитате?“), изобщо не е само примамва-
що хрумване на рекламна агенция. Може би ще трябва да станем много 
по-прями и да живеем в условия на неприкритост, или да изграждаме 
нови индивидуални защитни стени. Последното ще е трудно и може 
да отнеме години, докато се приспособим към новата обстановка, 
защото, ако изглежда сравнително просто да ограничим споделянията 
си в социалните мрежи, не е така лесно да овладеем мимиката и 
жестовете си, за да не издадем емоцията си. Трябва да променим 
изцяло темперамента си като вид, а ако това изобщо е възможно, би 
било твърде трудно. Ако не успеем да го направим, както изтъква Сам 
Харис 12, рискуваме машините да се отнасят с нас със същото пренебре-
жение, с което ние се отнасяме към по-слабо интелигентните мравки.

Друга съществена промяна, пред която неизбежно ще се изправим, е и 
непрекъснато увеличаващият се приток на данни, които в индивидуален 
и социален план не сме в състояние да запомним и осъзнаем, докато 
машините го правят. Те (ще) вършат това в посока на цели, които сме им 
задали ние, но както вече стана ясно, те могат да вършат и неща, които 
не разбираме и ще ни изненадат. Пример, илюстриращ ситуацията, как 
човек действа при недостиг на време да обхване и реагира адекватно на 
постъпващите данни и произтичащата от това промяна в обстановката, 
е това, което се случва на автомобилните рали състезания. При 
нормална скорост шофьорите успяват да възприемат околната 
среда, да преценят какви действия да предприемат и след това да ги 
приложат. На следващ етап те възприемат и оценяват резултата и така в 
продължаваща циклична последователност. При неправилна преценка 
и реакция следва критична ситуация или катастрофа. При ралитата 

12 Sam Harris (2010), The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values, 
Free Press, London, Toronto, Sydney,  ISBN 978-1-4391-7121-9

обаче, желанието за максимално бързо придвижване не дава времева 
възможност шофьорът да изпълни всичко това и по тази причина се 
налага да се подхожда отборно – включва се и навигатор. Оценката на 
обстановката и заключенията за оптимално управленческо поведение 
при движението се извършват предварително, а по време на състезанието 
навигаторът следи къде се намира екипът и диктува действията на 
шофьора. Мисията на последния е да ги изпълни безупречно и да 
оценява единствено изхода от всяка конкретна ситуация. Очевидно 
тази практика е далеч от обичайната за човешката умствена дейност 
и произтича от екстремното темпо. Същото наблюдение навежда на 
мисълта, че в близка перспектива, при контакта си с ИСИ трябва да сме 
готови да „играем“ не индивидуално, а колективно. Такъв подход ще 
ни даде време да се приспособим към контакта си с по-интелигентния 
от нас вид, поне докато той не се самоусъвършенства до степен да 
усвои процеси на автономно размножаване. Бързам да уточня, че не 
коментирам фикции, как роботи с ИСИ ще „завземат“ наши заводи 
или технологични линии. Неведнъж физици са споделяли мнение, че 
в природата се наблюдават компютации, които са се случвали и преди 
възникването на човешката раса. Тогава, особено ако дизайнерите 
приложат на ИСИ и някаква форма на инстинкт за самосъхранение на 
Deep Learning, при масово изследване на Big Data, не бива да изключ-
ваме вероятността ИСИ да открие възможност за свое преинсталиране 
и по-оптимално действие на материален носител извън тези, които ние 
създаваме и му предоставяме.

Всичко това не означава, че има надвиснала неизбежна опасност над 
нашия вид. Както Бостром посочва, тя може да бъде избегната лесно, 
ако на ИСИ бъде споделена нашата ценностна система. Той предлага 
и оригинален начин, как да стане това. Естествено, звучи наивно 
да се мисли, че ние самите познаваме детайлно своята ценностна 
система. Още по-абсурдно би било да вземем да я превеждаме на даден 
програмен език. Бостром вижда много по-прост и убедителен начин – 
на Deep Learning ще бъде възложено да ни изучи и когато го направи, 
ползата ще бъде двойна. Първо, ще споделяме еднакви ценности и така 
няма да бъдем взаимно опасни. Второ, отразени в огледалото на ИСИ, 
ще научим някои неподозирани истини за себе си, които сигурно ще ни 
звучат странни или дори невероятни, но ще бъдат доказани със сред-
ствата на статистиката.

По-интересна и предизвикателна от евентуална заплаха е опцията 
за използване на ИСИ при опознаване на света около нас и нашите 
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комуникации. Усъвършенстването на вече създадения софтуер от типа 
Fusion, който интегрира успешно картина, звук, текст и др. типове 
данни в едно, открива възможността за комплексно изследване на 
най-различни по естество, вид и характер Big Data. Тук човешкото 
въображение в изследователската област ще придобие шанса да 
експериментира в неограничени комбинации. Едва ли някой може 
да предскаже, каква взаимовръзка може да се получи, ако сравним, 
примерно, човешкия геном с разпространението на радио-сигнали 
във Вселената, или миграцията на капките в Световния океан… Както 
посочва световният шампион по шах Гари Каспаров,13 (13), най-важно-
то е да подходим без предубеждение при съчетаването на: 

Човешката интуиция с компютърната калкулация.
Човешката стратегия с тактиката на машините.
Човешкият опит с прецизната мащабна памет на ИСИ.
Междувременно трябва да свикнем с още един безусловен факт 

на протичащата, а може би – на вече протеклата промяна. До средата 
на миналия век човешкото познание и култура се основава предимно 
на книгите, изместени в значителна степен впоследствие от киното 
и други форми на аудио-визията. Както изтъкват различни експерти, 
през 21-ви век идва епохата, когато за успешното научно и културно 
развитие на човечеството, решаващ ще бъде интерфейсът като 
ефективна интеграция и сътрудничество между големи множества 
хора, машини и данни, независимо дали говорим за групи от един, два 
или трите изброени вида. Почти сигурно изглежда още нещо – според 
същите експерти в бранша, масовото приложение на ИСИ ще се отрази 
на живота ни по-осезателно, отколкото появата в ежедневието ни на 
персоналния компютър и мобилните телефони. 

Разбира се, между хората и Изкуствения супер-интелект винаги ще 
се запазят съществени разлики. Феноменът ИСИ обаче е в приликите, 
които стават все повече, по-предизвикателни и по-значими за живота ни.

13 Garry Kasparov (April 2017), TED.com presentation available at: https://www.ted.com/
talks/garry_kasparov_don_t_fear_intelligent_machines_work_with_them
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ФЕНОМЕНЪТ ИЗКУСТВЕН СУПЕР-ИНТЕЛЕКТ

THE PHENOMEN OF ARTIFICIAL 
SUPER-INTELLIGENCE

Alexander Lazarov

Abstract. The text presents, defines and discusses the Artificial Super-In-
telligence, which in some aspects performs better capacities than human 
mental ones. In a Philosophy of Information discourse, the comment is fo-
cused on some tendencies that man has to apply in his behavior as a result of 
the new environment of intellectual competition, in which all of us are about 
to fall in, or have already fell in. This brand new situation happens to us for 
the first time since human race has occurred as specie. The article points out 
the basic distinctions between what computers and Humans do. However, it 
lays a main accent on the obvious analogies that currently seem to be more 
and more challenging.

Key words: big data, artificial, intelligence, information, virtual, capacity.

89Екология на виртуалните реалности: кибернетична трансхуманизация . С., 2016

ХУМАНИЗЪМ, ТЕХНОЛОГИИ И 
КИБЕРНЕТИЧНА ТРАНСХУМАНИЗАЦИЯ

Силвия Минва

Резюме. Целта на текста е да се опише и анализира необходимостта и предметната 
област на етиката като критичен дискурс и коректив на съвременния технически 
прогрес. За целта изложението включва коментари върху типични за този прогрес 
тенденции и феномени като Интернет, изкуствен интелект, роботзация, дигитализация 
и др., според техните морални перспективи и рискове. Анализът е в контекста на 
най-популярните съвременни концепции за Datability, Интернет на нещата и футурис-
тичния проект на трансхуманизма за бъдещето на човека като бъдеще на хибриди 
между човешки същества, машини и изкуствен интелект.

Ключови думи: технологичен прогрес, Интернет, дигитаизация, изкуствен интелект, 
трансхуманизъм

В писмо до своя ученик и приятел Жан Бофре известният немски 
философ Мартин Хайдегер дефинира хуманизма като „стремеж и грижа 
човекът да бъде човечен, а не не-човечен, „нехуманен“, т.е. извън своята 
същност“. 1 Заедно с това, то припомня, че за пръв път хуманността 
започва да се обсъжда по времето на древния Рим благодарение на 
срещата на римската цивилизация с културата на късната гръцка 
цивилизация. Тази среща според Хайдегер прави възможно homo 
humanus да се схваща като противопоставен на homo barbarous по 
смисъла на “humаnitas” като синоним на гръцката παιδέια, т.е. на „въз-
питание и въвеждане в добрите изкуства“ (erudition et institution in 
bonas artes). 

1 Хайдегер. М. (1993) Същности. София: Гал Ико. с. 135
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Проследявайки последвалата история на хуманистичните идеи, 
философът стига до извода, че „хуманизмът винаги е различен според 
схващането за „свободата и „природата“ на човека“.2 Но различните 
схващания не са единствената причина, която налага Хайдегер да се 
обърне към историята на хуманистичните схващания. Също толкова 
сериозно основание за припомнянето на тази история за него се 
оказва проблематичността на самото философстване, до която води 
тежнението към техническата интерпретация на мисленето. Наченки на 
тази интерпретация, констатира Хайдегер, е имало още по времето на 
Платон и Аристотел, защото още тогава самото мислене «там се смята за 
τέχνη, подходът на размишлението в услуга на делото и действието.“3 
Нещо повече, практико-техническите изисквания към мисленето, 
установява още Хайдегер, вървят ръка за ръка с края на философията, 
т.е. с превръщането ѝ в τέχνη – инструмент на образованието, „техника 
на обяснението“, която вече не изисква философите да мислят, а 
да се занимават с философия.4 Безспорно свидетелство за този край 
на мисленето немският философ разпознава в започналото през 
модерността отделяне от философията на психологията, социологията, 
културологията като самостоятелни дисциплини и научни области 
благодарение на технизирането им, осигуряващо „научността на 
социално действащото човечество“. От това гледище основната черта 
на така определената научност е нейният кибернетически, респ. 
технически характер, който предполага истината да се измерва с ефекта 
от приложението на новообособените науки:

„Не изисква никакво пророчество, – пише Хайдегер – за да се схване, 
че изграждащите се науки скоро ще бъдат определяни и направлявани от 
новата основна наука, която се нарича кибернетика. Тази наука отговаря 
на човека като действащо-обществено същество. Защото тя е теорията на 
управлението на възможното планиране устройване на човешкия труд. 
Кибернетиката образува езика на обмяна на новини. Изкуствата стават 
управлявано-управляващи инструменти на информация.“5

Така Хайдегер описва съдбата на философията и философстването 
като предопределени от кибернетиката в резултат на триумфалното 
възшествие на техниката като обяснение, предлагано публично чрез 

2 Пак там, с. 136
3 Пак там, с. 130
4 Пак там, с. 132
5 Пак там, с. 199–200

посредничеството на езика и разпростиращо „опредметяването като 
еднаквата достъпност на всичко за всички“.6 Началото на този триумф се 
полага още през епохата на Новото време и Просвещението. Практиката, 
обединена с науката, смята един от най-видните представители на тази 
епоха – Фр. Бейкън , обещава на човека такова господство над вещите, 
което вярващите приписват на самия Бог. Според него това господство 
се състои в умението за практическо прилагане на знание, което 
предполага подбирането на средства за постигането на цели. В този 
контекст, науката е сила, чрез която човекът може да противодейства на 
природната стихийност. Тя е социално оправдана и целесъобразна само 
тогава, когато осигурява знанието за природата като предпоставка на 
човешката свобода и достигането на положението, при което „всичко 
служи на човека, а той извлича и получава полза от всяка вещ наоколо“. 
В това Бейкън вижда предназначението и смисъла на научното познание 
като тъждествено с човешкото могъщество, защото само по себе си то е 
сила – “ipsa scientia potestas est” (knowledge itself is a power). 7 

Известният английският емпирист не се задоволява само с тази 
констатация, а създава свой утопичен проект за ученократско общество, 
вдъхновен от Платоновата история за митичния остров Атлантида, 
обитаван от технически високоразвита, но морално деградираща 
цивилизация и унищожен от природните стихии. Не такава участ 
обаче предвижда Бейкън за обществото на приказния остров Бенсалем, 
което описва в своята „Нова Атлантида“. Напротив, това е обществото 
на истинския човешки мир и благоденствие, защото неговата цел е 
„постигане на познание за причините и тайните движения на всички 
неща и разширяване на границите на човешката власт върху колкото е 
възможно повече неща.“8

 Какви са тези неща става ясно от списъка, приложен в края на есето 
и озаглавен „Чудеса на природата, облагодетелстващи човешкия род“. 
Списъкът включва широк спектър от „подобрения“ както на растенията, 
почвата, въздуха, така и на човешкото тяло. Сред тези подобрения 
попадат удължаване на живота, лекуване на неизлечими болести, 
увеличаване и засилване на интелектуалните части на човека, сливане 
на тела, създаване на нови видове, трансплантация на един вид в друг, 
ускоряване на естествени процеси като зреене на плодове и покълване 

6 Пак там
7 The Works of Francis Bacon (1884) New York : Published by R. Worthington, 71
8 Фр. Бейкън. (2008) Новата Атлантида. София: Сиела, с. 58



9392

ХУМАНИЗЪМ, ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРНЕТИЧНА ТРАНСХУМАНИЗАЦИЯ СИЛВИЯ МИНВА

на растения, извличане на повече сетивно удоволствие и изобретяване 
на изкуствени минерали и спойки.9

Бейкън е само един от плеядата известни мислители, които от 
16 в. насам описват бъдещето на обществото и човека, рисувайки 
утопични картини на неговото предстоящо или отложено във времето 
съвършенство и благоденствие, основани на науката и техниката. 
Независимо от различните си визии обаче никой от тези мислители не 
поставя под съмнение, че технологичният напредък бележи повратни 
точки в човешката история и има революционно, в смисъл на необратимо, 
въздействие върху начина на живот на хората и историческата участ на 
обществото. По тази причина както в миналото, така и днес философи, 
писатели и учени обсъждат създаването и развитието на технологии и 
свързаните с тях знания, умения и цели като фактори с ключово значение 
за формирането и напредъка на човешката цивилизация. Нещо повече, 
експоненциалното съвременно развитие и всеприсъствие на технологиите 
в индивидуалния и обществен живот на хората създава впечатлението, че 
технологичният прогрес предопределя по парадоксален начин съдбата и 
бъдещето не само на човечеството като цивилизация, но и на природата 
и на самия човек като вид. Парадоксалността на това предопределение 
се състои в предизвикателствата, пред които технологичният прогрес 
изправя хуманистичната мисъл като мисъл за човешката идентичност и 
нейните граници като граници между изкуствено и естествено, човешко и 
нечовешко, живо и неживо. Нарастващите технологични възможности за 
промяна на тази идентичност чрез изместване и размиване на границите 
ѝ правят все по-належащо тяхното обсъждане в плана на бъдещето, което 
вещае напредъкът на технологиите за човека като природно, социално, 
разумно и морално същество. 

Според това дали стесняват или разширяват, смесват или размиват, 
запазват или премахват демаркационни линии между култура и 
природа, човек и машина, цели и средства, желания и потребности, 
днес различните технологични нововъведения могат да се оценяват 
като хуманизиращи или дехуманизиращи: като повече или по-малко 
необходими, желани, важни или напротив – като опасни, ненужни и 
нежелателни. Обсъждането на техно-нововъведения в тази перспектива 
е причината, която налага не само припомнянето, но и реконструирането 
на идеята за хуманизма като философско понятие, социална парадигма 

9 Пак там, с. 75-76

и културна традиция в контекста на доминиращите съвременни визии 
за човешкото и обществено състояние и тяхното бъдеще. 

Като особено популярни и влиятелни сред тези визии днес се открояват 
концепциите за цифровото общество като общество на гигабитов Интернет 
(gigabit society)10 и трансхуманизма, като проект за усилване на физическите 
и интелектуални характеристики на Homo Sapiens чрез системната му 
хибридизация с помощта на биотехнологии, нанотехнологии, роботизация, 
автоматизация и изкуствен интелект. Пресечната точка между двете концепции 
според съвременния френски философ Люк Фери е, че за реализацията си и 
двата се нуждаят от една и съща технологична инфраструктура, изискваща 
„дигитализацията на света“, т.е. създаването на универсална информационна 
и комуникационна среда, основана на събирането и обработването на 
данни.11 Друга обща черта на двата проекта според същия автор е стремежът 
„да се направят цели отрязъци от реалността – доскоро все още част от 
предопределеното ни от природата – подвластни на човешката свобода, на 
способността на човека да контролира собствената си съдба.“12 

Цифрово общество, всеобща свързаност и идеалът на плеонаксията

Няма спор, че в течение на цялата човешка история, новите идеи са 
помагали на хората да оцеляват, да преодоляват трудности и подобряват 
живота си, а техен основен източник понастоящем са науката и 
технологиите, откъдето идва и високият престиж на двете сфери днес, 
особено на колаборацията им като фактор на обществения просперитет 
и човешкото благополучие. Но освен новите идеи, решаването на 
проблеми има и други аспекти, които за разлика от финансовите и 
икономическите, често се пренебрегват и остават извън полезрението на 
съвременните футуристи, чертаещи светлите хоризонти на бъдещия нов 
прекрасен киберсвят, защото ще е по-компактен, хомогенен, предвидим и 
контролируем, респ. по-умен, благодарение на всеобщата си свързаност 
с помощта на умните устройства и технологии (smart device) – телефони, 
часовници, телевизори, хладилници, къщи и градове. 

Дали обаче по-умен означава винаги и непременно по-добър, след 
като „умността“ на технологиите може да служи еднакво успешно и 

10 Connectivity for a European Gigabit Society 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access
11 Фери, Л., (2017) Трансхуманитарната революция. София: Колибли, с. 32
12 Пак там, с. 31

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access
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едновременно на различни цели – не само благородни и добронамерени, 
но и злонамерени и престъпни? Така се изправяме неизбежно пред 
стария въпрос за целите, средствата и техния избор. Цифровизация 
е технологията, която поставя този въпрос с нова сила пред нас, като 
отключва процеса на всеобщата свързаност и превръща в негов фокус 
световната мрежа – интернет.

Възможността за такава свързаност, осигурявана от новите 
технологии, предизвиква въодушевлението на политици, IT специалисти, 
медии, а икономисти и бизнесмени приветстват с възторг движението 
на света към новите възможности да съхраняваш данни и информация в 
„облаци“, (стига да е в цифров вид, да има datability), да командваш ма-
шини от стотици километри разстояние с помощта на креативните идеи, 
които ще правят „всичко“ достъпно, свързвайки го. За да се постигне 
тази свързаност, е необходимо колкото е възможно повече хора да полз-
ват, а значи да се нуждаят и да зависят от дигиталната инфраструктура 
за вършенето на различни неща и в крайна сметка, за всичко. С оглед 
на тази необходимост се създават и концепциите за Интернет на нещата 
(Internet of Things) и Интернет на всичко (Internet of Everything). Основен 
мотив за тяхното създаване става идеята, че да си колкото може пове-
че „свързан“ означава да разполагаш с повече възможности за бизнес и 
търговия, потребление и забавление, обмен и общуване, които нарастват 
пропорционално на растящите потоци от информация и данни, постъп-
ващи и подлежащи на обработка и разпространение чрез Интернет. 

Свое специфично социално-политическо измерение концепцията 
за всеобщата свързаност получава в дефинициите и описанията за 
цифровото общество като стратегическа цел на публичните политики, 
изискваща преди всичко създаването на единен цифров пазар. За целта 
е необходима „адаптация“ към този пазар на всички човешки дейности, 
цели и потребности по пътя на придобиване, постоянно поддържане и 
усъвършенстване на цифрови умения като компютърна и информационна 
грамотност, за да бъде и „работната ръка“, респ. човешкият ресурс, като 
вид капитал, в крак с технологичните иновации, и да е оползотворим, 
колкото е възможно повече и по-ефективно. От това гледище цифровото 
общество е необходимост, цифровизацията – неизбежна заради 
икономическите ползи и новите пазарни възможности, а свързаните с 
нея умения – задължителни за всеки, който иска да живее, работи, учи 
и участва в съвременното общество.13

13 Digital Skills & Jobs https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-skills

Оптимистичната визия за дигитализираното общество, превърната в 
политическа програма, обещава промяна на начина, по който се учим, 
работим, общуваме и живеем чрез насърчаване на онлайн общностите, 
автоматизиране и роботизиране на „рутинни“ дейности, сред които 
редом с финансовото посредничество, електронната търговия и 
трансграничните онлайн услуги, свързани с туризъм и делово общуване, 
шофиране на автомобил, медицина и здравеопазване, социално дело, 
образование и обучение и др. Промяната е в името на „свободното 
движение на стоки, услуги и хора“, известно още като мобилност, респ. 
глобалното конкуриране на стоки, услуги и работна ръка, известно 
още като „пазарна икономика“. Така свързаността става синоним 
на мобилността и предприемчивостта като измерения на свободата, 
сведена до ползването на Интернет за все повече „неща“ и в крайна 
сметка за „всичко“ до такава степен, че хората да станат също „част“ от 
мрежата редом с вещите, машините и данните благодарение на това, че 
в замяна на нейното ползване тя постоянно събира информация за тях, 
докато сърфират из нея. Предоставените по този начин данни подлежат 
на продажба и генерират печалба, както всички други търгувани, 
разменяни и осребрявани вещи, стоки и услуги, така че „крайната цел 
остава същата: да се направят възможно най-бързо възможно най-много 
пари.“14

„Новият петрол“, high-hum’ и наближаващото постчовешко бъдеще

Благодарение на глобалната дигитализация технологичните 
иновации се превръщат в двигател на нов крупен бизнес, който натрупва 
нов вид богатство – богатството „0/1“. За да е ефективно добиването 
му, е необходима универсална технологична инфраструктура. Върху 
тази необходимост се фокусира концепцията за „дигитализацията на 
света“ (Datability) и създаването на Big Data като „складова база“ на 
всички постъпващи и налични данни. 

 Като универсален проект и акт на политическа воля, а не на случайни 
стечения на обстоятелства, глобализацията чрез дигитализация засяга 
наравно всички форми и сфери на човешко взаимодействие и кооперация 
независимо от техните цели, легитимност или нелегитимност – от трудови 
пазари, стокови борси, професионални общности, държавни и финансови 

14 Фери, Л. (2010) Да се научим да живеем щастливо. История на философията за 
новите поколения. София: Колибри, с. 152, 154

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-skills
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институции до международна престъпност и терористични организации. В 
този контекст „глобализация“ е само друго име на модерния универсализъм, 
а съвременните технологии – съвършеният инструмент за впрягането на 
просвещенския проект за обществения прогрес, основан на науката и 
защитавания от неговата философия либерално-демократичен обществен 
модел, в услуга на икономическия растеж като императив в борбата за 
надмощие в света на „глобализираната“ конкуренция. Тази конкуренция 
според Л.Фери става напълно самоцелна, след като развиваната в името на 
икономическия подем техника превръща човешкото овладяване на света 
в автоматичен, сляп процес и води до промяна на самата идея за прогрес 
на обществата, като я свежда до „механичния резултат на свободната 
конкуренция между различните им съставки“.15

 Не по-малко и дори още по-притеснителна изглежда предвижданата 
хегемония на „колаборативни мрежи и нов тип общности, в които 
„достъпът ще заеме мястото на частната собственост, „употребата ще 
замени притежанието, грижата за другия – индивидуалния либерализъм, 
споделянето – егоизма, безплатното-печалбата, трайното-еднократното, 
обичта – себелюбието и т.н.“16 Основна причина за притеснение 
е, че методите за печелене благодарение на глобализацията чрез 
дигитализация разкриват неподозирани възможности за манипулиране 
не само на машини, но и на човешките реакции, желания, вкусове, 
избори и мислене. Тяхното манипулиране, отново по думите на Фери, 
става по такъв начин, че: „… нашите лични съществувания се превръщат 
в стока – и това е точно смисълът на формулата:“Ако е безплатно, вие 
сте стоката“. С други думи, ако не плащате нищо, то е, защото стоката 
сте вие, „вие“, т.е. личните ви данни, които стават „новият петрол“, 
продаван на баснословни цени.“17 

За правдоподобността на тази констатация можем да съдим по 
разразилия се в началото на 2018 г. скандал по повод на подозрения за 
злоупотреба с потребителски данни, събирани и предоставяни срещу 
заплащане от социалната мрежа Facebook на фирми и организации с 
най-различни цели и профил. Глобалните мащаби на мрежата, която 
разполага с данните на около 2 млрд потребители, предизвиква гло-
балния мащаб и на скандала, отразяван широко и от глобалните ме-
дии. От тях научаваме за използването на потребителски данни от 

15 Фери, Л. (2017) Трансхуманитарната революция. София: Колибри, с. 202
16 Пак там
17 Пак там, с. 156

аналитичната компания Cambridge Analytica за психологическо 
портретиране с помощта на всевъзможни приложения и онлайн тестове 
за забавление.18 Бизнec мoдeлът нa ĸoмпaниятa позволява събиране на 
бaзa дaнни от 50 млн души, сортирането им пo пcиxoлoгичecĸи типoвe, 
които успешно могат да се ползват за манипулиране на решения и 
общественото мнение, като например нa част от тях да се предоставя 
една информация, нa дpyга част – дpyга информация, така че всички да 
започнат да се обиждат и ругаят един друг, но в крайна сметка, остатъкът 
от тази дейност да бъде победата нa даден кандидат в политически 
избори или оказване на влияние върху референдуми като Брекзит. 

Независимо дали Саmbrіdgе Аnаlуtіса e нapyшилa пpaвилaтa нa 
Fасеbооk или мрежата e подпомагала дейността й, остава несъмнен 
фактът, че една частна компания разполага с информация за 
поведението на два млрд души, която може да се продава, за да се 
ползва от най-различни хора и организации с най-различни цели и 
намерения, включително престъпни. Също така несъмнена изглежда 
и възможността, както на съвременните глобални цифрови медии и 
виртуалните социални мрежи да бъдат еднакво успешни инструменти за 
изследване и манипулиране на човешкото поведение. В този план случаят 
с Саmbrіdgе Аnаlуtіса съвсем не е изолиран или изключение от общата 
технологична тенденция, а по-скоро един от множащите се примери, 
илюстриращи най-характерното за тази тенденция – нарастващите 
възможности на съвременните технологии да въздействат не само на 
вещите, но и на човека, моделирайки случайно или целенасочено, но 
постоянно и все по-интензивно човешкото същество. Като комплексен 
и постоянен процес това моделиране позволява въздействие върху 
всичко човешко – поведение, съзнание, тяло, в което се изразява и 
неговата специфика на „кибернетична трансхуманизация“. 

Независимо дали въздействието е хаотично или планирано, то винаги 
има за цел или ефект „приспособяването“ на човека към естествени или 
изкуствено формирани обстоятелства на различните естествени или 
изкуствени среди, в които той живее и действа. Днес такава среда е все 
повече виртуалната реалност на киберпространството, създадено чрез 
технологии като цифровизацията на света, осигуряващи нарастващото 
взаимодействие и сближаване между цифровия и физическия свят 

18 Harding ,J. (2018) Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge 
Analytica in major data breach. The Guardian. https://www.theguardian.com/news/2018/
mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election. 17March, 2018

https://toinformistoinfluence.com/author/joelharding1234/
https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election
https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election
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в посока на размиване на техните граници до пълното им сливане. 
Процесът на приспособяване на човека към тази реалност с помощта 
на технологии обикновено се нарича киборгизация, а на реалността 
към човека – кибернетизация.

Сред най-авангардните визии за целенасочено и системно 
технологично моделиране на човека днес е трансхуманистичният 
проект, поддържан и защитаван от философи-футуристи като Макс Мор 
и привърженици на технологичната сингуларност като Рей Курцвейл. 
На Мор дължим най-популярната дефиниция на трансхуманизма, 
според която той е: „вид философия на живота, която се стреми към 
продължаване и ускоряване на еволюцията на интелигентната форма 
на живот отвъд сегашната ѝ човешка форма и ограничения чрез наука 
и технологии, ръководени от принципи и ценности, насърчаващи 
живота.“19 Става дума за безкрайно разширяване на човешките 
физически, интелектуални и психически възможности до такава 
степен, че процеси като стареенето, болестните състояния, времевите 
и пространствени ограничения да престанат да бъдат пречки за 
„програмираното» от науката и технологиите човешко еволюиране 
в посока на телесно и умствено „подобряване“/ усъвършенстване 
на човешкия вид, което да доведе човечеството до нов етап от 
съществуването му – постхуманоидната ера.

Курцвейл на свой ред е убеден, че „същността ни на човешки 
същества не се състои в нашите ограничения, а в способността ни да 
отидем отвъд тези ограничения.“20 Съчетано с вярата в нарастващите 
темпове на технологичния прогрес, това убеждение му позволява 
да прогнозира като следваща стъпка в еволюцията бъдещата поява 
на интелигентност, която ще продължи да представлява човешката 
цивилизация, но която вече ще е цивилизация на човеко-машини. В 
тази цивилизация, заключава авторът на “The Singularity is Near”, по-
големият дял от интелигентността ще е от небиологичен вид.21

Дефиницията на трансхуманизма като културно и интелектуално 
движение, както и неговата мисия и цели, представени като 
трансхуманистична декларация,22 утвърждават за основни 

19  Philosophy-Humanity+, https://humanityplus.org/philosophy/.
20 Kurzweil, R. (2005) The Singularity is Near, Viking, р. 234
21 Ibid. 40
22 Transhumanist Declaration https://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-decla-
ration/

трансхуманистични приоритети ускоряването на човешкото еволюиране 
и отиването „отвъд“ онова, което е било грижата на всеки предишен 
хуманизъм – добруването на човека и преобразуването на света така, 
че да го направи подходящ за живеенето по човешки. Подобна грижа 
остава извън полезрението на трансхуманизма, който се фокусира върху 
преобразуване на самото човешко същество според индивидуалните 
избори на хората. Преобразуването се оправдава с доведения до 
крайност волунтаристки мотив, че най-доброто, което можем да бъдем, 
е това, което искаме да направим.

Амбициозните и особено постчовешките планове на 
трансхуманистичния проект провокират на свой ред стари тревоги 
и нови безпокойства около опасността от появата на нови видове 
дискриминация и стратификация в обществото. Основания за 
такива тревоги и безпокойства дава биополитическото измерение 
на технологичните възможности за подобряване на човешките 
физически и интелектуални способности както на вече родени и 
живи хора, така и на още неродените. Става дума за разпространение, 
утвърждаване и бъдещо налагане в глобални мащаби на репродуктивни 
биотехнологии, основани на генно инженерство, а с това и на един 
нов тип биополитическа регулация на човешкото възпроизводствено 
поведение, което ще е манипулируемо и контролируемо в много по-
голяма степен от естественото човешко възпроизводство. В тази връзка 
някои автори като Фр. Фукуяма изразяват сериозните си описания 
за „неща, които могат да ни донесат генните технологии по силата 
на неестественото възпроизводство – напр. лесбийки, които ще имат 
генетично потомство, или използване на яйцеклетки на нероден женски 
зародиш за създаването на дете, чиято майка никога не се е раждала.“23 

В същия контекст актуално изглежда определението и на 
американската изследователка Дона Дикенсън за „края на природата“, 
предложено по аналогия с онова, което мислители като Г. Фр. Хегел, 
К. Маркс, Д. Бел, Фр. Фукуяма означават като „край“ на историята, 
държавата, идеологията, изкуството, индустриализма, капитализма…. 
За разлика от тях, определението на Дикинсън не се вдъхновява от идеите 
за кулминацията на обществения прогрес в окончателната разумна 
форма, отмирането на държавата като политическа организация или 
победата и възхода на либералната демокрация след Втората световна 

23 Фукуяма, Фр.(2002) Нашето постчовешко бъдеще. София, Обсидиан, с. 205

https://humanityplus.org/philosophy/
https://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-declaration/
https://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-declaration/
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война в развитите западни държави. Точно обратно, мислимостта на 
„края на природата“ Дикенсън обяснява като резултат от провала на 
великите мечти от Просвещението за непрестанен прогрес, универсален 
мир и равенство между богати и бедни. Според нея провалът се дължи 
на разочарованието и отвръщането на хората от организираните форми 
на религията и социалните идеали, довело и до преориентацията им 
към индивидуалистичните и хедонистчни измерения на живота тук и 
сега под влияние на мечтите за собственото телесно благоденствие като 
преследване на дълголетие, вечна младост и абсолютно право, които 
изглеждат все по-постижими и примамливи благодарение на бързия 
напредък на биотехнологиите. 24

По същността си всяка от изброените есхатологични концепции за 
край на историята, държавата, идеологията, капитализма и т.н., макар и 
създадени в различни епохи от различни автори, представлява прогнози 
за бъдещето на човешкото общество като политическа организация 
и съвместен живот на хората, движен от човешкия разум и идеали. 
В плана именно на футуристичните прогнози идеята за природата и 
нейната история не само като социална и човешка, но и като обект на 
целенасочена намеса чрез технологично въздействие, позволява да 
приемем, че сме съвременници и участници не само в края на природата 
– човешка и нечовешка – като „заварени“ и автентични форми на 
съществуване и живот, но и в началото на „постеволюционна ера“, 
когато достъпността на телата за тяхното модифициране, опазаряване 
като капиталов ресурс и стока, се превръща в мерна единица както за 
качество и стандарт на човешкия живот, така и за неговата ценност, 
достойнство, смисъл и бъдеще. 

Особен принос в това отношение има т.нар. феминизиране на 
собствеността върху тялото и „пазаруването на тела“, както нарича 
Дона Дикенсън актовете на покупко-продажба на човешки органи, 
тъкани, трупове, части от трупове и течности, станали възможни 
благодарение на интерпретирането на тялото като собственост, респ. 
капитал, в отговор на модерните идеи за свободата.25 Действително, 
превръщането на тялото в предмет или стока е стародавна практика, 
упражнявана и в миналото, предимно по отношение на женските тела, 
смятани открай време за „напълно достъпни“. Днес тази практика засяга 
и мъжките тела така, че съвременната биомедицина да благоприятства 

24 Дикенсън, Д. (2001) Пазаруване на тела. София, Алтера, с. 221–222
25 Пак там, с. 241

възможността за утвърждаването на еднополовия модел, третиращ 
всички тела като „женски по природа, т.е. отворени за другите и 
достъпни“.26 Позовавайки се по такъв начин на феминисткия подход 
заради историческия му план и завишената му чувствителност към 
проблематичността на половата стратификация, Дикенсън се обявява 
срещу пазаруването на тела и заключава:

„Тялото едновременно е и не е човекът. То обаче никога не трябва 
да бъде просто стока за консумиране, обект на материално желание, ка-
питална инвестиция, преносим ресурс – просто вещ. Нашето ние, дос-
тойнство… и човешка същност са въплътени и затворени в крехките ни 
човешки тела. Тялото наистина не прилича на нищо друго на света: то 
не само че не е ничия вещ, а въобще не е вещ.“27 

Перспективата за експлоатиране на телата за различни цели – както 
медицински, така и търговски или биополитически, поставя на дневен 
ред въпроса какво е човекът или това, което може да се подведе под общия 
знаменател на „човешкото“? И още: дали ще се превърнем в свръхчовеци, 
инфрачовеци или постчовеци, възползвайки се от новите технологии 
и какво ще замени традиционните различавания и идентификации по 
пол, раса, етноси в резултат на тяхната технологична промяна или те 
ще бъдат отхвърлени и забравени като анахронизъм и отживелица на 
фона на технологичната реалност? И най-важният въпрос: какво ще 
стане със смисъла на човешкия живот след премахването на границите 
му като природата, на която да се противопоставяме, смъртта, от която 
да се страхуваме, и любовта, заради която да сме готови да умрем? За 
какво ще живеем, ако няма да има за какво да умираме?

Подходяща отправна точка за търсене на техния отговор изглежда 
констатацията на италианския политолог Дж. Сартори, че „човек 
няма своя природа в натуралистичния смисъл на думата, а е това, 
което си мисли, че е, напълно е възможно той да бъде превърнат в 
нищо повече от икономическо животно.“28 Тази констатация, както 
и предупрежденията на Фукуяма и Дикенсън за последиците от 
неестественото възпроизводство и опазаряването на телата отразяват 
възможните сценарий за бъдещето на моралните и социални ценности, 
които разкриват кибернетичната перспектива като размиване на 

26 Пак там, с. 238–239
27 Пак там, с. 241
28 Сартори, Дж. (1992) Теория на демокрацията, кн. 2, Център за изследване на демо-
крацията, София, с. 340
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границите между природа и технология, потребности и желания и 
изместването на някогашните хуманистични идеали от съвременните 
техноутопии и техните футуристични модели за цивилизацията и 
постхуманистичното ѝ бъдеще.

Каквито и да са сценариите обаче, никой опит да се прогнозира 
бъдещето не би бил достатъчно сериозен и убедителен, ако пренебрегва 
специфичния културно-исторически контекст на съвременния 
технологичен марш. Този контекст изисква да признаем, че 
проблематичността на технологиите днес е най-осезаема там, където 
те са на особена почит и се развиват, разпространяват и прилагат най-
интензивно и планирано от най-дълго време поради възприемането им 
като основен фактор на общественото развитие и човешкото добруване. 
Към тази банална констатация ни насочва историческият факт, че това 
е същото място, където навремето се ражда и започва победоносното 
си шествие хуманистичната философия на Просвещението. Нейният 
тотален и радикален хуманизъм, провокиран от „усилието да се разбере 
действителната история на самосъздаването и себеизразяването 
на човека в неговия жизнен свят“, води до отхвърляне на старата 
метафизика и поощряване на всякакъв вид рационализъм в науката, 
педагогиката, политиката, икономиката.29

 Оптимистичната вяра в политическата активност и правния ред 
като гаранти на човешката свобода и обществения прогрес изпълват 
с хуманистично звучене и революционен патос просвещенските идеи 
за необходимостта от радикални промени в социалния и политическия 
живот на хората, насочени към осигуряване на индивидуално 
благополучие и обществено благоденствие. Част от същия проект е и 
хуманистичната етика, на която се уповават просвещенските философи, 
вдъхновявани от идеала за свобода, равенство, братство. Сред знаковите 
идеи на тази етика се нарежда издигнатият за пръв път от Ж. Ж. Русо 
възглед за потенциалната безкрайна възможност за усъвършенстване 
на човека. 

За разлика от други свои съвременници, авторът на „Размисли 
върху произхода на неравенството“ не се възхищава от постиженията 
на цивилизацията, а вижда в нея по-скоро заплаха и отрицание на 
човешката свобода. Разсъждавайки върху различните причини за 
неравенството между хората, Русо установява още, че човекът е 

29 Паницидис, Х. (2018) Хуманизмът на Просвещението. Ново време, Брой 1-2 
(януари-февруари 2018), с. 30

единственото същество, способно да се самоусъвършенства и за 
разлика от животните да прекрачва границите на природата си, често 
причинявайки вреда на самия себе си, защото характерно за него 
е, че „волята продължава да говори и когато природата мълчи.“30 
Същевременно Русо си дава сметка, че след като цивилизацията ни е 
лишила от естествените инстинкти на природното състояние, връщане 
назад няма и единствена алтернатива на несвободата, на която тя според 
него обрича човешкия род, остава политическото участие на хората като 
равностойни и пълноправни граждани в оформянето на общата воля и 
законите, които се създават съвместно, за да бранят общия интерес. 
Свободен от това гледище може да е само онзи, който реализира такова 
участие и се подчинява на така създадените закони. 

Днес революционният устрем на просвещенските идеи за свобода, 
равенство, братство е заменен от сциентистки и технофилски проекти 
като трансхуманизма. Неговите привърженици предвиждат в близко 
бъдеще технологичната конвергенция да отпрати човешкия род в 
„постчовешкия“ стадий на историята, когато хората ще се освободят 
окончателно от участта си да бъдат човешките същества, които са 
станали в продължение на хилядолетия, в полза на един нов, по-бърз, 
по-силен, по-интелигентен от всеки човек и почти безсмъртен вид – 
вида на кибернизираните човешки тела и хуманоидите с изкуствен 
интелект. 

Всъщност изброените предвиждания за края на човешката природа 
са само част от споменатите опасения за бъдещето на човешкия вид 
и цивилизация, защото редом с тях застават и други, които се отнасят 
до нарастващите възможности за загуба на човешки контрол над 
интелигентните технологии в резултат от развитието на суперизкуствения 
интелект, проектиран да се саморазвива и самообучава без човешка 
намеса и знание. Така обсъждането на човешката природа и нейния край 
се оказва само едната страна на монетата, наречена „човешко бъдеще“, 
защото от другата ѝ страна стои безкраят на технологичните иновации и 
неговата проблематичност. Надеждите и тревогите, които буди тяхната 
безкрайност привличат вниманието не само на известни представители 
на съвременната философска и социално-политическа мисъл като М. 
Сандел, Фр. Фукуяма, Л. Фери, Н. Постман, но и на математическата 
физика и технологичния бизнес като Ст. Хоукинг, И. Мъск, Б. Гейтс. И 

30 Русо, Ж., Ж. (1988) Избрани съчинения. София: Наука и изкуство, с. 596
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докато едните апелират към идеала на политическата регулация като 
панацея срещу превръщането на технологиите от слуга в господар на 
човека, другите предпочитат да се обърнат към по-широката научна 
общност с отворено писмо, озаглавено „Изследователски приоритети 
за стабилен и полезен изкуствен интелект“.31 

Специално място в писмото е отредено на юридическите и етически 
въпроси, провокирани от разработването на интелигентни системи 
в посока на тяхната нарастваща автономност, засягайки наравно 
и производители, и потребители. Именно такива са въпросите как 
ще се определя законовата и етическа отговорност при инциденти с 
автономизирани превозни средства като безпилотни автомобили, 
или как трябва да изглежда дефиницията за автономия и нейното 
приложение с оглед на разработването и използването на автономни 
оръжия? Как трябва да се интерпретира способността на системите 
за ИИ(Изкусвен интелект) да осигуряват данни, получени от камери 
за наблюдение, телефони, имейли и т.н., в плана на изискванията за 
поверителност и неприкосновеността на личните данни и живот като 
човешко право?

 Поставяйки тези въпроси, авторите на писмото – университетски 
преподаватели, разработчици и мениджъри на компании в областта на 
технологиите за изкуствен интелект – настояват на необходимостта 
от интердисциплинарни изследвания с участието на специалисти 
по икономика, право, обществено управление, професионална и 
философска етика и компютърни науки:

 „Тези въпроси – се казва в писмото – обхващат правото, обществената 
политика, професионалната етика и философската етика и ще изискват 
експертни познания от компютърни специалисти, правни експерти, 
политолози и етици.“32

Извън всичко това обаче остават екзистенциалните и философски 
въпроси за промяната на човешкото мислене, на която то е подложено 
под влияние на умните устройства, генериращи своите интелигентни 
отговори на човешките въпроси. С оглед именно на тази промяна аме-
риканският политик и общественик, експрезидентският съветник по 
сигурността Хенри Кисинджър настоява, че най-трудният и най-ва-
жен въпрос за света, към който сме се запътили, е въпросът: 

31 Russell, S., Dewey, D., & Tegmark, M. (2015) Research priorities for robust and bene-
ficial artificial intelligence. Ai Magazine, 36(4), 105-114
32 Ibid. 107

„Какво ще стане с човешкото съзнание, ако собствената му обясни-
телна сила е надмината от изкуствения интелект и обществата станат 
неспособни да интерпретират света, който обитават, с понятия, които 
носят смисъла му? Как ще бъде дефинирано съзнанието в един свят 
на машини, които редуцират човешкия опит до математически данни, 
интерпретирани от тяхната собствена памет?“33

Кисинджър поставя въпроса си, след като установява, че експо-
ненционално растящата способност на интелигентните технологии, в 
частност на ИИ, да се учи по-бързо от хората предполага също така 
експоненциално ускоряване и на процеса на проба-грешка, по който 
обикновено се взимат човешките решения, а следователно и на по-чес-
ти и по-големи грешки от човешките. 

Нарастващата изчислителна мощ и скорост на обучение обаче не е 
единственото съмнително превъзходство на свръхинтелигентната тех-
нология. Още по-смущаващ изглежда друг риск, за който предупрежда-
ва бившият държавен секретар – възможността за погрешно интерпре-
тиране на човешките инструкции поради невъзможността за контексту-
ално възприемане и обяснение на реалността, респ. за обосноваване 
на решения, от технологии, базирани изключително на математически 
интерпретации на наблюдаваните в нея данни. Нещо повече, днес сме 
свидетели на безпрецедентно запаметяване и изчисляване, което е на 
път да измести човешкото мислене и познание, преобръщайки Просве-
щенската традиция, чиято философия формира модерния ред на обще-
ството като основан на Разума. Този ред сега се променя из основи, 
заключава Кисинджър, под влияние на съвременната най-мащабна и 
динамична в сравнение с всички предишни технологична революция, 
а нейна кулминация може да бъде „един свят, разчитащ на машини, 
задвижвани от данни и алгоритми, и неподвластен на етични или фи-
лософски норми.“34

Ако се доверим на тази прогноза, ще трябва да признаем, че деба-
тът за технологиите като дебат за тяхната безкрайност трябва да запо-
чне с въпроса за края на Просвещенската традиция и нейните идеали 

33 Kissinger, Henry A. How the Enlightenment Ends Philosophically, intellectually—in ev-
ery way—human society is unprepared for the rise of artificial intelligence. The Atlantic 
June 2018 Issue
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/06/henry-kissinger-ai-could-mean-the-
end-of-human-history/559124/
34 Ibid. 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/06/henry-kissinger-ai-could-mean-the-end-of-human-history/559124/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/06/henry-kissinger-ai-could-mean-the-end-of-human-history/559124/
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и ценности. Проблемът следователно не се състои само в това, дали 
ще разполагаме в бъдеще с машини, които ще превъзхождат хората във 
всяко отношение и ще направят излишни всяко човешко усилие и при-
съствие, а че и в настоящето вече все повече стават тези, които ми-
слят и действат не като хора, а само като интернавти – потребители на 
интернет, които черпят и използват информация от мрежата за своите 
непосредствени практически нужди, без да се интересуват от нейната 
контекстуализация. Т.е. без да се интересуват от значения и смисъл, 
надхвърлящи удовлетворяването на тези нужди, което не изисква да 
упражняват и развиват своята най-човешка способност – мисленето. 

Технологичното двусмислие и предизвикателството да останеш човек

Скоростта, с която технологичните иновации нахлуват в живота ни, 
оптимистичните прогнози и щедри обещания на най-заинтересованите 
от тяхното възприемане и използване засенчват въпросите за 
„Фаустовската сделка“, която се крие зад всяка технологична промяна 
и нейното двусмислие поради това, че технологият, не само дава, 
но и отнема, при това не винаги в еднаква степен. Това констатира 
американският културен критик и медиен теоретик Нийл Постман 
още през 90- те г. на миналия век. Без да отрича безспорните ползи от 
технологиите за естествознанието и медицината, той обръща специално 
внимание на обстоятелството, че: „Новата технология понякога създава 
повече, отколкото унищожава. Понякога тя разрушава повече, отколкото 
създава.“35 

В подкрепа на констатацията си Постман привежда исторически 
примери като възхода на модерната идея за индивидуалността, 
прозата и модерната наука благодарение на печатната преса за сметка 
на традиционното чувство за общност, социалната интеграция и 
религиозната чувствителност, и залезът на професиите и занаятите като 
ковачеството и майстерзингерството, който започва с появата на парната 
машина и автомобилните двигатели, а днес продължава благодарение 
на компютърните технологии, вещаейки изчезването на още професии, 
особено на свързани с образование, здравеопазване, транспорт, 
архитектура и др., чрез замяната им от интелигентни, роботизирани 

35 Postman, N. (2013) Informing Ourselves to Death //The Nature of Technology. 
Implications for Learning and Teaching, Ed. Michael P. Clough, Joanne K. Olson, Dale S 
Niederhauser Sense Publishers, p. 8

системи и програми. Но двусмислеността на технологичните новости 
е обезпокоителна не толкова заради историческите примери, колкото 
заради безразличието, с което се отнасят към нея мнозинството 
експерти, предпочитащи да говорят единствено за предимствата на 
технологичните нововъведения, но почти никога за недостатъците им. 
Причината за тяхното безразличие Постман разпознава в липсата на 
„усет за технологическа скромност“, който би трябвало да внушава 
познанието на историята на технологиите. Макар и да не е собствено 
технологична материя, познанието на тази история е важно за всички – и 
създатели, и потребители на технологии, защото би могло да ги предпази 
от надменността и суетата, които предразполагат хората повече да си 
вярват, отколкото да мислят, изправяйки ги на пътя на невежеството и 
съпътстващото го суеверие. Така се стига до парадоксалната ситуация, 
при която същите средства, на които разчита модерната наука, за да се 
бори срещу невежеството, суеверието и произтичащите от тях човешки 
беди и нещастие, се оказват в тяхна услуга. Вместо да ги отстранява, 
науката по-скоро ги насърчава там, където просветеният човек е 
престанал да бъде съмняващият се човек и особено съмняващият се в 
себе си, откъдето тръгва и всяко самопознание като истина за себе си, 
от която се нуждаем ако не повече, то поне също толкова, колкото и от 
вярата в себе си. Но без освободено от илюзии знание за себе си, вярата 
в себе си става патология, превръща се в нарцисизъм, безразличие към 
истината за себе си, за човека въобще и води до въпроса на съвременния 
изследовател на добродетелта А.К. Спонвил: 

„Защо да се преструваме, че разбиваме всички кумири, ако това е, 
за да славим последния [кумир] – (Аза), ако това е, за да изповядваме 
неговия собствен култ?“ 36

Така поставен, въпросът позволява редом с липсата на усет за 
технологическа скромност да се постави и липсата на благоразумие, 
но не в модерния му смисъл като добродетел на пресметливостта, 
която позволява днес отъждествяването на техническия с обществения 
прогрес и размиването на границите помежду им, така че вече не 
човекът, както смятали древните философи като Протагор, а техниката 
да стане мяра на всички неща. Става дума за изконния, класически 
философски смисъл на благоразумието като интелектуална добродетел, 
която има за източник не пресметнатите временни, частни ползи и 
вреди и техния баланс, а здравия разум и обмислянето:

36 Спонвил, А., К. (1999) Малък трактат за големите добродетели, София: Кибеа, с. 237
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„Благоразумието не е наука; – пише Спонвил – то е онова, което я 
замества там, където науката търпи провал. Човек обмисля само онова, 
за което има избор, иначе казано, онова, за което никакво доказателство 
не е възможно или не е достатъчно; и точно тогава трябва да се стреми 
не само към добродетелна цел, но също и към подходящи средства за 
нейното постигане!“37 

Разбраната по този начин свобода – като избор не само на цели, 
но най-вече на средства – е основанието, заради което не само 
Спонвил, но и Джоузеф Вайценбаум – създателят на „Елиза“, една от 
първите интерактивни компютърни програми, имитиращи успешно 
човешката способност за разговор – настоява рационалността да 
не се отделя от интуицията и чувствата, а научното развитие да се 
планира въз основа на етическо мислене. Убеден, че обещаваното 
от науката могъщество на човека не струва нищо, ако му отнема 
възможността да избира, Вайценбаум пледира срещу господството 
на инструменталния разум в научните изследвания, всекидневната 
реч и живота на хората, в подкрепа на отговорността като етически 
принцип, изискващ тя да е съразмерна на резултатите от изборите и 
постъпките:

„ … това означава – заключава Вайценбаум – че отговорността на 
човека, особено на учения и инженера, излиза извън пределите на мо-
ментната ситуация и се простира непосредствено до бъдещите поколе-
ния.Тази отговорност е особено сериозна, защото бъдещите поколения 
са лишени от възможността днес да защитават правата си. Всички ние 
днес сме техни опекуни.“38

Размишленията на Вайценбаум са силно респектиращи, от една 
страна, заради високия си морален патос и това, че авторът им не е 
философ, писател-фантаст, богослов, лекар, културен критик или 
журналист, а един от тези, на които науката и техниката дължат 
своето съвременно могъщество – създател на изкуствен интелект. 
От друга страна, обстоятелството, че Вайценбаум е от малцината 
професионалисти, готови да обсъждат недостатъците на своите 
създания, не разсейва, а по-скоро задълбочава съмнението дали тази 
незаинтересованост е преднамерена или случайна, защото, както 
сочи историята на технологиите и съвременното разделение на труда, 

37 Пак там, с. 54-55
38 Joseph, W. (1976) Computer Power and Human Reason: From Judgment to Calculation. 
San Francisco: W. H. Freeman, Wright, Robert, р. 188

доминирано от тяхното развитие, винаги има печелещи и губещи от 
технологичните промени и винаги „една нова технология тежнее към 
предпочитане на някои групи от хора и вреди на други.“39

На този фон обсъждането на ползите и вредите от технологиите 
не се отнася само до ефективност и печалба, постижими с помощта 
на техниката, но и до потребности и ценности, цели и средства, 
отговорност и безразличие, власт и свобода, както и демаркационната 
линия помежду им, от която зависи не само физическото, материално и 
биологическо бъдеще на човечеството, но и духовните перспективи на 
човешката идентичност. С оглед на тази идентичност Л. Фери, поставя 
ключовия за всеки размисъл върху човешкото бъдеще въпрос: „… 
дали целим да направим човешкото по-човешко, или иначе казано, по-
добро, защото е по-човешко, или напротив, искаме да лишим човека 
от човешкото и по изкуствен начин да създадем нов вид, вида на 
постчовеците?“40 

По същността си въпросът не е нито технически, нито научен в строгия 
смисъл на думата и не предполага математически, биологически или 
физически отговор, защото не е въпрос на изчисление или „измерване“, 
а етическа дилема – дилемата между човешкото и постчовешкото като 
дилема между дължимото и желаното, необходимото и възможното 
като граници на „свободата “ и условия на моралния избор. За Фери 
няма съмнение, че регулирането е единственият приемлив изход от тази 
дилема за глобализиращите се демокрации от модерен, западен тип, 
жадуващи постоянно за автономия във всичко – политика, естетика, 
религия, любов, защото за тях „свободата, истинската, не е нищо друго 
освен „подчинение на закона, който сме си предписали“.41 

По такъв начин френският философ остава верен на Кантовата 
традиция и нейния просвещенски патос, с който философите на 
Новото време и модерността формулират целта на научния прогрес 
– освобождаване на човечеството едновременно от тиранията на 
традиционализма и на природата чрез научно овладяване на света и 
също толкова научно управление на обществото. Така основна мечта 
на модерната наука и философия става мечетата за политическо 
регулиране, което има за висш принцип очертаване на граници 
недопускане на каквито и да е забрани, ако не са добре аргументирани. 

39 Postman, N. (2013) Informing Ourselves to Death, p. 8
40 Фери, Л. Трансхуманитарната революция, с. 13
41 Пак там, с.185
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Следването на този принцип според Фери изисква „да се запитаме в 
името на какво мога, понякога и съм длъжен да се опитам да намеря 
начин за съвместяване на моите идеи и убеждения с тези на другите. 
Защото самата форма на закона, неговата универсалност ме задължава 
да го направя.“42 

 Изискването изглежда реалистично и осъществимо при условие, 
че преди да забраним клонирането с друга освен терапевтична цел, 
както предлага Фери, клонираме И. Кант и Дж. Ролс, така че на мястото 
на различните лобисти и техните групи в парламенти и институции 
да поставим строгите, но справедливи, клонирани версии на двамата 
именити философи. Или с други думи, няма как да очакваме, че 
универсализмът на правилата снема необходимостта от етичността 
на хората, не само защото добри закони не могат се коват от лоши 
хора, а преди всичко защото всяка политическа регулация предполага 
консенсус на интереси, т.е. компромиси. Затова, преди да се захванем 
с политическо регулиране, което няма как да се заобиколи – според 
признанието и на самия Фери – обсъждането им като бизнес и 
икономически ползи, т.е. компромисът, изискван от такъв консенсус, 
по-уместно изглежда да се запитаме дали вместо с ограничаване на 
технологиите със средствата на същия инструментален разум, който 
осигурява възхода и могъществото им, не е по-подходящо да се започне 
с друго – с отказ от правилата на играта, които са я създали? 

Впрочем, именно това предлага Вайценбаум като решение на 
опасните дилеми, когато забелязва, че твърде много хора често питат 
какво да правят, вместо какви да бъдат, което означава, че местата на 
„съм“ и „правя“ са разменени. Причина за размяната им според създателя 
на „Елиза“ е вменяването като основна задача на университетското 
образование обучението в занаят вместо насърчаването на студенти и 
преподаватели да търсят истината като търсене на себе си така, че всеки, 
напускайки аудиториите, да не е същият, който е бил при влизането си 
в тях. В същия контекст не може да се подмине без внимание и друго 
наблюдение на Вайценбаум, а именно, че почти всеки човек с достатъчно 
подреден ум може да стане нелош програмист след непродължително 
обучение и практика, а бързото преминаване от състояние на абсолютна 
неосведоменост към онова, което му се е струвало преди връх на 
програмирането, макар че всъщност е само невисока негова степен, 

42 Пак там, с. 213-214

поражда често убеждението, че е открил истинското си призвание. В 
упованието на компютъра намира своя пристан надеждата, че „чрез все 
повече и повече информация, опакована по-удобно, доставена по-бър-
зо, ние ще намерим решения за проблемите си. И така всички умни 
млади мъже и жени, вярвайки в това, създават находчиви задачи за ком-
пютъра, надявайки се, че по този начин ще станем по-мъдри, по-благо-
прилични и по-благородни. И кой би могъл да ги обвини в нещо? Ста-
вайки майстори на тази чудна технология, те ще се сдобият с престиж 
и власт, а някои от тях дори ще станат известни.“43.

 В заключение бихме могли да обобщим, че прекаленото 
фаворизиране на технологиите и безогледната технизация на всичко 
човешко може да ни струва неговите духовни и смислови измерения, 
защото технологиите трупат по-бързо данни, отколкото хората мъдрост. 
Проблематичността на тези измерения в наше време е резултат не от 
недостига на правила или на информация, а от недостига на мъдростта, 
която изискват отговорите на философските и екзистенциални въпроси 
кои сме, откъде идваме и защо е всичко това. 

Несъмнено, технологиите могат да ни донесат печалба, ефективност, 
власт, слава, дълголетие, забавление и комфорт, осигурявайки ни 
лесносмилаеми форми, удобни приложения, бързо постижими 
резултати, но и плитко съдържание, потапяне в първичен хедонизъм, 
неразличаване на желание и потребност и в крайна сметка на свобода 
и необходимост... Също така несъмнено е, че колкото и да са „умни“, 
умните устройства не могат да заместят философската мъдрост като 
(само-)познанието, което носи дълбокия, неконвертируем смисъл на 
търсенето и разбирането на смисъла да останеш човек за сметка на 
безсмислието да се превърнеш в технологично животно. Затова, ако 
бъдещето на човешката природа ни изглежда неясно, а идентичността 
ни все по-неопределена и изплъзваща се, то е защото „няма никакъв 
неотменим прогрес, никаква еволюция, която да не е застрашена от 
инволюция и отстъпление.“44. Т.е. от превръщането на човешкото тяло в 
стока, на човешката свобода – в постчовешка участ, а на самия човек – в 
нищо повече от купчина данни. 

43 Postman N. (2013) Informing Ourselves to Death //The Nature of Technology Implica-
tions for Learning and Teaching, Ed. Michael P. Clough, Joanne K. Olson, Dale S Nieder-
hauser Sense Publishers, p. 14
44 Ортега и Гасет, Х. (2015) Бунтът на масите. София, Бард, с. 110
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ГЕННО ИНЖЕНЕРСТВО, ТРАНСХУМАНИЗЪМ 
И ИЗПЛЪЗВАЩАТА СЕ ЧОВЕШКА ПРИРОДА

Аглая Денкова

Резюме. През XX-XXI в. въпросите за това какво прави човека човек и отношение-
то индивид-общество стават ключови за един ожесточен и нестихващ по същността 
си биоетически дебат, провокиран от развитието на технологиите за генното инже-
нерство и възможността за прилагане на новите постижения за целите на различни 
евгенични практики. Дебатът е напрегнат и изглежда нескончаем поради невъзмож-
ността да се достигне решение, което да удовлетворява всички претенции и да бъде 
единодушно прието от всички засегнати страни. Причината е в различните културни, 
ценностни и политически основания. Това води до появата на голям брой концепции 
и схващания, сред които като водещи и най-радикални се открояват две – на био-
консерватизма и трансхуманизма. Именно последните ще бъдат обект на анализ и 
коментар в този текст. За целта ще се проследи и опише, от една страна, тясната 
връзка между научните открития и евгеничното движение и от друга, как научният и 
технологичен прогрес способства за развитието на генното инженерство.

Ключови думи: генно инженерство, гени; евгеника, трансхуманизъм,биоконсерва-
тизъм, човек.

„От кривото дърво, от което е направен човека, не може да се 
измайстори нищо право“

И. Кант1

Един от най-спорните и фундаментални въпроси на философията 
е „Какво е човекът?“. В своето търсене философите дават различни 
определения за човека, чрез които да осмислят неговото съществува-
не, място в света и главни цели. Сенека например казва, че е „мисле-

1 Kant, I. (1784) Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, http://
gutenberg.spiegel.de/buch/-3506/1, 25.09.2018

що същество“, за Йохан Хердер е „смеещо се същество“, според Карл 
Ясперс е „същество, стремящо се да излезе извън своите предели”. От 
Аристотеловото определение за „общественото същество“ до Марксо-
вото схващане за „ансамбъл на обществените отношения“ човешката 
същност бива определяна не само чрез природно присъщото, но и чрез 
битийната област на човешкото съществуване – обществото.

През XX-XXI в. въпросите за това какво прави човека човек и отно-
шението индивид-общество стават ключови за един ожесточен и нести-
хващ по същността си биоетически дебат, провокиран от развитието 
на технологиите за генното инженерство и възможността за прилагане 
на новите постижения за целите на различни евгенични практики. Де-
батът е напрегнат и изглежда нескончаем поради невъзможността да 
се достигне решение, което да удовлетворява всички претенции и да 
бъде единодушно прието от всички засегнати страни. Причината е в 
различните културни, ценностни и политически основания. Това води 
до появата на голям брой концепции и схващания, сред които като во-
дещи и най-радикални се открояват две – на биоконсерватизма и тран-
схуманизма. Именно последните ще бъдат обект на анализ и коментар 
в този текст. За целта ще се проследи и опише, от една страна, тясната 
връзка между научните открития и евгеничното движение и от друга, 
как научният и технологичен прогрес способства за развитието на ген-
ното инженерство.

Евгеника, генно инженерство и репродуктивна медицина 

Може да се каже, че евгениката винаги е съпътствала хората, но за 
първи път бива дефинирана от сочения за баща на тази псевдонаука, 
имаща обаче сериозни политически и практически последствия за ми-
лиони човешки същества – Франсис Галтън, братовчед на Чарлз Дар-
вин. Повлиян от дарвинизма и неговите тези, Галтън приема, че всеки 
човек предава на следващото поколение не само физическите си ка-
чества, но също така психическите и поведенческите си характерис-
тики. Така, ако един човек е психически болен, неговото дете също се 
смята за такова; ако друг е престъпник, с голяма вероятност може да се 
приеме, че това ще бъде унаследено от следващото поколение. 

Разбирането за унаследяването на разнородни качества е основание-
то на Галтън да предложи извършването на изкуствен отбор, чрез който 
обществото да се пречисти и да стане по-съвършено. Самата евгеника 
той определя като „науката, която се занимава с всички въздействия, 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/-3506/1
http://gutenberg.spiegel.de/buch/-3506/1
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подобряващи унаследяемите качества на дадена раса; също така [тя] се 
стреми към тяхното развитие по възможно най-благоприятен начин.”2 
Така зададена, дефиницията допуска почти всяко подобрение и култи-
виране на човека да се разглежда като евгенична практика, включител-
но и образованието. Именно поради тази причина, последвалото разви-
тие на евгениката води до появата на множество нейни подразделения 
– расова, полова, индивидуална, ембрионална и т.н., като всяка си има 
своите специфики, но те не са обект на изследване в този текст.

Досега най-обстойно и систематично историята и спецификата на 
евгеничните практики са описани в труда на Алберт Джонсън „Ражда-
нето на биоетиката”3. Началото им се полага в САЩ, където за кратко 
време нараства броят на психиатричните заведения и затворите и об-
ществото е заплашено от упадък. През 1906 г. Американската асоциа-
ция на животновъдите създава т. нар. комисия по евгеника, която има 
за задача да събира данни за унаследяемите черти, както и да пропаган-
дира „ценността на висшата кръв и заплахата от нисшата”.4 През 1910 
г. известният биолог и евгенист Чарлз Давънпорт, чиято дейност бива 
финансирана от Рокфелер, открива Служба за евгенична регистрация, 
като изследва основно унаследяемите белези при отделните нации и 
раси. Тези сведения той предоставя и на други държави, заинтересова-
ни от възможността за подобряване на обществото. В резултат се по-
раждат представите за двата най-основни вида евгеника: позитивната, 
чрез която се промотира възпроизводството на хора с желани качества 
(1) и негативната, посредством която „негодните“ за създаване на поко-
ление биват възпирани от възпроизводство най-често чрез химическа 
кастрация. В САЩ по същото време започва да се наблюдава увели-
чение на броя на диагностицирани „слабоумни”, които по закон са и 
неработоспособни. Затова и през 1914 г в доклад на Американската 
асоциация на животновъдите, озаглавен „Относно най-ефективната 
практика за отстраняване на дефектен генетичен ресурс сред амери-
канското население”, е оповестено решението, че „генетичният ресурс 
трябва да се разглежда като притежание на обществото, а не само на 
индивида, който е неин носител”.”5 Докладът излиза с предложение 

2 Galton, F. (1909) Eugenics: Its Definition, Scope And Aims. In: Essays In Eugenics. London: 
The Eugenics Education Society, p. 35
3 Джонсън А.(2011). Раждането на биоетиката. София: ИК Критика и хуманизъм
4 Пак там, с. 259
5 Пак там, с. 260

за стерилизация, изолиране и превъзпитаване на хората с физически/
психически/поведенчески дефицити. Общо 32 щата въвеждат закони 
за принудителна стерилизация на непригодните, към които спадат при-
етите в институция престъпници, луди, умствено забавени, изнасилва-
чи и подобни. 

Малко известно е, че и много скандинавски страни също подкрепят 
и интегрират по това време евгеничните политики. В Германия обаче 
тези политики се появяват значително по-късно, отколкото в САЩ – 
едва през 1933 г., като на задължителна стерилизация подлежат всички, 
определяни като отклоняващи се от нормалното поведение, независи-
мо дали са въдворени в институция или не. Така започва известната 
расова хигиена, по времето на която германската държава се „прочист-
ва” от евреите, от роми, синти и различни степени на „непълнонем-
скост“ и „вредна за нацията смес“ (т. нар. Mischlinge) според процен-
тите арийска кръв на техните предци. Всички те са подразделени в 
чужди на немската нация групи и поради това – расово непълноценни 
и обществено вредни, подлежащи на контрол и унищожение „подхо-
ра“ (Untermenschen). Паралелно се извършват множество експеримен-
ти с хора, като за опитите са използвани затворниците от концлагери. 
Най-известният пример са експериментите на Йозеф Менгеле, свърза-
ни с изследвания на унаследяемостта на дадени белези и извършвани 
по особено жесток начин, без оглед на страданието на изтезаваните.

Зверствата на тези стерилизационни програми и политики пробле-
матизират с особена острота въпроса за генното инженерство, като го 
обременяват със страховете за създаване на една потенциално опас-
на евгенична технология. За да се види доколко са основателни тези 
страхове, е необходим кратък преглед на историята и методологията 
на самото генно инженерство като клон на биологичното познание и 
технология със свое приложение в медицината, за да се проследи дали 
наистина има подобна обвързаност между прогреса и евгеничната 
склонност.

Сред множеството открития и експерименти, допринесли за разви-
тието на генното инженерство, като най-фундаментално се откроява 
изследването на Матиас Шлайден и Теодор Шван от 1839 г. Двамата 
развиват клетъчната теория, която поставя началото на една парадиг-
мална промяна в биологията.6 Изводите, до които достигат те, са, че 

6 Mazzarello, P. (1999) A unifying concept: the history of cell theory. Nature Cell Biology. 
https://www.nature.com/articles/ncb0599_E13, 19.02.2017

https://www.nature.com/articles/ncb0599_E13
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клетката е основна структура и функционална единица на живота (1), 
следователно всички живи организми са изградени от поне една клетка 
(2) и новите клетки се образуват само от вече съществуващи клетки 
(3). По-късно биват очертани и основните характеристики на живата 
материя: самообновяване (способността на клетките да се подменят); 
саморегулация (адаптивността на клетките към дадена среда); възпро-
извеждане (създаване на поколение) и развитие (възможността за ево-
люционен прогрес). 

30 год. по-късно Фридрих Мишер всъщност открива ДНК, а през 
1953г. Джеймс Уотсън и Франсис Кирк стигат до откритието, че ДНК 
е двойноверижна молекула. Малко по-късно е установено, че азотните 
бази, съставящи ДНК, се свързват по тройки и образуват т.нар. кодони. 
В процеса на тези изследвания, съпътствани от множество други и не 
по-малко значими открития, става ясно че ДНК веригата е тази, която 
е ключова за всяка жива материя, тъй като носи инструкциите за коди-
рането на гените, като спомага и за съхранението на цялата биологична 
информация. Благодарение на Уотсън и Кирк се разбира, че кодоните в 
ДНК се повтарят и всяка верига е съставена от 4 нуклеотида (аденин, 
гуанин, цитозин и тимин), свързващи се винаги по точно определен 
начин – А се свързва с Т, Ц с Г. Именно тези свързвания са ключови 
за унаследяването на информация между различните поколения, което 
позволява секвенирането на човешкия геном – намирането на точната 
последователност от нуклеотиди, които отговарят за кодирането на оп-
ределен ген. 

Най-общо живата материя, независимо от сложността и нивото на 
клетъчна организация и сложност, може да се сведе до следното: под-
държане на хомеостаза, растеж и развитие, репродуциране, адаптив-
ност и реактивност спрямо вътрешни/външни стимули. Така създаване-
то на следващо поколение и предаване на генетичния материал се явява 
съвсем естествено. Дори на клетъчно ниво всичко се стреми към въз-
производство на живота, а човекът се причислява към живата материя 
и отговаря без изключение на изброените характеристики. Тези обстоя-
телства правят възможно развитието на репродуктивната медицина, 
когато не е възможно естествено възпроизводство. Най-просто казано: 
нейна цел е чрез външна намеса изкуствено да индуцира природното 
– създаването на нов живот. Опитите за подобряване на този конкре-
тен вид здраве не са новост. Такива са най- древните и примитивни 
практики, характерни за всички човешки общества: присаждането в 
овощарството, кръстоските при животни, изборът на брачни партньори 

по жребий или договор между родителите, диетите на бременните, за 
да се роди момче или момиче, вярата във вредни и полезни цветове на 
облеклото, даровете и молитвите за плодородие, отправяни към богове 
и техни човешки аналози от царе до светци. 

Естествено е, че с развитието на биотехнологиите и разрастването 
на познанията в областта на клетъчната и молекулярната биология, ре-
продуктивните технологии успешно разширяват своя обхват: те имат 
превантивна и диагностична функция, разпростираща се дори до „ме-
ниджмънт” на репродуктивните проблеми. Постига се особен контрол 
над природата – хора, които не могат сами да създадат поколение, по-
лучават своего рода втори шанс; допълнително: те могат да преминат 
цикъла по in vitro фертилизация в удобен за тях момент. Сега обаче 
се достигат нови висини – учени са на крачка от това да индуцират 
успешно яйцеклетки от кожни клетки.7 Паралелно с научните достиже-
ния се развива и медицинската генетика, като се предлагат генетични 
консултации, чрез които да се изследват хромозомите на плода. В прак-
тиката навлиза и т.нар. амниоцентеза, чрез която плодът се изследва 
за генетични увреждания, като някои лекари дори отказват да извърш-
ват процедурата, без майката да е подписала декларация за съгласие за 
абортиране на плода, ако му бъдат открити нарушения8.

Именно поради необходимостта от по-голяма прецизност при in 
vitro процедурите, започват се появяват техники за генно инженерство. 
Целта им в началото е съвсем проста – чрез изследвания на клетъчно и 
молекулярно ниво да се открият най-ключовите фактори при развитие-
то на зародиша. 

Макар че съществуват и други технологии, позволяващи генно ко-
ригиране, тук ще се разгледа по-специално на така наречения CRISPR/
Cas9, който се явява и най-модерният, евтин и бърз начин за генна мо-
дификации in vivo. CRISPR/Cas9 представлява ензимен комплекс, който 
отрязва точно определена част от ДНК молекулата. Това става по след-
ния начин: модифицира се гид РНК (gРНК), съдържаща комплемен-
тарни бази на конкретната ДНК секвенция, която ще се модифицира: в 
протеина Cas9 се инжектира gРНК. Cas9 бива насочван от gРНК към 

7 Regaldo, A. (2018) IVF moonshot takes next step toward making human eggs from skin. 
MIT Technology Review. https://www.technologyreview.com/the-download/612183/ivf-
moonshot-takes-next-step-towards-making-human-eggs-from-skin/?utm_campaign=owned_
social&utm_source=facebook.com&utm_medium=social, 21.09.2018
8 Вж. по-подробно Джонсън, А., Раждането на биоетиката

https://www.technologyreview.com/the-download/612183/ivf-moonshot-takes-next-step-towards-making-human-eggs-from-skin/?utm_campaign=owned_social&utm_source=facebook.com&utm_medium=social
https://www.technologyreview.com/the-download/612183/ivf-moonshot-takes-next-step-towards-making-human-eggs-from-skin/?utm_campaign=owned_social&utm_source=facebook.com&utm_medium=social
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желаната част от ДНК и се свързва към предварително закодираната 
секвенция. След това Cas9 се прикрепя към gРНК и действа като но-
жица: срязва ДНК молекулата с хирургическа прецизност, като по този 
начин се деактивира определеният ген. Накрая ДНК репарационните 
механизми „закърпват” участъка и така се представя новата мутация.

 Борбата за постижения, открития и финансиране в тази област е 
яростна. В резултат на нея през 2017 г. CRISPR/Cas9 е още по-преци-
зен: той може да активира или заглушава гени и то in vivo9, така че 
процедурата да се извършва още по-прецизно отпреди. Приложенията 
на подобен тип манипулации са безкрайно много – от агрикултура през 
ксенотрансплантации до елиминиране на цял вид. 

Макар да е обект на множество изследвания, човешкото генно реда-
ктиране все още е далеч от имплементирането му като стандартизирана 
медицинска процедура и услуга, защото съществуват множество ри-
скови фактори при употребата му, породени най-вече от недостатъчно 
познание за обвързаността на гените. Най-елементарният пример за 
това е т. нар. мозаицизъм – коригирайки ген А, настъпва увреждане на 
друг ген. Наскоро бе установено, че дори е възможно по-голяма част от 
хората да са резистентни към подобен тип интервенции.10 Все пак през 
2018 г. се очакват клинични изпитания на терапии, които ще използват 
CRISPR, вкл. и на годни за привнасяне ембриони.11 

Мисля, че ясно беше онагледена взаимовръзката между научно-тех-
нлогичния прогрес и склоността към евгениката. Нормално е и уто-
пичните представи за идеални човешки същества да ни притесняват и 
затова са обект на засилени дебати в биоетичните среди. Що се отнася 
до генното инженерство, като най-съществен момент в тези дебати се 
откроява въпросът дали е редно да се допуска подобряване на човеш-

9 Liao, Hsin-Kai et al. (2017) In Vivo Target Gene Activation via CRISPR/Cas9-Mediated 
Trans-epigenetic Modulation. Cell https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(17)31247-
3?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867
417312473%3Fshowall%3Dtrue, 07.12.2017 
10 Regaldo, A. (2018) Uh Oh—CRISPR Might Not Work in People. MIT Technology Review. 
https://www.technologyreview.com/the-download/609904/uh-oh-crispr-might-not-work-in-
people/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_content=2018-04-03&utm_
campaign=Technology+Review, 05.01.2018
11  Mullin, E. (2018) CRISPR in 2018: Coming to a Human Near You. https://www.
technologyreview.com/s/609722/crispr-in-2018-coming-to-a-human-near-you/?utm_
source=facebook.com&utm_medium=social&utm_content=2018-02-15&utm_
campaign=Technology+Review, 18.12.2018

кото същество, което да прехвърля границите на естествените заложби 
и на медицински оптималното състояние на здрав индивид. В хода на 
неговото обсъждане се обособяват две основни позиции. От една стра-
на застават застъпниците за съхранение на биологично предзададеното 
– биоконсерватистите; от друга са по-либерално настроените утилита-
ристи, консеквенциалисти и най-вече трансхуманисти.

Биоетичният дебат за генното инженерство: биоконсерватизмът

По принцип най-влиятелен противник на природознанието изобщо и 
на опитите за намеса в зараждащия се човешки живот и неговата науч-
на регулация е религията, независимо от нейния вид. В наши дни това 
може да се види най-отчетливо в последователното обсъждане и в крайна 
сметка осъждане на подобни опити от страна на най-организираната в 
световна и единна църква версия на християнството – католицизма. 

В последните няколко десетилетия Римската курия и оглавяващите я 
понтифици – папите Йоан Павел II, Бенедикт XVI и Франциск – проявя-
ват все по-нарастващ интерес към участие и решаващ глас в светски дела. 
Макар това да е характерно за католическата църква, която вижда в наме-
сата в „мира сего“ своя основна задача и нерядко замества душеспасител-
ната мисия с телоспасителна, тенденцията е показателна: след предимно 
политическите интереси на Йоан Павел II и насочеността към по-голяма 
научна строгост у Бенедикт XVI, у Франциск се наблюдава стремеж да се 
оформя бъдещето изобщо в „общия човешки дом“. За това свидетелства 
енцикликата “Laudato si’”12. В нея се поставя въпросът не само за обкръ-
жаващата среда, чиито проблеми няма как да се решат частично, а и за 
общия въпрос за смисъла на живота, разпадащ се на няколко подвъпроса, 
засягащи ценността на човешкото съществуване: „Какво е целта, с коя-
то сме родени?“, За какво се трудим и борим?“, „Защо Земята се нуждае 
от нас?“ Отговорът на всички въпроси за общия ни живот, казва папата, 
трябва да се предхожда именно от радикалното им поставяне – особено в 
областта на екологията, чиито резултати са невъзможни без отговорите им. 

Като централен за енцикликата “Laudato Si’” проблем, се оформя 
този за антропоцентризма. Човекът спира да мисли за вредите, които 
нанася на природата; стремежът е сведен единствено към подобрява-

12 Francis (2015) Ludato si’, Encyclical Letter on Care For Our Common Home, http://w2.vat-
ican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-lau-
dato-si.html, 24.05.2015

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(17)31247-3?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867417312473%3Fshowall%3Dtrue
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https://www.technologyreview.com/the-download/609904/uh-oh-crispr-might-not-work-in-people/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_content=2018-04-03&utm_campaign=Technology+Review
https://www.technologyreview.com/the-download/609904/uh-oh-crispr-might-not-work-in-people/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_content=2018-04-03&utm_campaign=Technology+Review
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https://www.technologyreview.com/s/609722/crispr-in-2018-coming-to-a-human-near-you/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_content=2018-02-15&utm_campaign=Technology+Review
https://www.technologyreview.com/s/609722/crispr-in-2018-coming-to-a-human-near-you/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_content=2018-02-15&utm_campaign=Technology+Review
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не на удобствата – икономически, социални, работни и технологични. 
Именно това отклонение от праведното и разумното открехва врата към 
занижаване критериите за това кое е допустимо и кое не. Опитите с 
ембриони се превръщат в приемливи, само за да задоволят нестихва-
щия егоизъм на вече съществуващите: „Ако изчезнат личната и социал-
на чувствителност към приемствеността на нов живот, тогава и други 
форми на одобрение, които са важни за човека, ще се изпарят”13.

Важна с оглед на дебата е и енцикликата на Папа Йоан Павел II 
„Evangelium Vitae“14, където човешкият живот е пряко обвързан с 
Божиите планове, затова е и неприкосновен. В тази енциклика се 
утвърждава и едно фундаментално верско гледище: всичко, което 
противостои на живота като такъв (аборт, евтаназия, принизяване 
на човешкото достойнство) е позорно и е омерзение на Създателя. 
Затова и тази енциклика се съсредоточава върху живота – това, което 
някога е било приемано за престъпно и морално осъдително, сега 
е обект на една особена възприемчивост от страна на обществото. 
Абортите и опитите с ембриони погазват основното право на живот, 
което би следвало да е неприкосновено. В такъв смисъл и изкустве-
ната репродукция (в частност остатъчните ембриони) отваря врати 
към заплаха за съществуването, защото унищожавайки зародишите 
в името на науката, човешкият живот бива свеждан просто до биоло-
гична материя и изследователски ресурс. Съществуването на всеки 
един индивид е дар от Бога, израз на неговата любов. Невъзможно 
е едно такова благо, каквото е зараждащият се живот, да бъде оста-
вено в ръцете на хората, за да служи за задоволяване на други техни 
потребности.15 

В контекста на биоетичния дебат за генното инженерство тази ен-
циклика играе особено важна роля, защото именно в нея специално се 
изтъква, че дори и ембрионите са носители на достойнство и се за-
сягат изконни понятия и категории като естествено и предзададено, 
достойнство, справедливост, право на по-добър живот. Интересно е, че 
болшинството биоконсерватисти структурират аргументите си именно 
през тези понятия, типични за християнската традиция като такава.

13 Ibid, sec. 120
14 Ioannes Paulupus PP. II (1995) Evangelium Vitae, encyclical letter on the Value and In-
violability of Human Lifе. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/
hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html, 25.03. 1995, sec. 2
15 Ibid, sec. 44

Така, в книгата си „The case against perfection: ethics in the age of 
genetic engineering“16, Майкъл Сандел защитава една биоконсерватист-
ка позиция, противопоставяща се на потенциалната възможност за 
генно инженерство. Още в началото той настоява, че научният прогрес 
води със себе си обещанията за лекуване и превенция на множество 
състояния, а това е възможност човек да манипулира собствената си 
природа и не само това: ще може да се развива отвъд границите на нор-
мален здрав индивид.17 Авторът поставя и друг голям проблем, засягащ 
генното инженерство, а именно че потенциалното дете бива насочено 
към определено бъдеще от родителите, които имат неоправданата власт 
да решават какво „да бъде” детето им. Така се засягат две особено ва-
жни и донякъде припокриващи се концепции – правото на отворено бъ-
деще и правото на автономност. Първата от тях изисква потенциалното 
дете да не бъде умишлено генетично детерминирано и насочвано към 
определен начин на живот. 

За разлика от повечето биоконсерватисти, Сандел оборва аргумента 
за автономността (правото всеки сам да избира за себе си), поне що се 
касае до генното инженерство. За него тази обосновка е слаба, защото 
ако бъде приложена, се намеква, че без изкуствена намеса в генетичния 
код децата са способни сами да решат какви да са и какви черти да 
притежават.18 Свободният избор на бъдеще обаче е сериозен проблем, 
защото именно той дава на човек възможност да се гордее с успехите 
си и да се разочарова от паденията си. В същата връзка Сандел описва 
и какво биха загубили хората, ако се приемат за допустими генетичните 
интервенции. На първо място той поставя смирението – приемането 
на децата като дар и такива каквито са. Също така на промяна ще бъде 
подложено и чувството за отговорност на моралния агент, защото лабо-
раторният работник и родителите ще са избрали неговите модифицира-
ни гени и предразположения към точно определен живот. Заедно с това 
според Сандел ще намалее и солидарността към по-малко надарените 
индивиди. Може би най-съществен проблем обаче е, че генетичното по-
добряване използва медицински средства за немедицински цели, които 
непременно ще се отразят не само на отделния индивид, но и на цялото 
човечество. Би могла да просъществува нова форма на класово обще-

16 Sandel, M. (2007) The Case Against Perfection: Ethics In The Age Of Genetic Engineering. 
Harvard: The Belknap Press, Harvard University Press.
17 Ibid, p. 5
18 Ibid, p. 7-8
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ство – класата на подобрените и тази на естествените; така „старата 
евгеника се пресича с новия консумеризъм”.19.

В този контекст заслужава внимание и кратък преглед и едно 
философско, но не много добре разгърнато гледище на Юрген Ха-
бермас, представено от него в книгата му “Бъдещето на човешката 
природа” 20. Той също разглежда генното инженерство при ембриони 
като вмешателство в човешката свобода и размиване на границите 
между хора и вещи, защото хората се поправят като счупен пред-
мет.21 Критиката си срещу това вмешателство и размиване Хабермас 
структурира върху отношението между поколенията и тезата, че при 
намеса в генетичния код на друго човешко същество, се „нарушава 
симетричната връзка между свободни и равни индивиди”22.Затова 
човекът не трябва да разполага с властта да контролира природния 
ход. За да може някой да бъде действително свободен, неговият жи-
вот не бива да бъде в ръцете на друго човешко същество. Именно 
това за Хабермас е в основата на морала – човек да е равен по рож-
дение с другите. Ако се отнеме тази свобода, би могъл да настъпи 
критичен момент за човечеството, защото „доминирането над при-
родата се превръща в акт на самоовластяване и така се изменя на-
шето себеразбиране за членове на даден вид”.23 Но тази критика не 
е достатъчна, за да се оправдае заглавието на книгата “Бъдещето на 
човешката природа”, в която Хабермас реално не засяга проблема за 
това що е човешка природа, а предпочита просто на посочи, че това 
са хората, родени без генетични подобрения. Следователно не е ясно 
и как би се изменило себеразбирането на човека.

Оригинален подход в защита на човешкия генетичен материал съз-
дава Франсис Фукуяма. Той също разглежда човешкото генно инженер-
ство като нов вид евгеника в книгата си “Нашето постчовешко бъде-
ще”24, която демонстрира стремеж аргументацията против генетичните 
интервенции да е и научно обоснована. Фукуяма посочва съвсем коре-
ктно, че много трудно би се постигнало статистически значимо гене-
тично изменение, което да доведе до по-висше поведение. Причината е, 

19 Ibid, p. 75
20 Habermas, J. (2003) The Future Of Human Nature, Cambridge: Polity Press
21 Ibid, p. 13
22 Ibid, p. 23
23 Ibid, p. 48
24 Fukuyama, Fr. (2002) Our Posthuman Future. NY: Farrar, Strans and Giroux, NY

че има една многопластова генетична зависимост, която трудно може да 
бъде разбрана и изцяло контролирана. Дори да се наблюдава успешно 
коригиран човек, „ще се измени индивидуалното [генетично] наслед-
ство, но не и [това] на човешката раса”25, т.е. няма да има статистически 
значима промяна. Все пак трудностите пред генното инженерство не 
бива да бъдат подценявани. Фукуяма отбелязва, че има много опаснос-
ти като възможност от странични ефекти, популационни проблеми, а 
не на последно място е и проблемът с достъпността на технологиите. 

Може би най-същественият, но за съжаление твърде слаб аргу-
мент, е идеята за качеството Х. С Х Фукуяма означава неопреде-
лимото качество, което прави човека човек. Затова и най-сериозно 
е притеснението за изменението на човешката природа26, която е 
„фундаментална за нашите понятия за справедливост, морал и до-
бър живот”27. Изменяйки генотипа, пряко се разбива и идеята за 
достойнство, доколкото то е свързано с „природата на самата при-
рода”28. Чрез генното инженерство ще се създаде една нова класа 
постхора, които ще имат правото да изискват все повече права за 
сметка на неподобрените хора. Проблемът обаче е, че качеството Х 
не дава ясна информация защо има нещо в човешката природа, което 
изобщо би си струвало да бъде съхранено.

Трансхуманистичната визия: новата евгеника и генетичният су-
пермаркет 

В противоположност на биоконсервативните аргументи предста-
вителите на трансхуманизма издигат своите контрааргументи и тези в 
подкрепа на технологичното подобряване на човешките възможности. 
Ярък пример за тази позиция е обзорната статия на Ник Бостром и Ре-
бека Роуч “Ethical Issues in Human Enhancement”29, където обобщават 
голяма част от трансхуманистичните възгледи. 

В първата част от текста те разясняват същността на защитаваното 
от тях технологично усилване на човека – подобрението. Предложената 

25 Ibid, p. 79
26 Предимно генетично, а не чак толкова външно обусловена
27 Ibid, p. 83
28 Ibid, p. 156
29 Bostrom, N., Roache, R. (2008) Ethical Issues in Human Enhancement. https://nickbostrom.
com/ethics/human-enhancement.pdf, 17.09.2018

https://nickbostrom.com/ethics/human-enhancement.pdf
https://nickbostrom.com/ethics/human-enhancement.pdf
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дефиниция е: „интервенция, целяща да подобри състоянието на даден 
организъм отвъд нормата за здраве.”30 

Интересна, макар и наивна, е идеята на авторите за удължаването 
на човешкия живот: „…за да се радикализира удължаването на човеш-
кия живот, неминуемо трябва да се забави или преобърне процесът на 
стареене”31. Това е необходимо, защото в крайна сметка клетките ще 
започнат да остаряват и измират, което, на свой ред, ще доведе до смър-
тта на целия организъм. Затова колкото и да се старае медицината да 
намери панацея, няма да е достатъчно; ако днес се излекуват всички 
раково болни, утре те ще умрат от инфаркт или енцефалит. Ако се спре 
процесът на стареене, се очаква човек да живее до 1000 години. Според 
много поддръжници на подмладяването, предотвратяването на старее-
нето не само ще удължи живота, но и здравето на хората ще бъде значи-
телно облагодетелствано – те ще могат да израстват, без да остаряват. 
Това според тях е една прекрасна възможност човек да учи, да пътува и 
да прави всичко онова, за което един живот не би стигнал. 

Разбира се, идеята за обръщането процеса на стареене е обект на 
множество критики, една от които се състои в питането дали така чо-
вешкият живот не би се обезсмислил. Тук авторите прилагат един ети-
чески не достатъчно издържан аргумент, като отнасят проблема към 
въпроса дали даден живот си струва да бъде спасен.32 Според този ар-
гумент може и да има животи, които не си струва да се спасяват, но това 
не би следвало да възпира другите хора, които биха предпочели да се 
възползват от удължаване или обезсмъртяване на съществуването. 

Друга критика, отправена към трансхуманистите, се отнася до потенци-
алната свръхпопулация, която грози земята, ако се спре процесът на старее-
не. Бостром и Роуч се опитват да успокоят и това притеснение чрез няколко 
разяснения. На първо място те посочват, че навсякъде около нас има спо-
соби, чрез които пряко и непряко се удължава животът. Забраната на ради-
калното удължаване на съществуването логически води към това генерално 
да се намали предпазливостта към опазването на живот – да се шофира без 
колани, да няма предупредителни съобщения по цигарените кутии и т.н. До-
пълнително: възрастните хора в днешно време така или иначе са бреме за 
обществото, едно подобрение на човешките способности би довело до възо-
бновена трудоспособност и по-големи икономически изгоди за обществото.

30 Ibid, p. 1
31 Ibid, p. 3
32 Ibid, p. 5

В заключението си авторите настояват, че няма сериозна причина да 
не се отхвърлят аргументите срещу удължаването на живота. Но това те 
правят без оглед на някои съществени моменти с особено значение като 
факта, че едно такова подобрение е почти невъзможно и противоречи 
на биологично закодираното в човека. Всяка клетка се дели определен 
брой пъти, а после умира. За да има клетъчно безсмъртие, теломерите 
на хромозомите трябва да бъдат удължавани, а това води до образуване 
на тумори, т.е. за момента е неприложимо и неестествено. 

Наивно би било да се мисли, че е възможно безкрайно съществу-
ване на човека – клетъчното безсмъртие – дори и да бъде постигнато 
в бъдещето, не може да предпази от инциденти, напр. човек все още 
може да си счупи врата на 21 годишна възраст. Абсурдна е и идеята, 
че, отказвайки удължаване на живота, човек следва да престане да го 
съхранява и пази. Дори да приемем, че е възможно удължаването на 
живот, приложимостта му към възрастни хора е съмнителна – вече ще 
са настъпили необратими процеси на стареене, увреждане на тъканите, 
измиране на невроните. В такъв смисъл не е ясно дали те ще са трудос-
пособни. Също така е спорно отношението дълъг/по-качествен живот 
– не би могло да се наблюдава пряка задължителна зависимост между 
двете. Очевидно е също, че такива подобрения неизбежно биха довели 
и до социални проблеми – кой следва да реши дали животът си струва 
да бъде спасен? И изобщо редно ли е някой индивид да разполага с 
подобна власт? 

В статията си Бостром и Роуч се спират и на въпросите около се-
лектирането на ембриони. Става дума за избора на качествено и подо-
брено поколение и евентуалните морални проблеми в такива случаи. 
Проблемът, така както е поставен в статията, е следният: „Има ли нещо 
нередно в това да се използва, която и да е от тези техники, за да се про-
изведат деца с желани качества”33. В отговор Бостром и Роуч защитават 
тезата, че хората, които са против in vitro процедурите поради унищо-
жаването на ембрионите, трябва да са наясно, че повече от половината 
зародиши, получени по естествен път измират. Ако човек е против in 
vitro оплождането въз основа на този аргумент, тогава трябва да е и 
против естественото зачеване. Такъв вид усилващи интервенции ще из-
местят въпроса от „Кой да съществува” към „Какъв човек ще се роди”. 
В същия пасаж от текста, двамата автори представят критика и на Ха-
бермасовата концепция за свободата. Като контрааргумент те привеж-

33 Ibid, p. 20



129128

ГЕННО ИНЖЕНЕРСТВО, ТРАНСХУМАНИЗЪМ И ИЗПЛЪЗВАЩАТА СЕ ЧОВЕШКА ПРИРОДА АГЛАЯ ДЕНКОВА

дат следното размишление: генетичните фактори влияят на това, което 
човек би постигнал в живота, независимо дали друг е определил гените 
му. Изводът е, че не е по-малко автономен, даже обратното, защото ще 
има по-добри инструменти, с които да установи и разбере амбициите 
си.34 Според двамата трансхуманисти, едно генетично подобрение не 
би унищожило същината на връзката дете-родител, а би я подобрило. 
Представя се и критика срещу Майкъл Сандел и защитавания от него 
възглед за децата като дар. Критиката се основава на тезата на Ник 
Бостром, че даже би било по-лесно за родителите да обичат „умно, кра-
сиво, здраво и щастливо дете”35. 

Избирайки оптималните черти на бъдещото поколение, родителите 
трябва да се придържат към такива, които се ценят във всеки един ис-
торически и културен контекст: интелигентност, щастие, здраве и др. 
Отхвърля се и твърдението, че усилването на ембриони представлява 
насилствена евгеника, защото не наранява хората чрез тяхното убий-
ство или възпирайки ги от репродукция, а по-скоро се явява позитивна 
евгеника. По повод аргументите на Фукуяма, по-специално за новите 
права, които подобрените хора ще изискват, трансхуманистите отгова-
рят, че моралният статус не се променя реципрочно с подобренията в 
капацитетите на хората. В заключение те настояват отново, че няма ос-
нователна причина да не се използват генетични подобрители; по-ско-
ро е важно да се има предвид, че бъдещето дете няма да може само да 
ги избере, затова родителите трябва да мислят за неговия най-добър 
интерес.

Каквото и да се говори обаче, в сърцевината си генното инженер-
ство не е нищо друго освен евгенична практика. Повечето защитници 
на трансхуманизма осъзнават това, а са наясно и с негативните коно-
тации, които тя носи със себе си, затова и въздигат идеята за т. нар. 
нова евгеника. В основата ѝ са либералните проекти за генетично над-
граждане на бъдещото поколение, което не е насилствено и не нару-
шава неговата автономност и свобода. Това право на самоопределение 
на субекта бива систематизирано за пръв път от английския философ 
Джон Стюарт Мил. В есето си “За свободата”36 той отстоява позицията, 
че човек има право да разполага със себе си във всеки един аспект, до-
колкото не нарушава правата на другите. Обществото може да изразява 

34 Ibid, p. 21
35 Ibid, p. 21
36 Мил, Дж. Ст. (1993) За свободата. София: Център за изследване на демокрацията.

отношение към личните избори на човек само чрез съвети, напътствия 
или чрез убеждаване; ако все пак човек засегне интересите на другите, 
тогава той носи отговорност и може да бъде санкциониран от обще-
ството или от съдебната система. Аналогично, поддръжниците на тран-
схуманистичното движение смятат, че генното инженерство не води до 
нарушаване на чужд интерес; напротив, то е способ за подобряване на 
потенциалния бъдещ живот. Това означава, че употребата на подобни 
технологии може да се разглежда не само като допустима, но и като 
задължителна. 

По такъв начин разсъждава и Джон Харис, настоявайки, че техно-
логичното надграждане на човешките способности е необходимо.37 
Според него ходът на естествения отбор е прекалено бавен, затова на 
хората им е необходим един умишлен подбор, с който да се подобри са-
мата еволюция като такава.38 Това би било от полза не само на отделния 
индивид, който ще има по-добър живот, но и на държавата, която ще 
управлява по-добри, трудоспособни и интелигентни хора, т.е. няма да 
има обществен упадък и регрес. Подобренията в този смисъл се явяват 
и морално задължение, те са „императив за всички, които ги е грижа за 
човешкото бъдеще.”39. Така се ражда идеята за един генетичен супер-
маркет, описан за пръв път през 1974 г. в книгата на либертарианския 
философ Робърт Нозик „Анархия, държава и утопия”.40 В нея той опис-
ва място, където бъдещите родители ще „пазаруват” генетичните черти 
на бъдещите си деца, като държавата няма да има право право да се на-
месва в родителския избор. С това Нозик се опитва да избегне спомена 
за старата и насилствена евгеника. Интересното е, че днес повечето за-
стъпници на идеята за генетичния супермаркет, напр. Алън Бучанън41 и 
Роналд Доуркин, не са против държавата да задължава всички бъдещи 
деца да са подобрени, стига това да се осъществява и с оглед на тяхното 
право на автономност.

Книгата на Нозик е сред най-откровените признания и безспорни 
доказателства за възможността в бъдеще технологии като генното ин-

37 Harris, J. (2007) Enhancing Evolution. The Ethical Case For Making Better People. Princ-
eton: Princeton University Press.
38 Ibid, p. 4
39 Ibid, p. 19
40 Вж. Nozick, R. (1974) Anarchy, State, and Utopia. USA: Basic Books.
41 Вж. напр. Buchanan, A., Brock, D., Daniels, N., Wickler, D. (2001) From Chance to Choice: 
Genetics and Justice. Cambridge: Cambridge University Press
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женерство да се използват за задоволяване на консумеристки нагласи и 
пазарни цели. Прост пример за същата форма е „поръчване” на живот 
с точно определени качества: породистите кучета и котки. Не е рядко 
явлението човек да си закупи модерното за годината животно, а отмине 
ли му сезонът, да го остави в приют. 

Някои допълнителни съображения и изводи за генното инже-
нерство като евгенична практика

Освен опитите за трансхуманистични обосновки на необходимостта 
от генно инженерство, могат да се откроят и още няколко особено сму-
щаващи обстоятелства.

На първо място внимание заслужава една чисто техническа спънка, 
която не е маловажна, защото засяга безопасността на CRISPR/CAS9. 
Изключително трудно е да се предвиди в дългосрочен план как би се 
отразила в поколенията една отначало привидно успешна мутация. Тя 
може да е благоприятна за поколение F1, F2 и F3, но при F4 да е летал-
на. Т.е. трябва да минат много години, за да могат да се приемат коре-
кциите на определени гени за безопасни. Въпреки че най-често изслед-
ванията се извършват върху стволови клетки, после и върху животни, 
на по-късен етап са нужни и хора, върху които да се експериментира, 
което е особено проблематично от етическа гледна точка. 

Друг очевиден проблем е евгеничното естество на процедурата и 
как би повлияла тя на обществото и при соматичното, и при ембрио-
налното генно редактиране. В първия случай има болен индивид, който 
трябва да бъде върнат към нормата посредством генното инженерство. 
Във втория имаме човек, чиято болест се е оказала унаследима. За да не 
се стигне до пренасянето на разстройството, се редактира ембрионът, 
получен от неговия генетичен материал. Т.е. това, което се наблюдава, 
е една доста по-научна евгеника, която поправя „разваления” човек на 
клетъчно и атомарно ниво. Дотук все пак проблемът изглежда срав-
нително малък, доколкото е налице просто научен изказ, който не се 
диференцира от социокултурен контекст и от етическа рефлексия. Но с 
разрастването на технологиите, се увеличават и информационните ка-
нали и всяко научно откритие става все по-достъпно и за неспециали-
сти. Реалният проблем се появява, когато научната терминология бъде 
привнесена в ежедневния език и в социалния контекст. Така например 
дефектен ген много често води до окачествяването на самия човек като 
дефектен, а следователно и като излишен. И това не е хипотетична бъ-

деща ситуация, а нещо, което се случва в наше време, особено в страни, 
които не са в състояние да интегрират достатъчно добре хора с увреж-
дания. Т.е. и сега се наблюдава генетичен расизъм и той само би се 
засилил допълнително при наличие на социална дихотомия подобре-
ни-неподобрени. Показателно в това отношение е мнението на Дани-
ел Калахан – един от създателите на институт за интердисциплинарни 
изследвания в областта на биомедицината Център Хейстингс. Според 
него „има несъвместимост на желанието генетичните болести да бъдат 
елиминирани и уважението към онези, които страдат от тях”42.

Все пак задълбочаващите се познания в областта на генетиката и ге-
номиката биха били от полза на хората с увреждания. Една такава пол-
за, произтичаща от щедрото финансиране на изследванията, е възмож-
ността за изследване на генома при новородени. Голяма част от гене-
тично увредените деца са диагностицирани със съответното заболяване 
месеци или години след раждането. Причината за късното откриване на 
заболяването е комплексна: от една страна, става дума за редки заболя-
вания, чиито симптоми трудно биха били забелязани от лекуващите (1), 
а от друга – стандартните изследвания не са толкова широкоспектърни 
и обикновено отнема много време да се отхвърлят възможните причи-
ни за болестта (2). Предвид тези две предпоставки необходимостта от 
по-точни и бързи методи за диагностициране се увеличава благодаре-
ние на геномните тестове43. Рафинирайки тази технология, времевият 
процес по идентифициране на потенциално болестно състояние се съ-
кращава значително, като в същото време качеството на терапията се 
подобрява. Наскоро екип от детска болница Рейди, Сан Диего, успява 
да спаси детски живот чрез процедурата по разшифроването на генома: 
лекарите съумяват да извършат изследването за по-малко от седмица. 44 

Тъй като подобен тип геномни тестове са още в експериментална 
фаза, разходите по тях са значителни – в случая цената е 6000 USD за 
дете.45 Цената, а и това, че процедурата се предлага в съвсем малък 

42 Джонсън А., Раждането на биоетиката, с. 275
43 Метод, чрез който се секвенира геномът на даден човек, после се разчита, за да се 
открият възможни нарушения в генетичния код.
44 Mullin, E. (2018) Fast genome tests are diagnosing some of the sickest babies in time to 
save them. MIT Technology Review. https://www.technologyreview.com/s/610380/fast-ge-
nome-tests-are-diagnosing-some-of-the-sickest-babies-in-time-to-save-them/?utm_source=-
facebook.com&utm_medium=social&utm_content=2018-03-08&utm_campaign=Technolo-
gy+Review, 08.03.2018
45 Ibid

https://www.technologyreview.com/s/610380/fast-genome-tests-are-diagnosing-some-of-the-sickest-babies-in-time-to-save-them/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_content=2018-03-08&utm_campaign=Technology+Review
https://www.technologyreview.com/s/610380/fast-genome-tests-are-diagnosing-some-of-the-sickest-babies-in-time-to-save-them/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_content=2018-03-08&utm_campaign=Technology+Review
https://www.technologyreview.com/s/610380/fast-genome-tests-are-diagnosing-some-of-the-sickest-babies-in-time-to-save-them/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_content=2018-03-08&utm_campaign=Technology+Review
https://www.technologyreview.com/s/610380/fast-genome-tests-are-diagnosing-some-of-the-sickest-babies-in-time-to-save-them/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_content=2018-03-08&utm_campaign=Technology+Review
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брой лечебни заведения, силно ограничава достъпността на изслед-
ването, като от него могат да се възползват сравнително малък брой 
деца. Надеждата е, че през следващите години финансиранията за по-
добряване на подобен тип геномни тестове ще се увеличат, за да може 
да се увеличат познанията в областта и тестовете да станат възможно 
най-точни. Това е от решаващо значение за преминаването на геномни-
те изследвания от експериментална фаза в стандартни изследвания. По-
добен подход изглежда най-оптималният вариант с оглед на перспек-
тивата за по-бързо диагностициране и по-акуратна терапия, която ще 
подобри значително качеството на живот на бебетата и децата, защото 
заболяванията, съпътстващи повечето от тежките увреждания, могат 
да бъдат поне отчасти овладени при своевременна лекарска намеса. 
Именно това е, което би придало истински смисъл на познанията за 
генетичния код и тяхното обогатяване и би оправдало съществуването 
на евгениката като практика, която може да бъде не само лоша, но в 
определени случаи дори необходима и полезна.

 Разумно изглежда например да има превенция под формата на 
аборт, когато предварително е ясно, че плодът ще е с генетични обреме-
нености, доколкото става дума за страданието на друго човешко съще-
ство. Неприемливо би било обаче да се подобряват потенциални хора, 
вместо да се облекчава животът на вече родените хора с увреждания. 
Колкото и тривиално да звучи, само така биха могли да бъдат съхране-
ни някои основни ценности и важни човешки качества като достойн-
ство, състрадание и съпричастност. Защото макар генетичният код да 
прави човека човек в биологичен смисъл, това, което го прави морален 
агент не е физическа, а социална величина и се определя не по това кол-
ко сини са очите, а как взаимодейства с неговата среда – другите хора.
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GENETIC ENGINEERING, TRANSHUMANISM 
ANDTHE EVANESCENT HUMAN NATURE

Aglaya Denkova

Abstract. In the XX-XXI century, the questions of what makes a human 
being human and the relation “individual-society” lay the grounds to a 
fierce, and inherently bioethical, debate, provoked by the development 
of genetic engineering and the ability to apply its advancement for the 
purposes of different eugenic practices. The debate is strenuous and seems 
never-ending because of the inability of the parties to reach a unanimous 
consensus that satisfies all claims. The reason for that is in the different 
cultural/political foundations and various value systems. This leads to the 
emergence of a number of concepts and perceptions, among which two stand 
out as most dominant and most radical – the stances of bioconservatism 
and transhumanism. These two concepts will be subject of analysis and 
comment in this text. For this purpose, we will trace and describe, on one 
hand, the close connection between the scientific discoveries and the eugenic 
movement and on the other, how the scientific and technological progress 
facilitates the development of genetic engineering techniques. 

Key words: genetic engineering; genes; eugenics; transhumanism; 
bioconservatism; human.
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РОЛЯТА НА ДЕТСКИТЕ ПРИКАЗКИ В СВЕТА 
НА МАСОВА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

Илия Русенов Русенов

Резюме. Животът не винаги е привлекателен, особено за невръстните индивиди. Те 
се нуждаят от средство, което да ги отнесе в приказния свят, за да получат това, 
което не им достига в действителността. Този изкуствен свят развива въображението, 
защото детската аудитория се прехвърля към фантастичната среда като вид бягство 
от незадоволителната реалност. В приказката те намират онова, което липсва в 
действителността – забавления, вълшебства и изобщо игра с приказните герои. 
Последните, от своя страна, додават търсените и лелеяните от децата радост и 
развлечение чрез различни сюжетни роли, които представят нещата от живота такива, 
каквито са, но обособени през призмата на невероятното, красивото, колоритното и 
на изобщо свят, където всичко е интересно. Приказните персонажи са своеобразни 
спътници в живота на подрастващите и както ги забавляват, така ги и поучават, 
наставляват ги и ги научават да се ориентират в една или друга житейска ситуация. 
Ала какво става, когато детската приказка е представена чрез анимация? Дигитална 
версия на любимите детски разкази, много по-продължителна, по-цветна, при която 
не е необходимо родителско присъствие за сметка на общото познание при боравене 
с електронни устройства, за да бъде възпроизведена анимацията върху малкия 
екран. Възможно ли е „съревнование“ между вълшебната приказка и дигиталния ѝ 
еквивалент? Имат ли възпитателен характер анимираните разкази и ако да, то тогава 
имаме ли нужда от вълшебните приказки, с които са приспивани редица поколения?

Ключови думи: приказка; дигитализация; когнитивни; детски приказки; фантазия; 
възпитание.

Въведение

Темата „Ролята на приказките в свят на масова дигитализация“ има 
за цел да насочи вниманието на читателите към съвременната опозиция 
при възпитателните методи между влиянието на технологичната 
безграничност и функцията на вълшебните наративи, в частност 
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приказките. В днешното общество има място за прилагане и на двете 
форми на когнитивно съотнасяне към действителността, но въпреки 
това множество дискусии са насочени към безпрецедентно налагане на 
технологията като неизменен компонент от възпитателния метод пред 
употребата на добре познатите всекиму увлекателни приказки. Важно 
е да се уточни, че с напредване на технологичния прогрес, ролята на 
приказните сюжети като един от основните моменти на подклаждане 
на детското въображение, съвсем не изгубва сила и престиж – даже 
напротив – приказките и вълшебните разкази и до ден днешен са 
първи избор на педагогически прийом, а дори могат да се считат за 
основополагащи на критериите за съществуване на виртуалният свят, 
предвиден за невръстното съзнание.

Приказката е неизменен спътник на децата в тяхното развитие 
и е необходимо средство за опознаване или постигане на света. 
Тя осъществява един контролиран и целенасочен нравствено-
емоционален процес на познание по време на самото израстване, и 
най-вече възпитава естетическото възприятие на реалността. Именно 
това възприятие оказва сериозно влияние върху духовното развитие 
на децата, което, от своя страна, води до придобиване на специфични 
знания и умения, до формирането на отделните психически процеси, 
допринасящи за появата на нови мотиви за нови действия. Приказките 
се отразяват както на съзнателната, така и на несъзнателната страна 
у формиращата се личност, култивирайки у нея различни образци на 
поведение. Литературните произведения са модели и за естетическото 
творчество при децата. Те целят да „работят“ с детското въображение 
чрез преплитане на действителното с чудатото. Приказките 
изграждат преживяванията на детето, а техните сюжетни образи 
нагледно въплъщават онова, което е в неговата душа. Чрез неволната 
идентификация с различните от себе си герои подрастващият би могъл 
да предвиди и свои бъдещи проблеми и предварително да ги реши, като 
съчетава тяхното снемане с удоволствието от него. Изобщо, главното 
предназначение на приказките е да обогатяват духовно, нравствено и 
естетически подрастващия индивид. 

Чрез художествените фигури, разкривани в сюжета, слушаните от 
децата приказки установяват доверително взаимоотношение между 
тях и родителите, от което произхожда запознанството на малките с 
обкръжаващия ги свят. При използване на приказките в образователния 
процес действат редица фактори. Сред тях са възможността за 
достъп до натрупания социокултурен опит, който произлиза от 

приказното съдържание, и самото родителско присъствие, създаващо 
у децата психологическо усещане за сигурност. Приказките въвеждат 
подрастващите в определени въображаеми случки и ги карат да 
преживяват заедно с персонажите не само събитията и конкретните 
ситуации, но и да усетят техните чувства, да се слеят с героите 
и, евентуално, да бъдат самите те такива – участници в приказно 
произведение. Слушането на приказките оказва значимо въздействие 
върху умственото развитие на децата. Процесът на „срещане“ с 
приказните творби осигурява реални психологически условия за 
формирането на детската социална адаптация към реалния свят. 
Приказките спомагат и за развитието на междуличностните отношения 
и поведенчески модели, а също така и нравствени качества у децата, 
с които те полагат основите на вътрешния си свят. Към него спадат и 
успокоението, и уплахата от определени сюжетни явления, тревогите и 
радостите, които носи всеки персонаж в литературното произведение. 
Именно тези характеристики превръщат приказния наратив в един 
достъп до света.

Не само приказката обаче се явява неизменен спътник на децата 
в когнитивния им достъп до света. С напредването на технологиите, 
чувството за привързаност към приказните наративи сякаш отслабва за 
сметка на дигитално представената система от мултимедийни интерактивни 
елементи. Интернет, компютърните игри и увлекателните видеоклипове 
вземат превес в „битката“ с приказните истории за насочване на вниманието 
на малчуганите към запознанство с реалността. Виртуалното пространство 
предлага на децата необхватно поле за разширяване на когнитивния им 
диапазон и е изпълнено с безброй занимателни компоненти, които да 
накарат веднъж впусналият се в интерактивни приключения да не пожелае 
да напусне дигиталната реалност. 

Сюжетът в приказките позволява на детското съзнание да развие и 
обогати своето въображение, докато в някаква степен всички възможни 
форми и варианти на това въображение са експлицирани в дигиталното 
съдържание на един или друг мултимедиен елемент. Липсата на граници в 
технологичния свят по отношение на избор на сюжет, персонажи, ролите 
на последните, времевия участък, в който се извършва увлекателното 
събитие, е повече от стъпка напред в еволюцията на фантастичността, с 
която децата боравят в едва невръстна възраст. Нещо повече. Приказните 
наративи, били те физически достъпни чрез книжно тяло или звукозапис/
мултимедия, не са в състояние да предложат на децата гъвкавостта, на 
която разчита дигиталната еволюция. А именно гъвкавост откъм избор на 
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занимание с разнообразен и широк асортимент от електронни апарати и 
интерактивни дигитални приложения, служещи за забавление. В ръцете 
си те държат двойно, дори тройно по-скромно като големина устройство 
от добре познатите книжни „габарити“. Възможностите и операциите, 
които децата могат да извършват с подобно устройство далеч надминават 
тези на книжното тяло. Като в сборниците с приказки – с тази разлика, че 
електронният „сборник“ е неизчерпаем източник на приказки и чрез него 
децата биха могли да се ентусиазират не само с четене/слушане/гледане на 
вълшебни истории. 

1. Приказно вълшебство и ролята на вълшебната приказка

Приказката е сред най-старите повествователни жанрове. Те са 
литературен вид на големия род епос, но поради тясната връзка 
между повечето отделни подвидове, приказките заимстват някои от 
тропите и фигурите на лирическите и драматургичните категории. 
Въпреки всичко, приказката е възприета най-вече като епически вид с 
метафорични и алегорични елементи. 

Като едно от най-древните произведения на литературното 
творчество, приказката е и най-често тълкуваната сред останалите 
лирико-епически видове. Подобно на мита, тя е тясно свързана с 
историческия произход на човечеството.1 Приказки се създават 
от антични времена до днес. Тези типове епически произведения, 
макар и малки по обем, пресъздават едно или друго събитие или 
явления от действителността в сферата на фантазията. Приказката 
по-скоро бива поставена между мита и легендата, доколкото митът 
отразява невероятен и фиктивен сюжет, а легендата точно обратното 
– разчита на действителните фактори от миналото. Докато първите 
две разкриват някаква историчност, граничат по един или друг начин 
с действителността, макар с немалки елементи на фантастиката, 
приказката е изцяло подчинена на невероятното, нереалното. Тя 
дотолкова се допълва с фиктивния и илюзорен свят, че самият епитет 
„приказен“ се е превърнал в символ на недействителното.

Приказката е вид наратив и би могла да се яви пред човека в три 
форми: устна, писмена и картинна. В съответствие с всяка една от 
тези форми, свидетелят на наративното произведение се превръща в 
слушател, читател и наблюдател. Устният вид наратив предполага най-

1 Сорокин, В., И. (1960) Теория на литературата. София: Народна просвета, с. 222

съдържателният и изчерпателен тип разкази поради многократното 
употребяване на езика, на неговите фразеологични обрати, морфологични 
и синтактични елементи. Разказвачът си служи с безброй думи и 
словосъчетания, които да разположи в подходящ и правилен ред така, че 
да се получи смислено изречение. Изречението дава ход на следващото 
поред и така цяла една композиция от добре обмислени слова. Продуктът 
е речта. Устният наратив най-добре подхожда на приказката, след като 
самата дума предполага своеобразно казване и оттам приказване. Преди 
всяка друга своя форма, приказката като наратив възниква именно в 
устен вид. И не само тя. Изначалното запознанство на човек със света 
се осъществява чрез словесното слухово възприятие – от чуването на 
звуците, разбирането им до осмислянето им. 

Писмената форма на наратива е метод за предаване на информация, 
при който речта е визуално изразена в графичен вид. Най-често 
това се явява нагледният ръкописен или печатен текст. Подобно на 
писмената му форма, неговата картинна разновидност също предполага 
нагледност, но вече не на ръкописен или печатен, а на рисуван или 
иконичен текст. Типичен пример за картинен наратив са комиксите 
и другите рисунки или пиктограми, в които са видимо изобразени 
всякакви обекти или идеите за тях. Както картинният, така и писменият 
наратив не могат без устния – те не биха съществували без изначалното 
словесно интерпретиране на света и тълкуване на събития и явления 
от действителността. През вековете устният разказ бива записван, като 
едновременно с това се създава писменият или картинният. Последните 
не могат без устно речевия, който се явява главен в наративното 
творчество. Затова и приказката е част от устния фолклор. Тя постъпва 
като наратив на народно умотворение.

Приказките нямат битие и не могат да бъдат разбрани, ако не 
са устно, писмено или визуално представени в наративна форма. 
Представянето им е свързано с разкриване на някаква фабула от или 
за света, а разкриването ѝ дава начало на опознаване на отделните 
елементи от сюжета на измисления свят. Всеки елемент в темата на 
приказката обаче отговаря в една или друга степен на съответен 
компонент в реалността. В този смисъл, частите на приказното и на 
литературното произведение изобщо са своеобразни символи, служещи 
за обозначаване и възприемане на дадени предмети, идеи и образи. 
В случая се обозначават обекти от действителността, литературно 
представени въз основа на тяхната истинска или мнима обрисовка и 
естествени характеристики. 
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Когато разказвачът изобразява наративно пред слушателите 
приказния сюжет, той предава мрежа от знаци и символи, които 
художествено или естетически препращат към конкретни и 
съществуващи форми в реалния свят и чрез които на аудиторията се 
пресъздава един внушителен и реално достъпен образ на същностната 
обстановка. Приказката е съвкупност от символни фигури , които 
условно я съставят и образуват онази ѝ сюжетна завършеност, в която 
се съдържа същинското послание на приказката. Или накратко – правят 
повествованието приказка. Като събирателен символ приказката създава 
поука или заключение, което е сбор от смисловите послания, разкрити 
в сюжета. Да вземем за пример детското литературно произведение 
„Трите прасенца“. Представените самостоятелни действия и случки 
изграждат общия вид на самата приказка и посредством тях се стига 
до заключението и/или поуката. Тази поука символно обобщава всичко 
казано и изобразено из отделните части на приказката и препраща 
читателите, а също слушателите, както и наблюдателите, към ответния 
образ на уведомителното произведение. Поуката от „Трите прасенца“ е, 
че разумът винаги надделява.

Приказният сюжет е специфичен и неповторим. Елементите, 
използвани в приказката (като герои, ландшафтни обекти и пр. 
обстоятелствени пояснения), често се припокриват с тези в другите 
литературни произведения като митовете, епосите или легендите. 
Но въпреки приликата помежду им, при сюжетното сравнение на 
различните повествователни видове, приказките изпъкват със своята 
специфика и нюансираност. Приказното сюжетно действие е изпълнено 
с ярки фантастични компоненти и читателят/слушателят би могъл да 
очаква всичко в границите на невъзможното и преувеличеното. Ала 
приказките са главно за невръстните индивиди – децата. Тяхното 
впечатление от повествуваното буди желанието им за следващата 
история. Сюжетното съдържание е така замислено и разкрито в 
приказните произведения, че представя действителния свят с всичките 
му разновидности и многообразие от явления. Персонажът не е без 
собствен прототип. Той заимства фигури на реални обекти и същества, 
но ги представя по по-лесен за възприемане от детското съзнание 
начин. В някои случаи авторът взима конкретен период от близкото 
или далечно минало, за да сътвори като по шаблон приказен сюжет. 
Това са най-често приказки, които отразяват събитията през далечни 
епохи, предават идеите и образите на различни народности и служат за 
тяхното олицетворяване. За създаването на приказните повествования, 

съставянето и обрисуването на сюжетите, били използвани примери от 
действителността на епохата и обществото, на които били съвременници 
техните разказвачи. В зависимост от това, приказките се разделят на 
народни и авторски.

1.1 Народни и авторски приказки

Народните са тези съчинения, които са анонимни и с неизвестен 
автор. При тях не е известен периодът на създаване, но е отразено 
времето, за което се разказва. Другият тип приказки са авторските. 
Това са такива литературни произведения, при които е известен 
техният съчинител, който е създал или пресъздал творбата. 
Тези приказки се осланят на фолклорни мотиви и затова само по 
недоразумение доста често биват наричани „народни“. Авторските 
приказки се отличават със силното внушение на твореца върху 
техните слушатели или читатели чрез неговото произведение. Тези 
приказни форми отразяват периода, в който са съчинени, а сюжетът 
пренася читателя, слушателя или наблюдателя в съответното време. 
Ала и при двата вида средата, в която са се раждали идеите за 
литературните творения, е била тази на конкретен народ с неговите 
ценности и традиции. Някои отразявали едни или други проблеми, 
които са тревожили народната общност, други – благородството или 
подлостта като типови качества у отделния човек. 

Независимо от темите им, приказните повествования почиват 
върху народни вярвания и подобия с действителността. Така например 
приказката „Пепеляшка“, която датира от векове назад под различни 
заглавия и с различни автори, е народно произведение и засяга 
пряко времето, в което всеки народ, със своята версия на творбата, 
характеризира случващото се и пресъздава ако не всичко, то поне 
елементи от действителността. Обаче най-известните варианти 
на приказката „Пепеляшка“ са авторизирани и се дължат на Шарл 
Перо и Братя Грим. Но въпреки техните заслуги за забележителната 
популярност на творбата, първите сведения за подобен разказ датират 
от древен Египет. Докато главната героиня е добре позната като слугиня, 
египетските анонимни творци обрисуват персонажа като принцесата 
Нитокрида, а младият принц е заместен от египетския фараон Мемфис. 
Поради различни стечения на обстоятелствата, докато Нитокрида се 
къпела, орел грабнал обувката ѝ и я замъкнал надалече. Грабливата 
птица пренесла обувката до владенията на фараона, където я изпуснала 
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и тя паднала пред краката на владетеля Мемфис. Изненадан, фараонът 
наредил на своите подчинени незабавно да открият притежателката на 
мистериозната обувка по целия край.2 

В други народи елементът „обувка“ е заместен с друг аксесоар, а именно 
пръстен, който съвпада само и единствено с пръста неговия притежател. 
Трети пък заменят ролята на чудотворната фея, вторият по сила и внушение 
персонаж в приказката, с изгубения родител на младата слугиня, който се явява 
във формата на дърво или друг обект. Дори сред най-видните изобразители 
на легендарната народна приказка, а именно Перо и Грим, съществуват 
явни и съществени контрасти, които са породени от различните светогледни 
виждания на всеки един от двата народа за изкуството и реалността. 

Френският фолклорист Шарл Перо е типичен пример за ранния френски 
романтизъм през XVII век. Навлизането на модата в ежедневието и пика 
на френската красота и естетическа възвишеност по времето на крал Луи 
XIV „Краля-слънце“ е елегантно отразено в творчеството и изкуството. 
Аксесоарите се превръщат в неизменна част от модното облекло, а кралят 
се надявал, че може да управлява Франция, като я направи несравнима 
по стил и вкус – от архитектурата до модата на обзавеждане. Модерната 
стилистика процъфтява и стремително се превръща в установен стандарт 
на човешкия живот. Френските салони стават популярни, модата се развива 
с пълна сила и се създават нови приспособления за различни потребности 
– от дрехите и техните атрибути до бижутерийните компоненти. Така 
например пантофите, накитите и прекрасната каляска, които превръщат 
героинята на Перо от бедно изглеждащо момиче в изящна приказна 
принцеса, са плод на зараждащото се модно движение. 

Пепеляшка, каквато я познават читателите на френския писател, 
е мила, добросърдечна и най-вече търпяща и понасяща житейските 
неволи млада жена, която в края на приказното произведение прощава 
на своите зли доведени сестри. Само и единствено във варианта на 
приказката при Перо обувката на красивата Пепеляшка се явява от 
стъкло. Всичко това е рефлексия на френския начин на мислене и 
изобразяване на действителността. Красотата, с която са „облечени“ 
отделните фигури от приказката, зависи пряко от човешките сетива. 
Макар слугиня, за да се открои Пепеляшка, е изобразена по-красива 
от своите доведени сестри. Въпреки това, тя се оплаква на феята за 
проблемите, които я съпътстват и споделя всяка женска мечта – да се 
омъжи за принца. 

2 Ерчиван, Е. (2006) Забранената египтология. София: Дилок

Братята Грим, от своя страна, са видни автори по времето на 
немското Просвещение. В този период народното творчество създава 
множество анонимни художествени творби с много мощен и влиятелен 
възпитателен ефект, което съвпада с националното самосъзнание, 
зараждащо се в края на XVIII, началото на XIX век. Особен принос за 
това има германският философ и поет Йохан Готфрид фон Хердер. Ос-
вен изследване на класическото и европейското развитие, той се инте-
ресува и от гениалните творби във всички племена и народи и говори за 
творческата потенция в езика. Оттук произлиза и големият интерес из-
общо по онова време към народните приказки и митове, който по-късно 
Фридрих Шелинг поставя в основата на всяко мислене, преминаващо 
от митология към наука, а накрая – към изкуство. Този постепенен про-
цес на преминаване към художествените произведения води до създа-
ване на един пропорционален, красив и възвишен свят, с който се увен-
чава идеята за творчество у хората. 

Приказката „Пепеляшка“ на немските братя Грим, е подобие на 
френската ѝ преработка от Перо, като значителни елементи в нея са 
променени. Доведените сестри на Пепеляшка не са грозни, а напротив, 
красиви млади жени, но проклети, а феята е заместена от майка й, 
която се явява във формата на дърво. Случките с принца се развиват 
в три вечери, като в последната той намазва стълбището с катран, 
за да не може Пепеляшка да напусне. В същата вечер тя губи своята 
обувка, която този път е от злато. Важна разлика с френския вариант на 
приказката е краят. Вместо пощадени, злите доведени сестри получават 
жесток урок. Заради това, че нарочно са осакатили нозете си, за да им 
пасне обувката, на сватбата на Пепеляшка и принца, гълъби избождат 
по едно око на двете сестри, а моменти по-късно и другото, като със 
слепота биват наказани до края на живота си за злобата и завистта. 
Макар и жесток в завършека си, сюжетът в произведението на Братя 
Грим на моменти надминава по красота и стил този на Перо. 

Докато приказки като „Пепеляшка“ и други на Перо и Грим са заим-
ствани от народния фолклор, доразвити и преразказани, един писател и 
поет измисля собствени, неразказвани по-рано и запленяващи детските 
умове приказки. Това е Ханс Кристиан Андерсен, станал известен с 
това, че съчинява сам своите литературни произведения, като в послед-
ствие те се превръщат в любими на децата, без които сънят им не би 
бил така сладък.

Ханс Кристиан Андерсен е роден в малък град, наречен Оденсе. Би 
могло да се каже, че градът създава усещане за идилия, с множеството 
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ниски къщи и църкви, а също така и криволичеща река. Но тази иди-
лия е заблуждаваща. Малкият град таи неприятна гледка – мръсотия, 
отчаяние и мизерия. Малцина са писателите, които преживяват такова 
нещастно детство, каквото е Андерсеновото. Това е и причината 
творбите и идеите му да се отнасят най-вече за клетите, слаби и болни 
деца. Датският поет започва да пише приказки за децата, за да украси 
всяко невинно детство с изкуството на своята фантазия. В някои 
приказки Андерсен представя народни легенди и сказания, изобразени 
чрез неговото лирично въображение – поеми, в които дълбоката 
човешка същност и природа е обрисувана във формата на приказно 
повествование („Малката русалка“, „Снежната царица“, „Славеят“). 

Андерсеновият труд е отправен към народа. През целият си живот 
писателят е в непрекъснат конфликт с тогавашното общество. Той 
бил често критикуван, докато създава драми и комедии, а с появата на 
първите му приказки, критиката се задълбочава и изостря още повече. 
Андерсен обяснява на критиците за своите истински намерения в 
приказните си повествования и как те имат послания, адресирани към 
възрастната аудитория, която въпреки усилията, не успява да разбере 
и възприеме авторовите мисли и идеи, и определя талантливият 
им създател за „недообразован“. Обществото смятало, че това са 
произведения за деца. Общуването на Андерсен с хората ставало все 
по-трудно, защото те смятали, че писателят проявява склонности, са-
мохвалство и обидчивост, присъщи на децата и поради това „маниерите 
от детските стаи се пренасят в отношенията с „възрастните“...“3. Ала 
всичко това било предимство за литературата и зародилите се характер-
ни особености, като простотата и непосредствеността на изразяването, 
което е така елементарно съставено, така всекидневно и изобщо – така 
по детски. 

Това превръща самотата в основен елемент в Андерсеновия живот, а 
оттам и в приказния му свят. Тя създава особен интерес към собствената 
личност и преживявания. Докато разказва приказки, писателят 
всъщност говори непрекъснато за себе си. Почти няма приказно 
повествование, в което автобиографията му да не се е превърнала в 
ключов фактор. Страхът и детайлите от мизерията, на която става личен 
свидетел, преживявайки условията на живот, на които е съвременник, 
рефлектират върху приказката „Малката кибритопродавачка“. Тази 

3 (2008) Непознатият Андерсен/The Unknown Andersen. София: СУ „Св. Климент 
Охридски“

приказка е ярко доказателство, че не всяко фантастично сказание 
и басня има забавен характер, разсмива невръстната душевност и 
утвърждава идеята за доброто, побеждаващо злото. В конкретното 
повествование кибритените клечици символизират живота, останал 
в детето и именно затова, при всяко запалване на клечка, лумването 
на пламъка предизвиква чудни видения – нещата, за които малката 
кибритопродавачка копнее: топлата печка, пуйката и покойната ѝ баба. 
Но в момента, в който огънят от клечката започне да струи, светлината 
в момиченцето угасва малко по малко, а когато грейва цялата кибритена 
кутийка, то умира.

 Понякога и вътрешните състояния изобразяват различни фигури 
от неприязън към хората, върху разкази, какъвто е този за „Малката 
русалка“. Всевъзможни форми придобиват също така говоренето 
за себе си и самоизявлението на автора и това изпъква в неговите 
произведения. Славеят и оловният войник са образи на лирическия 
творец, също както и златният пумпал, а за датската (но не и детската) 
общност, Ханс Кристиан Андерсен не престава да бъде „грозно пате“. 

Литературните произведения се различават едни от други, всяко със 
своята уникалност и сюжетно развитие. Сюжетът като цяло „задвижва“ 
читателското въображение и подбужда всевъзможни емоции и 
настроения. Ала това, което кара фабулата да внушава ентусиазъм и 
да предизвиква интерес, са съставните части на едно произведение – 
сюжетните ѝ компоненти. Без тяхното присъствие, сюжетът би бил само 
фон или пейзаж. С прибавяне на отделни фрагменти, герои и фигури, 
статичната картина започва да оживява и да изразява някаква история 
или действия, за да се обобщи като разказ. В литературните творби, 
градивните сюжетни елементи, които движат събитията и пресъздават 
отделни случки, са действащите лица, героите и одушевените образи 
на различни субекти. Обединени в един израз, тези фигури се наричат 
персонаж.

1.2 Персонажите във вълшебните приказки

Това са действащите лица в едно литературно произведение – 
самите литературни герои. Без значение дали изпълняват главни или 
второстепенни роли, персонажите са всички участници в художествената 
творба. В зависимост от творбата и сюжета й, те изпълняват различни 
действия и всекиму е отредена особена функция. Персонажите биват 
реални и фикционални. Реалните са човешките образи в конкретно 
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произведение, техните роли и изпълнения, както и принос към творбата. 
Към фикционалните или фантастични са всички онези митични, 
легендарни и приказни сюжетни елементи, които се случват и разиграват 
различни сценични или несценични участия. Най-често това са одушевени 
предмети и обекти, измислени същества и като цяло традиционни 
фолклорни елементи, които векове наред съпътстват народните вярвания. 
Такива именно са и приказните персонажи. Те са с фантастичен характер и 
имат смисъл на (или пораждат идеи за сякаш) истински образи. Приказните 
герои наподобяват реалните си еквиваленти от действителността, но са по 
такъв начин обрисувани от автора, че да изразяват житейски проблеми и 
битови обстоятелства, представени по увлекателен и назидателен начин. 
Това, от своя страна, улеснява възприемчивостта на невръстните читатели 
или слушатели, за които реалността бива изобразена по лесно достъпен 
метод чрез особена, но много прецизно изиграна, роля на измислените 
персонажи, подражаващи на равностойностните действителни оригинали.

 Най-внушителните за детското въображение приказни фигури 
са животните. Особено горските. Този тип персонаж е и най-често 
употребяван в повествованията. Горските същества са едни от първите 
образи, на които човек се натъква в своето детство. Чрез тях най-
сполучливо и достъпно се предава житейски опит, а и се опознава 
светът като цяло. Подобно на плюшените си „пазители“ в съня – 
мечетата, зайците, сърничките и пр. играчки, животните в приказките 
също са неизменна част от ранната детска възраст, но с тази разлика 
от плюшените играчки, че литературните зооморфни герои са по-
скоро техни „спътници“ не в съня, а наяве – в живота, техни учители и 
наставници по пътя на израстването. Алегорично представени с човешки 
качества и постъпки, с поведението си те не пораждат необичайност. 

Приказките за животни имат поучителен характер, който превръща 
сюжета в иносказание. Характеристиките на животинските персонажи 
отразяват непосредствени човешки наблюдения и изследвания върху 
животинския свят. Така например мечката става символ на царуване в 
горската обител, а лисицата на хитростта; заекът е известен със своята 
боязън, а костенурката – с мъдростта. Ала в много от случаите, тези 
животински качества не са резултат от човешкото наблюдение, а най-
вече на определена условност. В хода на развитието на литературата, 
включително на изкуствознанието, хората са предавали междучовешките 
отношения и характеристики в сюжети с персонажи от света на горските 
им събратя, като чрез това от всекидневните случки и събития са се 
извличали натуралистичнни и поучителни ефекти.

 В приказките за животни персонажите най-често носят видовите си 
названия от природата, такива, каквито са известни в действителността, 
за разлика от съществата и литературните герои в други жанрове. Така 
например вълкът, мечката и лисицата са съответно Вълк, Мечка и Лисица. 
Те почти през цялото време са в интересни конфликти едни с други, но 
рядко поради естествената логика в природните закони. Конфликтите 
са занимателни и увлекателни, заредени с допълнителна доза игра на 
характери и изобщо противопоставяне на интересите, както и това, кой е 
по-хитър, по-съобразителен, по-смел и т.н. Вечният „ощетен“ в природата 
заек, несъизмерим с останалите горски обитатели и най-често ставащ тяхна 
жертва, в приказките е изобразен като един от първенците по надлъгвания 
и изобретателност, що се касае до прекия изход от свадите му с другите 
представители на дивия свят. Заекът е известен най-вече със своята 
страхливост, която характеристика му е „отредена“ и в природата. Като 
такъв той се явява и в приказките, и в басните, но за разлика от естествено 
зададената му беззащитност, в следствие от боязънта, приказният заек по-
скоро се противопоставя на възпрепятстващите го проблеми и отговаря с 
високомерен, решителен ход. Нещо повече. Тази високомерност и хитрина 
у заека понякога води до неблагоприятен изход за него в повествованието. 

В приказката „Заекът и костенурката“ твърде самонадеяният заек 
претърпява не само поражение в състезанието за бързина между двете животни, 
но и унижение, задето далеч по-бавното същество печели съревнованието. 
Подценяването на противниците или по-точно недооценяването на 
възможността на другите и на конкретната ситуация като цяло, е известен 
белег и в природната същност на заека. Много често същинският горски 
персонаж сам си създава неприятностите, в които попада и то именно 
поради пренебрегването на каквато и да е опасност. Заекът се „прославя“ и 
с провокативното си поведение, което предизвиква недоволство у неговите 
опоненти и заради това, той си пати, докато не получи важен житейски урок 
(идващ, понякога, много късно) . Басните „Заекът и костенурката“ и „Заек и 
таралеж“ най-явно отразяват заешкото подстрекаване и омаловажаване на 
противника и пъргавият герой лесно бива надхитрен. Заекът в приказките е 
хитър, дързък и смел тарикат, но това са негови вторични качества. Истинската 
заешка същност е в боязънта и в подценяването на обстоятелствата. 

В детското съзнание образите на различните животни преминават по 
увлекателен начин с хумористична есенция, изтръгвайки от тях страшната и 
неприятна същност и характер, чрез които човек познава съответния горски 
герой в действителността. Вечното природно животинско противопоставяне 
е между силни и слаби същества, докато приказките и изобщо художествените 
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произведения за животни разграничават доброто и злото в персонажите. 
Тази съпоставка е и причината за големия интерес у невръстните читатели: 
създава се контраст в действията и случките – едни герои изпъкват за 
сметка на други. Ала първите не биха се отличавали на преден план и не 
биха се представяли като добри персонажи, ако не се открояваха техните 
противоположни фигури – лошите типажи. В приказката „Мечката и 
лошата дума“ ролите на персонажите, що се отнася до естествената логика 
в природните закони, са разменени. Човекът като мил и добър спрямо 
животните, е представен в отрицателна светлина, докато мечката – хищник 
по природа – олицетворява добротата и справедливостта. Мечокът е преди 
всичко горски хищник, неукротим и свиреп убиец по природа. В приказките 
обаче мечката е изобразена като мила и добросърдечна, грижовна и 
компромисна, а дори кара и велосипед (в приказката „Златокоска“). 

Мечката по своему е жив символ на плодородие и майчинска 
грижа. Според народните вярвания тя предпазва от болести. Тези 
нейни качества биват привнесени от легенди и сказания – за лечебните 
свойства на животното като горски лечител, като напътстваща в гората и 
изградила навик да застава на два крака подобно на човек. Именно тези 
отличителни белези във фолклора обособяват мечката като животно, 
което не бива да се убива при лов. Наричана още „Баба Меца“, тя се 
разглежда и като цар на гората – животно, което застава на върха в 
животинската йерархия, на представителите от горския свят. 

Значително по-малко са приказките и басните за лъвове, орли или акули 
– всеки като върховен представител на различно царство: на земята, във 
въздуха и във водата. Мечката в басните е най-мъдра, хитра и подчинява 
злото, разгледано у други същества на животинския свят. Нерядко бива 
спасител на човешки съдби и помощник в житейската участ. Мечетата 
внасят спокойствие у децата, изобразявани и като плюшени играчки, 
които са неизменен спътник в детските игри и сънища. Неслучайно 
този тип играчка се явява и първият приятел на детето. Много приказки 
с участието на мечки биват създавани именно поради факта, че тези 
горски животни се употребяват от децата като плюшено утешение, без 
което те не могат да се унесат. Евентуално разваляне на този образ в 
приказките и превръщането на мечката от мил в свиреп и кръвожаден 
убиец би повлияло негативно на психиката на невръстните деца и тяхното 
въображения, отчуждявайки ги от техния най-добър и съкровен приятел.

Вълкът, от своя страна, също е хищник и ловец, колкото кръвожаден 
и опасен, толкова и изкусен тактик при нападение. В природата вълците 
действат като отбор или глутница, което също е отличителен характер на 

този зоологичен вид. Ала в приказките той е сам и е разгледан като вечно 
провалящ се и неуспяващ понеже играе непрестанната роля на лош типаж, 
на противоположността спрямо доброто. Вълкът снема от себе си идеята 
за кръвожадност и сръчен убиец, но в никакъв случай не престава да бъде 
злобен и страшен – той запазва вълчите си инстинкти и е разгледан като 
опасен и ужасен. С намесата на вълка в конкретни приказки се открояват 
образите на други същества, далеч по-незначителни в естествената 
животинска йерархия, но чиято невинност е търсена при разказването на 
басни и сказания. В приказките „Трите прасенца“ и „Седемте козлета“ , 
на преден план са изобразени персонажите на прасета и кози – животни, 
които вълкът превъзхожда в значителна степен. На неговия фон като 
отрицателен герой ролите на трите прасенца и седемте козлета изпъкват 
като главни и положителни. 

Успех в приказките за животни би имал само хитрият, ловкият, 
съобразителният герой, докато вечно търсещите неприятности същества 
остават опозорени и надиграни. 

Друга важна приказна фигура е човешкото същество. Във фолклорните 
сказания, подобно на животните, то е дадено със своето видово 
обозначение – Човек. Той присъства както в сказания за животни, така и 
в битови и вълшебни приказки. Човекът в повествованията за животни 
много често е фонов обект за действията и случките на животните, а 
в доста случаи и наказва губещите, както е и в приказките „Червената 
шапчица“ (ловеца и вълка в края на сказанието) или „Болен здрав 
носи“. Ала в никакво отношение не може да се говори за конфликт на 
противопоставяне на качествата и интересите между човек и животно. 
Двете същества не са равнозначни и не стоят на едно равнище. Затова 
пък човек не малко пъти се появява като главен действащ персонаж в 
някои от животинските приказни произведения. „Червената шапчица“ 
и „Златокоска“ са такъв пример, а човешкото присъствие представя на 
читателите и слушателите различни съдби на персонажи, натоварени с 
различни роли.

2. Вълшебен свят v. 2.0 – виртуалната реалност

Чрез приказките родителите възпитават децата по същия модел, 
по който самите те навремето са били дисциплинирани от техните 
родители. Дори последните в голяма или малка степен са се 
запознавали с действителността благодарение на разказвани приказни 
повествования от техните, на свой ред, родители. По такъв начин 
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връзката на предаване на приказния свят от поколение на поколение 
може да стигне до хилядолетия назад във времето. Ала дали същото 
може да се предвиди и в перспектива? Дали приказните сюжети биха 
запазили възпитателната си сила в близкото и далечно бъдеще? 

Бъдещето е отредено на развитието на технологията и технологичните 
средства. По всичко изглежда, че електрониката и дигитализацията се 
превръщат в неизменен сътрудник във всяко едно човешко начинание. 
Едни поколения са завършвали със зараждането на технологичния 
напредък, други тепърва навлизат в технологичния свят, а на трети им 
предстои да се появят в този свят, в който дигитализацията в някои 
отношения е задължителен аспект към правилно усвояване на житейски 
и културно-обществени норми. 

В настоящата тема ще се съсредоточа върху третото поколение, 
дадено като пример по-горе. И по-точно как един израстващ индивид 
заимства „плодовете“ на действителността чрез дигитални източници 
– условие, което е непонятно на предходните поколения, култивирали 
световъзприятието си най-вече с помощта на приказните разкази. Имат 
ли необходимост децата на двадесетте години на ХХI век от приказни 
повествования или вече всичко е въпрос на преоткриване на нови 
възпитателни възможности.

2.1. Дигиталният свят като когнитивно пособие

Не малко деца умеят старателно да боравят с техника и този факт не 
е изненадващ, доколкото двигателните им способности в ранна възраст 
им позволяват произволни движения спрямо разнообразни обекти и 
предмети, като на принципа „проба-грешка“ да изпробват най-различ-
ни случаи, в които въпросната вещ би могла да сработи или (в най-до-
брия случай) поне да не им навреди. Топката започва да се задвижва 
в момент на контакт с нея и въпреки че детето вижда един предмет 
пред себе си, въз основа на различни подходи спрямо него, последният 
би могъл да извършва многообразни функции – да се движи, да не се 
движи, да подскача, да бъде вдигнат, изпуснат и т.н. Въпрос на време и 
опит е детето да придобие представа кое „условие“, в което се намира 
топката, го удовлетворява най-много. 

С техническите устройства детското поведение не е по-различно – 
напротив, детето на моменти е по-екзалтирано, емоциите, които го 
спохождат са в пъти по-силни от боравене с обикновен предмет, а 
желанието за повторен и потретен досег с електронното „нещо“ е 

неистово. Една от най-големите атракции за детското внимание са и 
винаги ще си останат мобилните телефони. Подобен предмет включва 
в себе си голям брой функции и предназначения (последното от гледната 
точна на самото дете). Наред с вродените инстинкти от пренасяне на 
чуждото тяло към устата си, побутване и хвърляне на предмета, 
детският „оценъчен критерий“ включва още диагностициране, чийто 
резултат е характеризиран с нечленоразделна реч в зависимост от това 
дали конкретният предмет е повлиял положително или отрицателно 
върху детското впечатление. Но мобилният телефон не е като топката. 
Функциите на топката се дублират и при употребата на други предмети 
по начина, по който се отнася детето спрямо сферичния обект. Били те 
и не кръгли. Мобилният телефон не е на детето – а това обстоятелство 
не му се нрави особено. Привързаността на децата към своите играчки 
е несравнима с привързаността на някой възрастен към нещо скъпо. 
Ала от друга страна чуждото е блян, а в желанието си да го получат, 
децата са способни да се разделят (за малко) със своите любими играчки 
и предмети, докато новата вещ не стане тяхно притежание. Откраднатото 
е своеобразен триумф. То е част от сетивно възприеманото запознанство 
на малчуганите с околната среда. Понякога от откраднатото омръзва. 
Тогава децата се връщат към своите играчки, като понякога родителите 
грешно тълкуват липсата на интерес спрямо тези играчки и в ситуация 
на притеснение започват да снабдяват децата си с нови и разнообразни 
такива. На всеки му се е случвало да вземе любимата играчка на дете в 
два различни момента – когато детето си играе с нея и когато не си 
играе с нея, но за сметка на това се занимава с друга играчка. Реакциите 
са различни, но привързаността към дадената вещ е еднакво силна. 
Подрастващият се насочва към мобилния телефон, защото забелязва, 
че това е предмет, с който възрастните се занимават от време на време, 
а дори интересът към него се задълбочава от комбинацията на светлина 
и звук. Накрая отново се оказва тази желана чужда вещ, която трябва да 
попадне в ръцете на детето на всяка цена. Това желание се подсилва от 
няколкократните откази на родителите да отстъпят за кратко време 
устройството на своето дете. В крайна сметка електронното изделие 
попада под „контрола“ на малчугана и разучаването на комплексната 
вещ започва. Целта е една единствена – да накара устройството да 
„направи нещо“, а дали ще издаде звук, дали ще светне – това са някои 
от последствията на разучаването, които носят невъобразима наслада 
на детето. Съвременната дигитална еволюция дори позволява да се 
заменят мобилните устройства с копчета с такива без копчета – само 



153152

РОЛЯТА НА ДЕТСКИТЕ ПРИКАЗКИ В СВЕТА НА МАСОВА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ИЛИЯ РУСЕНОВ РУСЕНОВ

екран, за по-кратко наричани смартфони (smart – умен, phone – 
телефон). Няма да изпадам в подробности по отношение на тази рязка 
промяна на електронния пазар, но предимствата на смартфона пред 
тези на телефона са наистина впечатляващи, що се отнася до боравене 
от деца. Внезапната поява на картинки и анимации на екрана са доста-
тъчни да задържат вниманието на детето и то да остане примамено от 
пъстротата на тяхното изобразяване. Нещо като в книжките с приказки 
с картинки, с тази разлика, че последните не могат да се променят, 
сменят или модифицират при желание на потребителя им. Картинките 
в книжките са статични, те са нарисувани от някого по определен начин 
и не могат да изменят нито своя цвят, нито да предизвикат каквото и да 
е движение на своите елементи (може би с изключение на онези 
картинки от детските книжки, които могат да бъдат разгъвани напред-
назад, подобно на оригами и да пресъздават илюзия, че са триизмерни 
обекти). Ето защо на някои подрастващи дори би им омръзнала тази 
статичност при боравенето с детски книжки за сметка на електронното 
устройство, което предлага анимирана композиция от елементи, които 
са същите като в приказната книжка, но са оживени, много по-цветни и 
дори издават звуци. Нещо като мултимедийните детски филми, само че 
ситуирани в устройство с размерите на книга (че и по-малко). Детското 
нетърпение да разгледа всички картинки от приказния разказ е 
съпроводено с хаотично прелистване на страниците на книжното 
изделие. На електронното устройство обаче детето сякаш запазва далеч 
по-смирено поведение – то изчаква картинките сами да се сменят и 
дори да не разпознава думите, които повествователят тълкува, то е 
хвърлило задълбочен поглед върху цветната анимирана палитра, която 
плавно и дръзко се сменя пред очите му. Малко или много детето 
запомня операциите и движенията, които извършва с пръстите на 
ръцете си сред разучаването на дигиталното устройство. От включване 
и изключване, до усилване на звука и смяна на картинките. В някои 
случаи дори не е необходима (първоначална) родителска намеса, която 
да служи за ориентир сред „разузнавателната“ цел на детето да накара 
устройството да „извършва нещо“. А в други, в следствие на 
родителската помощ по отношение на въведение и встъпителната част 
при боравенето с устройството, детето нерядко забравя всичко, казано 
от своя възпитател и се налага наново, но на свое усмотрение, да се 
запознава с електронната машина. Нещо повече. Желанието на детето 
да държи най-накрая това желано устройство би могло да отслаби 
интереса към внимателно изслушване на родителските инструкции и 

панически да накара детето да протегне ръце и да сграбчи устройството, 
омаловажавайки (съвсем неволно) родителските указания. Не бихме ги 
винили, това се случва и с играчките, все пак това са нови занимания за 
децата и пламъкът на игривостта в техните очи е по-силен, отколкото 
желанието на родителя да изненада своето дете. Този пламък е 
„подкладен“ от своеобразно учудване спрямо непозната вещ, доколкото 
тепърва ще бъде премината „сетивна диагностика“ и ще бъдат извлечени 
всички възможни положения, в които съответната играчка би могла да 
се позиционира, както и всички характеристики, на които детето да 
обърне внимание, докато взискателно я обработва в ръцете си. Една 
позабравена електронна игра сред нарастващите индивиди е тетрис-
пъзелът, която не само че загуби популярност на фона на своите 
съвременни мултифункционални еквиваленти, но и в широк мащаб е 
спряна от производство. Като цяло тетрис-пъзелът не би могъл да се 
сравнява по функции с мобилните устройства, но по отношение на 
провокиране на интерес, склонен съм да твърдя, е една от най-играните 
електронни игри от децата. Подреждането на елементите в подходящ 
ред симулира строителна дейност и стимулира координацията, а 
напасването на тези елементи из възможните свободни позиции 
съпътства решението на този интерактивен ребус и създава усещането 
на всяко дете, че неговото участие в играта все още продължава. 
Детските филми по телевизията са задържали невръстното внимание 
по-често, отколкото родителските указания, упреци и поощрения взети 
заедно. Разбира се, в ерата на технологиите. Телевизионният ефир е 
считан за възпитател открай време, но с противоречиви тълкувания – 
несъмнен е фактът, че обогатява когнитивния диапазон на децата, но и 
прекаленото отделяне на време пред екрана оказва своето негативно 
влияние върху тяхното развитие. С други думи, телевизионните детски 
предавания са едновременно източник на познание и елемент, който 
абстрахира детското внимание от изпълнение на други важни 
задължения, включително и физиологични. Т.е. тези предавания 
разсейват детската аудитория и прекомерното занимание пред 
телевизионния екран би могло да доведе до привикване, от което 
впоследствие трудно се отвиква. А най-вече що се отнася до 
ангажименти в ранните училищни години, спортни активности и др. 
дори от физиологична гледна точка не се препоръчва дългият престой 
пред телевизионния екран. Гледането на детски филми много 
наподобява слушането и четенето на детски книжки – и двата вида са 
наративи, имат композиционна рамка, сюжет, персонажи и подбуждат 
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различни емоции и чувства. Разликата е в сетивното им възприемане. 
Идеите, които художници и сценаристи са вложили за появата на едно 
или друго детско филмче са заимствани от образите в детските вълшеб-
ни приказки. Мултимедийните варианти на детските приказки не пред-
лагат на невръстната аудитория достатъчно широка палитра от разкази 
и истории, каквито са налични при народните и авторските приказки. 
Друг е въпросът каква част от последните съществува до ден днешен, 
за да провокира интерес у децата. Факт е обаче, че огромен брой филм-
чета са базирани на вълшебни приказки. Детското внимание, което е 
свикнало с приказните истории за лека нощ с голямо удоволствие на-
блюдава дигиталния им вариант на големия екран и нетърпеливо ръко-
маха, когато дойде любимата му част или уплашено закрива очи при 
някоя страшна сцена. 

Появата на телевизионни приказки е нож с две остриета. От една 
страна, детето би могло да направи паралел между историята от 
приказката, която му четат всяка вечер и сюжетът в нейния еквивалент 
на телевизионния екран. С това то ще потвърди или отхвърли елементи 
от своето въображение за това как изглежда даден персонаж, какво 
всъщност представлява това или онова събитие от книжната приказка, 
защото нарисуван вълк със страшни закривени зъби, застанал до сламена 
къщичка не вещае нищо добро, което си проличава и в последствие в 
разказа; ала нарисуван и анимиран вълк, който експлицира злодеянията 
си пред детето символизира страховитото поведение, което родителят 
на по-ранен етап се е постарал да обясни. Детето вече не само е 
запознато с вълчия нрав и неприятностите, които носи след себе си, 
но и става свидетел на това негово ожесточено поведение въз основа 
на кадрите, които вървят пред очите му на телевизионния екран. Ето, 
че детето не само че разбира за белите, сътворени от вълка, но и знае 
по какъв начин те се случват. В този момент елементите от детското 
въображение на по-ранен етап от опознаването на персонажите 
в приказката се верифицират с действителните събития и детето 
осъществява своята първа правилна преценка. От друга страна щеше 
да е различно, ако на детето е пуснат филм, в който козлета измъчват 
вълк и го тормозят в продължение на целия разказ, докато моменти 
по-рано на детското внимание е представен ожесточеният нрав на 
вълка. Справедливост, биха казали някои – но такова чувство е още 
непознато на детето и всеки опит да се втълпи от толкова ранна възраст 
ще има негативна конотация, защото детето няма да бъде в абсолютно 
състояние да различава истината от неистината. Да, в приказката 

за „Червената шапчица“, краят е посветен на жестокостта, с която 
наказват вълка, но само и единствено в контекста на самата история. 
Би било неестествено да предложат на детската аудитория вариант, 
в който козлета малтретират вълк. Редно е и да се вземе предвид кой 
е първоначалният досег с персонажа „вълк“ – дали фолклорният, 
традиционен начин на възприемане на животното в приказния сюжет 
или случаят с измъчения от козлета вълк. Ако приказният вариант от 
„Червената шапчица“ е попаднал пръв в детското съзнание, то неговият 
образ е на онзи герой вълк, който трябва да бъде повествователно 
имплициран в детските разкази. Ако се припише неконвенционална 
роля на вълка и детето се запознае с лошите и безскрупулни козлета, 
които малтретират беззащитния вълк (обърната ситуация на „Вълкът 
и седемте козлета“), то антигероите ще са именно козлетата, а вълкът 
– жертвата. При представянето на оригиналната приказка „Вълкът и 
седемте козлета“, детето ще бъде толкова объркано, че от ранна възраст 
може да започне да поставя под съмнение условия от действителността.

Приказките от телевизионния екран биха могли да изкривят 
представата за народни приказки. Вследствие на множество забравени 
и изчезнали фолклорни приказки, такива, на които се осланят цели 
култури в миналото и дори в настоящето, разкази, които прославят 
бележити личности, велики подвизи и дори народи, в днешно време 
превес имат авторските приказки. А в комбинация с безкрайното поле 
за изява в киноиндустрията и зад телевизионния екран, те навлизат в 
нова ера на предаване на разкази за деца. Много често телевизионните 
детски разкази са наричани анимации, защото, освен че са анимирани 
посредством технологията, леко се и отдалечават от образа на 
общоприетата приказка. В голяма част от случаите анимациите нямат 
елементите на вълшебната приказка – композиционната рамка е налице, 
персонажите са твърде много, поведението е неразбираемо, макар 
да присъстват мотивите за добро и зло, а поука липсва за сметка на 
обикновена развръзка, която е неизменен компонент към почти всички 
телевизионни предавания. Анимациите разчитат и на непременното 
справяне със злото по един или друг начин, като най-често използваният 
прийом е насилието във форми, които да не тревожат децата, а напротив, 
да ги карат да се забавляват (с което имплицитно подтикват последните 
да имплементират това поведение и в реална среда, което е сериозна 
предпоставка за налагане на рестрикция от родителите спрямо гледане на 
определени анимации). Така любимите на децата американски анимации 
“Looney Toons” и “Том и Джери“ са неизменни примери за това как 
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чрез насилие, изглеждащо толкова безобидно, може да накараш детето 
да се радва неистово. Парадоксът е заложен в това, как невръстните 
индивиди наблюдават анимация, в която основна роля играят елементи 
като оръжия, фойерверки, персонажите си служат с цигари, играят 
хазарт и др., докато в по-напреднала възраст същите тези елементи са им 
забранявани, считат се за опасни, вредни и символ на насилие и агресия. 
Днешните анимации не съдържат подобен тип застрашаващи здравето 
инструменти и материали, но при тях се наблюдава друга особеност 
– поуката, която следва от развръзката е толкова явна, така смислено 
представена в корелация с въздържаното поведение на персонажите, 
че е съмнително, дали конкретните анимации са изработени за деца 
или за деца и възрастни („Таласъми ООД“, „УОЛ-И“, „Търсенето 
на Немо“ и куп други). Този преход от телевизионно своеволие към 
цензура и дисциплина в анимациония сюжет е за сметка на постоянно 
изменящите се социокултурни норми в различните общества, които 
налагат цензура върху медиите и съдържанието на предаванията на 
телевизионния екран. Различни филмови компании разчитат най-вече 
на възпитателния характер, с който да обгърнат детския разказ, дори 
персонажите да са от странни по-странни – роботи, говорещи коли, 
супергерои, извънземни, безформени същества, които дори не могат да 
говорят и т.н. Морално-етичните аспекти в житейските обстоятелства 
са приоритет за авторите на различни съвременни анимации. Идеята 
не е само да се предизвика смях, но и онова подобно на тъга мълчание, 
което е толкова изненада, колкото и непроумяване на дадена ситуация 
от анимирания разказ. Подобно на приказните персонажи, така и при 
анимациите децата имат поле на въображение да се отъждествят с 
героите, които са им направили най-силно впечатление – или обратно, 
да се постараят да не подражават на онези персонажи, които вършат 
злодеяния във филмчетата. При всички случаи насилието е сведено до 
минимум, а децата научават повече за човешките качества и чувства 
– любов (експлициране чрез връзката между два персонажа), тъга 
(когато най-активният герой наведе глава и замълчи), като се набляга 
на представянето на позитивните възприятия, а негативните са само 
загатнати, за да бъдат на по-късен етап премахнати от чувството за 
добро и правилно. Такива анимации се стремят да въплътят емоциите и 
усещанията на персонажите у децата. 

Детските телевизионни предавания имат една съществена 
характеристика при споделянето на анимирани разкази. Освен 
гласовете на персонажите, на фон звучи мелодия, която би могла да бъде 

различна, в зависимост от случващото се в сюжета. Така настъпилите 
тъжни моменти са акомпанирани от бавна и мелодична музика, която 
да усили усещането за тъга у зрителя, с което допълнително да го 
въвлече в емоционалното състояние на персонажа. Същото е и с 
гръмките ниски тонове при ясно изразените негативни моменти, които 
да засилят чувството за страх или гняв спрямо враждебно настроените 
персонажи. По отношение на съвременните анимации, картината на 
случващото се в детския разказ е декорирана в зависимост от днешните 
стандарти на живот и отразява начините на живеене на персонажи, 
имащи сходно поведение и социокултурен статут и в реалността. Така 
анимации за деца, в които персонажите са деца и споделят същите 
неволи и триумфи, каквито и малчуганите пред екраните. „Играта на 
играчките“ е такава анимация, в която персонажи са детските играчки и 
техният живот – какво правят те, когато техните „стопани“ в лицето на 
децата не са около тях. „Таласъми ООД“ е анимация, в която се разказва 
за детските кошмари и справянето със страховете от чудовища под 
леглото, в гардероба и същества, подобни на легендарния Торбалан. 
Няма как да не споменем и една от най-известните анимации на ХХI век 
– „Замръзналото кралство“, чийто сюжет препраща към историята на 
две сестри, които са разделени след неприятен инцидент и всяка следва 
своята съдба, свързана с магически заклинания, докато не намерят 
начин да се съберат отново заедно. Тази анимация е заимствана от 
приказката на Ханс-Кристиан Андерсен „Снежната кралица“, в която 
отново е представена историята на деца, които се стремят да развалят 
вълшебство, за да се съберат заедно след време. Не са малко и детските 
филми, в които е представен светът, какъвто е в момента – с напредналата 
технология, ежедневието на възрастните, отношението на последните 
към децата в моменти, в които не могат да си позволят да им обърнат 
внимание („Сам вкъщи“, макар да не е анимация), детският призив 
към социализиране с неодушевени предмети и животни („Стюарт 
Литъл“), за да се представи, че приятелството приема всякакви форми 
и т.н. Освен за настоящето, сценаристите и художниците се стараят 
да мотивират детската аудитория да научи повече за миналото и за 
събитията, които историята помни, епохите, които са се сменили на 
планетата, на която живеем („Ледена епоха“, „Шрек“, „Аладин“, 
„Херкулес“ и мн. др.) Всичко дотук представя многофункционалността 
на съвременната анимация, която се предлага на подрастващите за 
когнитивно обогатяване на техните световъзприятия. Възпитателната 
роля на тези анимации е толкова съвестно имплицирана в детските 
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филми, че на моменти дори се идентифицира с житейските уроци и 
наставления, които родителите предават на своите деца. Поучението 
в анимираните разкази е своеобразен морален извод, който детското 
съзнание запомня и прилага при отношението си с връстници, 
родители, непознати и дори обноските на обществени места, прилично 
и подходящо поведение, споделяне на емоции в един или друг случай 
и най-важното – диференциране на обстоятелствата спрямо добро и 
лошо.

2.2. Прилики и отлики между приказката и анимацията

На пръв поглед самите изрази предполагат сериозно разграничение. 
При думата приказка коренът е същият като при „казвам, кажа“, дока-
то латинското anima означава „въздух, душа“, а оттам и глагола ani-
mare – „оживява“, нещо одушевено. Ала и при двете думи се наблюдава 
динамика в действията, които обозначават – разказвачът приказва, 
служи с думи и изрази, които да навърже в изречение и като цяло в 
приказка, докато аниматорът задвижва елементите в своята композиция 
последователно, за да ги приведе към движение. По друг начин казано, 
в единия случай имаме движение на думи и изрази, докато в другия 
движение на образи – и двата съдържащи последователно и структурно 
подредени сетивно възприемани елементи.

 Приказният сюжет е вълшебен, персонажите биха могли да са 
фиктивни, реални (в исторически контекст) или животни. Ролята на при-
казката е да развива детското въображение в ранна възраст и да запоз-
нава подрастващите с непознатия, изпълнен с изненади и несигурности 
свят чрез поучителни истории, в които на преден план е заложена идеята 
за доброто, което побеждава злото. Анимациите са „последователи“ на 
приказните повествования от зората на технологичното развитие до ден 
днешен и представляват мултимедийни разкази, в които децата могат 
да проследят историята на персонажите чрез движението на техните 
образи, навързани методично, имплицитно „регулират“ емоциите 
на невръстните индивиди и създават аудио-визуална атмосфера, в 
която детското внимание е приковано от различни и разнообразни 
епизоди в сюжетната линия на анимирания разказ. И двата вида имат 
възпитателен характер, което ги отличава от митовете, легендите, 
както и произволните видеоклипове и видеозаписи от всеобхватното 
виртуално пространство като цяло. Но този възпитателен характер е 
различен при двете разказни форми. Вълшебната приказка се предава 

от поколение на поколение, някои от повествованията са считани за 
културни наследства и дори са пряко свързани с народопсихологията 
на отделни нации и племена – приказните символи са отличителна 
черта за някои народи, като с тях те се отличават от други. Митовете 
и легендите са се превърнали в приказки за лека нощ, за да бъдат 
децата постоянно нащрек за предизвикателствата, които ще ги 
споходят в живота и в действителността. Приказката е била символ 
на подготовка за справяне със света, като на по-късен етап една 
важна част от педагогическия ѝ характер се е обособила трайно сред 
нейните разказвачи – дисциплина и опознавателна функция спрямо 
реалността. Неслучайно приказката се нарича вълшебна – голяма част 
от нейните компоненти са несъществуващи събития и условия, както и 
персонажи. Но чрез тях най-добре се предават житейски уроци, както 
и се класифицират човешките нравствени черти и човешките деяния 
– били те за добро или зло. Спокойствието по време на разказаната 
приказка обаче не идва само и единствено от „триумфа“ на доброто 
над злото. Важен фактор е родителското влияние. Той има задачата 
да разсее детското съзнание от страховитите образи на неприятните 
персонажи. Родителите са тези, които освен, че укротяват детските 
вълнения чрез грижи и любов, но и допринасят за изкореняване на 
образите на приказните дразнители, като заявяват, че последните не 
съществуват. На практика това е и най-често прилаганият модел за 
отбиване на представите от описанието на страшните фигури като 
същества, които живеят редом с хората в реалния свят. Родителите 
описват детайлите по изображенията, като чрез тях разказват сюжета 
на невръстните си деца. Така илюстрираните персонажи „оживяват“ в 
разказа на родителите. Докато страниците се разлистват, с тях тече и 
описанието на възрастните. Подобно положение се наблюдава и при 
повествуването без наличието на нагледни изображения, по които да 
бъдат разпознати разказаните персонажи и предмети (или писмено 
нахвърляни идеи и представи без разказвателно и картинно съдействие). 
Трите вида наратив, комбинирани, представляват едно мощно средство 
за развитие на детското въображение, доколкото, разбира се, бъдат 
използвани правилно. Всяка фантастична изменчивост в сюжетното 
описание трябва да бъде по такъв начин представена на подрастващият 
читател, слушател или наблюдател, че да не провокира у него съмнение 
върху нея (що се отнася до реалния свят и ролята на измислените неща).

Анимираните разкази, които децата проследяват на телевизионния 
екран не винаги изискват присъствието на родител, който да бъде до 
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детето си. Затова и всичките нравствени поучения в детските филмчета 
са за сметка на родителското влияние на по-ранен или по-късен етап от 
създаването и обогатяването на детското световъзприятие. Голяма част 
от приказките са предвидени за приспиване на детето, когато последното 
се унася и се „приготвя“ несъзнателно да асимилира приказния сюжет, 
разказван от неговия родител. Чрез завършването на приказката детето 
е спокойно, че злото е победено, доброто възтържествува и то може 
спокойно да се отдаде на сън, необезпокоявано от тревоги и смущения. 
Родителско присъствие създава у децата психологическо усещане за 
сигурност. Още по-голяма част от анимациите, пък, са предназначени за 
гледане по всяко време от денонощието. Нещо повече. Когато родителите 
изпълняват работните си ангажименти, а с децата са бабите и дядовците 
(понякога и детегледачки), най-доброто средство за занимание на 
децата е с възпроизвеждане на анимации и анимирани детски филми. 
От една страна това е, което детето иска, предвид обстоятелствата, 
от друга това поведение на възпитание му се налага в среда, в която 
технологията предизвиква най-много интерес у най-уязвимата група от 
индивиди, които тепърва се запознават със света – а именно – децата. 
Приказката е кратка, тя приспива и увлича подир себе си детското чисто 
съзнание. Анимираните разкази са дълги и имат за цел продължително 
занимание с деца. Продължителността на една анимация все повече 
и повече се увеличава, докато понастоящем достига и границите на 
филм за възрастни. Краткотрайните анимации с участието на до болка 
познатите ни „Том и Джери“ са с продължителност между осем и десет 
минути, в които въпреки интерактивно изобразените кадри на насилие, 
детското въображение е все така нащрек и иска следващата серия 
веднага след току-що изгледаната предходна такава. „Замръзналото 
кралство“ е с продължителност от близо час и четиридесет минути. 
Анимирани филми се споделят и в киносалоните, театрите, в детските 
градини и по празнични събития, все места, на които родителското при-
съствие се свежда до самото присъствие и обяснителни коментари след 
самата прожекция. Щом анимациите са „последователите“ на приказ-
ните разкази, защо сценаристите и художниците позволяват тази дълга 
филмова продължителност – при това за деца? Дали идеята е за подго-
товка на порастващите към предстоящите на по-късен етап от тяхното 
развитие игрални филми, които са със същата продължителност 
или в среда на дигитално господство няма граници и волята на 
всеки сценарист е да приложи колкото се може повече елементи към 
филмовата си композиция, за да придаде наведнъж всички форми на 

едно приказно сказание – като се започне от персонажи, ландшафтни 
обекти, пространствено-времева рамка и всички възможни поучения, 
които ще свършат работа на малчуганите в непознатия за тях свят. 

Интересът към вълшебните приказки намалява, но далеч не поради 
отслабване на тяхната способност да провокира детското въображение, 
а поради скорострелното набиране на мощ на анимираните компоненти. 
Анимациите са фактор сред зараждащото се детско съзнание, защото в 
технологична среда, абстрахирането от дигитална обсесия е рядкост, а 
боравенето с електронни устройства се случва по време от все по-ранна 
възраст – дори до момент, в който детето би предпочело малкият екран 
с шарени плъзгащи се изображения пред топката. Мобилното устрой-
ство не е топка, но чрез него може да се играе на топка. Чрез операции 
и различни мобилни приложения детето научава, че топката отскача 
и се търкаля. Чрез същите детето може да се занимава със спорт, без 
да е практикувал действително някога подобен спорт. А чрез детски 
анимации, в които животните са представени като еднакво забавни и с 
разменено естество и поведение спрямо реалните си еквиваленти (фил-
мът „Мадагаскар“) малчуганите биха се съгласили, че животинската 
йерархия има по-скоро хоризонтална структура. Не всичко, представе-
но по толкова песимистичен начин, демонстрира съвременното диги-
тално общество и неговото влияние върху невръстните индивиди, но 
една сериозна част от предлаганите занимателни дейности за децата 
имат ефект на неизмерима зависимост и привикване към електронни 
устройства и прекомерното увлечение по последните е предпоставка за 
ранно отчуждение към действителността за сметка на виртуалния свят 
и безкрайните удоволствия, които той предлага. Разиграва се момент, 
описан от Бруно Бетелхайм в своята книга „Употребата на очарование-
то: Значението на вълшебните приказки“, в който Хензел и Гретел, от-
чуждени от своя дом най-безцеремонно и от неистов глад започват да 
нарушават целостта на захарната къщичка на горската вещица4. Така 
и децата се впускат като главозамаяни към електронните устройства, 
които ще им предоставят всичко, от което имат нужда, но ще им отне-
мат толкова много, от което всяко детство има нужда. 

Приказките сближават не само децата с обрисуваните персонажи, 
но и с техните родители. Възрастните разказвачи на приказки са при-
чината детското въображение да си проправи път в реалния свят и да 

4 Bettelheim B. (1976) The Uses of Enchantment. The Meaning and Importance of Fairy Tales. 
New York. p. 157-158
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опознае действителността, а самите приказки са само инструменти, с 
които това се осъществява. Родителското възпитание задава посоката, 
по която въображението се „спуска“ към приказната среда без да скъсва 
с реалността. В отсъствието на бащата, който умело си преправя гласа, 
за да звучи страшно и плашещо, не би бил пресъздаден воят на вълка 
или ръмженето на звяр от повествованието, докато ролята на майчиния 
мек и нежен глас е да успокоява с образите на принцесата или добрата 
фея. Родителските гласове реално дават всевъзможните интерпретации 
на приказните герои, които интригуват невръстното въображение. За-
това приказните произведения както възпитават, така и обогатяват све-
товъзприятията на децата. 

В свят на масова дигитализация ролята на родителя е отчасти заме-
нена от мобилни електронни устройства, за които децата смятат, че ги 
разбират от какво имат нужда – че по всяко време ще са на разполо-
жение за игра, за забавление, за някоя приказна история. Но всъщност 
тези устройства са на разположение за игра и забавление толкова, кол-
кото електрическият им заряд в батериите позволява. А що се отнася 
до ролята на приказките в този свят на масова дигитализация, може би 
с течение на времето съвременното общество ще загуби още приказки, 
защото веригата на предаване от поколение на поколение все някога ще 
се разкъса и някои от любимите ни приказки ще останат в съзнанието 
на последния индивид, не успял да предаде „вълшебната щафета“. 

Приказките позволяват на децата да дотворяват съзнателно 
вълшебните разкази, докато ги слушат с повишено внимание. Това 
дотворяване е възможност сами да си възпроизведат продължението 
на някой сюжетен момент, сами да изберат по какъв начин би могло 
да изглежда дадено същество, някое събитие, обект и т.н., като с 
това не само проявяват фантазия, но и допринасят с нови образи към 
тяхното развиващо се въображение. Анимацията предлага целия сюжет 
наготово – всичко е изложено, няма я прозорливостта, с която детето 
да си представи образите, да изобрази персонажите в съзнанието си по 
начин, който е най-подходящ в контекста на целия разказ. Вълшебната 
приказка на Ханс-Кристиан Андерсен не представя как изглежда 
оловният войник или Палечка, тези фигури могат да изглеждат по 
различен начин в съзнанието на децата – всяко от които с уникални 
идеи за изобразяването им. Кралицата в „Снежанка“ символизира 
злото, а то, на свой ред, винаги е представено като изкривено и децата 
го свързват с образите на вещици и магьосници. Но в анимационния 
разказ за Снежанка, кралицата не е обрисувана като вещица, разкривена 

и ужасна, а като обикновена жена, която дори е лицеприятна. 
Ситуацията с грозното патенце е сходна – в едноименната приказка то е 
представено като отблъскващо останалите патенца, а колко и по какъв 
начин е ролята на детето да си го изобрази в съзнанието чрез набор от 
когнитивни „инструменти“ на въображението. Анимацията представя 
грозното патенце като сиво и тъжно. 

По какъв начин анимационният разказ ще изобрази любовта, 
безкрайността, истината, дори Бога? В приказките, в които липсват 
изображения се изисква много повече майсторлък у децата, за да 
направят по свой собствен модел образите на отделни обекти и 
персонажи, отколкото при наблюдаването на анимация, в която 
героите са представени по един единствен начин. Телевизионната 
детска продукция не позволява на детският мозък да участва активно 
при създаване на различни образи от наблюдаваното на екрана. Чрез 
анимациите детето се отучва да участва като „съавтор“ в приказката, да 
добавя елементи от себе си, с които виртуално да украсява персонажи 
и сюжетни компоненти, а само констатира появата на обектите в 
анимационните филмчета. 

Текстът се заменя с изображения, а приказката с анимация. Но 
езиковият (речевият) текст от приказката никога няма да изчезне, 
защото това е еквивалентно на изчезване на речевият акт и замяната 
му с пиктограми и картини – условие, което би се сметнало като регрес 
в човешката еволюция, защото връща съзнанието и представите към 
далечното минало, когато комуникацията се е осъществявала чрез 
предаване на по скални фрески и по такъв начин хората са се разбирали 
и са онагледявали житейсия си опит. В днешно време е трудно да се 
допусне подобна ситуация. Човек се научава да възприема света 
така, както той се научава да общува със себеподобните си по повод 
на този свят. И следователно човешките сетива стават „човешки“ в 
същата степен, в която се научават да обслужват едновременно и акта 
на диагностициране, и акта на диалогизиране. А какво по-подходящо 
начало на изпълнение на тези две дейности от запознанството с текста 
на вълшебната приказка. 
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THE ROLE OF CHILDREN’S FAIRY TALES IN A 
WORLD OF MASS DIGITALIZATION

Iliya Rusenov Rusenov
 Abstract. Children need the fairy tale world to get what they cannot reach 

in reality. This artificial world develops their imagination as they escape 
from the inadequate reality and explore the fantastic field of enchantment. 
In the fairy tale they find what is lacking in reality – entertainment, magic 
and adventure with fairy tale characters. These characters give children joy 
and pleasure, fear or sadness through a various storyline that portray life’s 
obstacles but however introduced through the viewpoint of the incredible, 
beautiful, colorful and overall a world where everything is interesting. Fairy 
tale characters are peculiar companions in children’s life – they entertain, 
teach, instruct and discipline no matter how funny or gruesome they appear 
in a certain story. 

But what about a fairy tale presented as an animated cartoon? A digital 
version of children’s favorite stories, but much longer, much more colorful 
and with overwhelming storylines, where the parent’s presence is not need-
ed at the expense of basic knowledge in handling an electronic device in 
order to operate and run the animated cartoon. Can a simple fairy tale make 
it through the competition with its present adherent such as the animated 
cartoon? Is the latter educational enough to become eventually the digital 
version of the fairy tale? And if it is – do we still need the fairy tale? 

Keywords: fairytale; digitalization; modern technology; digital; sto-
ryline; education; parenting; imagination; cognitive.;
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166 Екология на виртуалните реалности: кибернетична трансхуманизация . С., 2016

БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ИДЕЯТА ЗА 
ПОСТКИБЕРНЕТИЧНИЯ ЕТОС

Ивайло Добрев

Резюме. Посткибернетичният eтос е опитът да се определи възможността за поглеж-
дане към другите, различните и оставащите вън от обсега на виртуалната култура и 
техноинформационното общество практики на всекидневния живот. Посткибернетич-
ният eтос е едно от възможните лица на поствиртуалната култура. Целта на тези Бе-
лежки е да се опишат някои възможни посоки за неговото изследване и определение.

Ключови думи: посткибернетичен етос, киберкапиталистически дух, информацион-
но общество, технологична рационалност, виртуална култура, експериментален дух, 
феноменология, кибертела.

Въведение 

С настоящите Бележки, бих искал да очертая в един до голяма степен 
условен или казано по-точно хипотетичен модел – посткибернетичният 
етос като едно от възможните лица на поствиртуалната култура. Тук ще 
дам някои предварителни посоки за неговото изследване и определение 
като един вид система от понятия, спрямо които би могъл да се открои 
етико-онтологическия хоризонт за определен начин на живот, различен 
по същност от начините на живот, характерни за съвременната епоха на 
технологичната рационалност, информационното общество и виртуал-
ната култура. Епоха, която бих определил като епоха на Киберкапита-
листическия дух. 

Целта е чрез анализ на популярните начини на живот в съвременни-
те общества да се открият хоризонтите на различните, другите начини 
на живот, оставащи вън от периметъра на технологичната рационал-
ност, информационното общество и виртуалната култура. 

Феноменологичната задача, която произтича от така описаната цел, 
е поглед отвъд претенцията за тотална емпиричност на технологията, 

повдигане на завесата на самопоказващата се присъственост и открива-
не на онова, което тя (технологията) скрива – реалната етико-онтологи-
ческа възможност за избор. С оглед на тази задача тук ще се позовавам 
на изследванията върху феномените на информационното общество, 
виртуалната култура, технологичната рационалност и трансхуманис-
тичната революция, предложени от съвременни автори като Скот Лаш, 
Л. Фери, Маклуан и др., а също и на собствено философските, онтоло-
гични картини на света, представени от философи като Хегел, Хайде-
гер и Хусерл. 

Действително днес философията, ако иска да бъде адекватно зани-
мание, трябва да открие своя най-непосредствен предмет в технологи-
ята – придобиващата пространна вещественост инструментална идея 
за света. И нещо повече, да започне да борави с този свой предмет в 
хоризонтите на възможната морална критика за него. Моралът, в край-
на сметка, би могъл да се окаже, единствената онтологическа граница 
на тоталния технологичен продукт. Въпросът, разбира се, е кой или ка-
къв ще е този морал? Следователно, ако един философ застане днес 
не на позицията на дигиталността, а на позицията на битието, по мое 
мнение, той ще е и на позицията на истината, а оттук би имал пре-
делно мащабна оптика върху възможни теми за работа, защото днес се 
наблюдава сякаш едно последователно изместване от битието. Диги-
талното измества битието в едно ускоряващо се подхлъзване от него, 
сякаш само да се опише това подхлъзване, би било достатъчно, за да се 
легитимира един актуален философско-изследователски проект. 

Терминологични бележки

1. Под посткибернетичен етос тук ще разбирам хипотеза за осъщест-
вяването на един вид социален експеримент или модел за определен 
тип етико-онтологическо изследване на начините на живот: своеобра-
зен идеален тип, през който се дискутира перспективата на другостта в 
хоризонтите на новата виртуална култура.

2. Можем да погледнем на посткибернетичният етос като отворена 
критико-дискурсивна платформа, казано с езика на късния Хайдегер, 
като на постановка, която мобилизира смисъла на феномена, към който 
е загрижена в хоризонта на някакъв собствен прагматизъм. Като такъв, 
а именно като хипотетичен или дори като номинален, посткибернетич-
ният етос няма своята собствена рефлексивна действителност за себе 
си, а е по-скоро едно желано състояние на нещата, една наредба, която 
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изследва възможностите, условията и средствата за своето евентуално 
реализиране. Идеята за него следователно е един вид програма, или 
дори манифест, който има за цел да легитимира през конструиране на 
собствено бъдеще своето онтологическо настояще. Това е идеята на 
критическата позиция на този текст – не фанатичен отказ, нито възтор-
жено приемане, още по-малко някакъв тип регулация, а анализ и кри-
тика на съвременните начини на живот с намерението да се направят 
реални хоризонтите за възможния избор. 

3. За целта е необходимо да се открои перспективата на различието 
между категориите на виртуалната култура и съвременния технологи-
чен начин на живот, а и културата на онова, което можем да наречем 
веществен живот – живот в осезанието на смисъла, не просто в ми-
сленето и оперирането с него, а именно в осезанието, разгледано като 
принцип или своеобразния смислов център на веществения живот. Т.е. 
като онзи елемент, върху който и от който се въздига зданието на този 
именно начин живот. Картината, образите, движението и звука, са ас-
пекти, които биват овладявани и кибернетизирани със средствата на 
технологията и са вече част от виртуалната култура; но осезанието като 
общ семантичен елемент на допира, на обонянието и на вкуса, оста-
ват сякаш все още незавладяна или поне съпротивляваща се човешка 
територия. Точно върху тази, оставаща все още зона на съпротива на 
човешкото естество, ще се опитам да представя идеята за посткиберне-
тичния етос и веществения живот като един вид територия на човешкия 
етико-онтологичен остатък. Следователно идеята за посткибернетич-
ния етос можем да разбираме тук като един вид теоретико-дискурсивен 
режим за открояване и документализране на поствиртуални критиче-
ски пространства на начините на взаимен живот. 

4. В този смисъл, ще става дума за категориите на другата, различна-
та от актуалната в последно време, виртуална култура на живеене. Раз-
гледани самостоятелно, тези категории имат почвата на своето естество 
в класическите или казано общо традиционните начини на осмисляне, 
преживяване и споделяне на живота, но тук в своята специфична тео-
ретическа организация, може би биха придобили нова радикализирана 
осанка. Под радикализирана осанка, не трябва да се очаква в никакъв 
случай някакъв антикибернетичен радикален натурализъм. Напротив, 
посткибернетичният етос е най-вече пространство на дискурсивна кри-
тика, което, като всяко същинско критическо полисемантично прос-
транство, е лишено от всякакви универсализиращи или тотализиращи 
смисъла претенции. Обликът или осанката на радикалност, за която 

стана дума, може да се възприема като ефект от контраста с жизнените, 
и най-общо казано, културни категории на съвременния виртуализиран 
технологичен свят. В този смисъл трябва да гледаме на настоящия текст 
като на свидетелство за състоянието на света и неговите най-малко две 
феноменологични перспективи. Първата е прогресиращото научнотех-
нологично възприятие на образа и смисъла на света; и втората, която 
тук ще обобщя с израза перспектива на веществения живот, една перс-
пектива, която днес сякаш става все по-определено изразен частен ети-
чески и онтологически случай.1 

5. С оглед на първата феноменологична перспектива или прогре-
сиращото научнотехнологично възприятие и обитаване на смисъла на 
света, ще дам тук едно до голяма степен все още предварително кри-
тико-аналитично описание. Нека да видим кои са основните категории 
на научнотехнологичната феноменологичeска перспектива, различа-
вайки я в елементите на онова, което можем да разгледаме като вирту-
ална култура, информационно общество и технологична рационалност, 
за да изследваме въз основа на това своеобразно вътрешно различаване 
възможността за техните реални алтернативи. 

6. Общото и за трите аспекта на тази своеобразна картина на сми-
съла на света е фокусът върху индивида. Взет в своя секуларен сми-
съл, съвременният свят е сякаш повече от всякога един свят на инди-
видуалности. Всеобщото или онова, което се разбира като универсално 
и едва ли не естествено присъщо на всичко и на всяко, бива мислено 
все повече като присъщо на индивида. Какво означава това? Например 
в политически план, то е създаването на условията за развитието на 
частната свобода и личният интерес да се възприемат все повече като 
универсален принцип на политическото и икономическото управле-

1 Във вътрешните измерения на човешката чувственост технологията има своите 
постижения – наркофармацефтичната индустрия тук постига недвусмислени 
резултати. Има множество медикаменти, регулатори, стимуланти и др., които са 
продукти на съвременните технологии и като такива са аспект от развиващата се 
виртуална култура. Те проектират вещества със свойства, които до известна степен 
са в състояние да контролират определени резултати или ефекти при усвояването 
им от организма и специфичната воля от страна на потребителя. Следователно и 
онтологическата територия на човешкото осезание е обект на инвазия от страна на 
съвременния технологичен разум и в този смисъл, може би не е въпрос на много 
време да бъде тотално дигитализиран и кибернетизиран от набиращия все повече 
популярност в съвременните техно-научни среди трансхуманистичен кибернетичен 
проект.
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ние, а вниманието върху общото и общността, напротив, да се схващат 
по-скоро като опасно и упадъчно идеологическо мислене и поведение. 
В резултат всички общности, основани на етнически, национален, иде-
ологически или религиозен принцип, биват осмисляни и представени 
като фашизоидни или протофашизоидни образувания. Такова е сякаш 
публичното подозрение към общността. Изобщо общността не е вече 
сърцевината на всеобщото или на универсалното самоопределение 
нито на човека нито на образуванията на неговия свят. Напротив, еди-
ничното, осмислено универсално през развитието на принципа на ин-
дивидуалността, е сякаш единствената, форма, в която се упражнява 
смисълът на настоящата епоха. 

За информацията и специфичната ѝ онтосемантична архитектоника

7. В своето изследване „Критика на информацията” Скот Лаш твър-
ди, че информационното общество има два своеобразни смислови цен-
търа. Първият е производството на знание – информацията, разбирана 
като режим на производство на знание за сметка на производството на 
материални блага и продукти2; при което, знанието се произвежда не 
от хора и институции, а от интелигентни машини, предлагащи високо 
индустриално генерирано многообразие от информационни продукти и 
услуги. За разлика от традиционното или така нареченото от него дис-
курсивно образование, което изисква учене през навик, информацион-
ното знание функционира през автоматики.3 Човек се учи да оперира не 
с образователни модели и материали, а с машини, автомати и програми. 

8. Вторият център на информационното общество според Лаш е ин-
формационната култура.4 От своя страна, тя се разбира като непред-
намерено следствие от информационното общество. Лаш представя 
информационния поток като спонтанен и анархичен, като един вид ли-
шен от собствен вътрешен авторегулиращ порядък. Като такъв, той се 
регулира и организира не отвътре, а отвън, през един вид юридически 
легитимиращи рамки: закон за интелектуална собственост – патенти и 
фирмени марки. Скот Лаш е на мнение, че принципната категория на 
информационната култура, характерна за спонтанния информационен 
поток на нейния свят, е играта. Играта, която има логика или по-точно 

2 Лаш, С. (2004) Критика на информацията, София, Кота, с. 172
3 Пак там, с. 172
4 Пак там, с. 176

смисъл, напълно различен от този в традиционните форми на класиче-
ската и модерната рефлексивна култура – култура на епохе-то, разсъж-
дението и съждението. Ето, Лаш: „Играта отхвърля съждението. Това 
означава дотолкова да си погълнат от непосредственото занимание, че 
да няма място за мъдрото разсъждение на съждението. В информацион-
ното общество играта и културните дейности в по-общ план предполага 
отхвърляне на съждението. Играят децата, играят младежите.“ 5

9. Нека да обърнем внимание на последните думи: „играят децата, 
играят младежите“ – това следователно е състоянието, в което човек е 
подвластен на игривостта – детинството и младежката възраст. Съот-
ветно трябва да държим човека такъв, т.е. незрял, за да е подвластен 
на режима на пострационализация на техно-информационната култу-
ра: „Глобалното информационно общество и съпътстващия го нелине-
ен цивилизационен ред е свързано не с репрезентативната култура, а с 
технологичната култура… Парадигмата на играта има централно място 
в тази технологична култура. Както и феноменологията.“6

10. Под феноменология и феноменологично господин Лаш, изхож-
дайки от някакви собствени интерпретации на Хусерловото понятие за 
интенционалност, разбира всъщност преживелищното.7 На тази осно-
ва той говори за технологичната култура като феноменологическа, т.е. 
като преживелищно погълната от своя предмет, в едно утопично нере-
флексивно единство. 8

11. Идеята за информационния ред развива според едно от основни-
те становища на Лаш съвременното информационно общество до ме-
дийно общество. Ето и неговото казване: „Парадигматичната културна 
единица в медийното общество е „комуникацията“, която със своята 
краткост, скорост и ефимерност идва на мястото на наратива и дискур-
са като възлов културен принцип.“9 

12. Според друг автор, Маклуан, технологиите са превърнали меди-
ята от средство в среда и образ на комуникативното общество.10 Съоб-

5 Пак там, с. 183
6 Пак там, с. 196 
7 Пак там, с. 197
8 Вж. пак там, с. 30: „Информацията трябва да се разбира в пълна противоположност 
на други, предишни социокултурни категории, например наратив, дискурс, монумент и 
институция. Основните качества на информацията са поток, изтръгнатост от средата, 
пространствена компресия, времева компресия, отношения в реално време.“ 
9 .Пак там, с. 23-24
10 Пак там, с. 209 
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щения, транспорт, различни видове посредничество, са все форми на 
развитото съобщение или комуникация и комуникационното медийно 
общество.

13. Да погледнем към времето през призмата на информационното 
общество, това ни предлага Лаш. Информацията днес служи като усло-
вие за личностна конституция: за социална, културна и личностна иден-
тификация. Информацията за Лаш има два конституционни елемента: 
„новият ред“ и безпорядъкът, като непреднамерено следствие от реда – 
ирационалното от рационалното: „Така, „информационната архитекту-
ра“ е архитектура на потоци и движение, поощряваща отношенията от 
разстояние в реално време; това е една архитектура на изтръгнатост от 
средата, на компресия на времето и пространството.“11 Информацията 
е общество, което става не през същностни определения –онтология на 
съществителното и прилагателното, а чрез съюза „и“. 

14. Като правилото, през което се разпространява информацията съ-
общението, е ефимерно, то или се използва веднага или е безсмислено. 
То е необходимо, за да опосреди непосредствения момент. Затова ин-
формацията или се превръща веднага в „убеждение“ или се пропуска… 
пасува се, Ето Скот Лаш: „Парчето информация въздейства без какъвто 
и да е основателен довод, какъвто ни представя дискурсът. Тук инфор-
мацията е извън (всякаква) систематична концептуална рамка.“12 

15. За да изрази формата на онтологическо присъствие на информаци-
ята, Лаш използва също термина иманентност, но прави това неправо-
мерно, изхождайки единствено с оглед на някакво странно свое разбира-
не за разликата му от трансцендентното. Информацията не е иманентна, 
тя не е нещо вътрешно, а е изцяло външна. Нека да видим в какъв именно 
смисъл казвам външна? Информацията е онова, което е тотално непо-
средственото външно като из-пъкващото (стърчащото) и в този смисъл 
еминентното, ако мога да се изразя така13. Но може да се каже и еманент-
но, т.е. онова, което остава като пребиваващо навън14 или като външно. 
Следователно да информатизираш нещо би значело да го приведеш във 
форма на външно присъстващото на самото себе си, т.е. да изпъкне и да 
остане във външност. Ако говорим за компресия, то тя наистина е с пред-

11 Пак там, с. 30
12 Пак там, с. 31
13 Еминентен – изпъкващ, превъзходен, от лат. e-minens, от глагола minere – изпъквам, 
стърча нагоре.
14 От лат. maneo – оставам.

ставка екс- (навън): информацията иска да ни представи цялото съдържа-
ние за възможно най-кратко време и в най-кратко пространство и нещо 
повече като оставащо в елемента на подръчна непосредственост; това е 
едно експресивно стерилизиране на знанието – еманентизиране. В резул-
тат информационната стойност в информационното общество изглежда 
така: „Информационната стойност е мимолетна. Тя е непосредствена. 
Информационната стойност няма нито минало, нито бъдеще – няма мяс-
то за размисъл и обмислена аргументация. За разлика от дискурса или 
дискурсивния анализ, тя не свежда частното към общото. Вместо това, 
тя е маса частности без общо.“15 И още: „…медийната теория е по-необ-
ходимост и „теория на боклука“.16 Онова, което не се употреби веднага, 
се изхвърля или се употребява и веднага отива на боклука, забравя се, 
подменя се с новото, следващата ефимерна порция, почти незначителна 
информация. В един неприятен всекидневен ракурс, това е участта на 
новините и на медиите, които се ангажират с тях… 

16. При малко по-внимателен критико-аналитичен поглед, „Крити-
ката на информацията”, предложена от господин Лаш, показва себе си 
като вътрешно противоречива и най-вече заради претенцията си, че е 
„изтръгнатост“ от корен и в същото време нещо вътрешно оставащо – 
иманентно.17 Още веднъж ще уточня, че под иманентно той разбира 
явно собствено присъщото, своеобразната околност, в която не се изра-
зява разликата между субекта и обекта, в която, например аз разпола-
гам със себе си като своя собствена периферия. Аз съм един абстрактен 
център на връзка с различни посоки, от които съм носен нанякъде… 
Това е мрежата всъщност… Една периферност, чиито център е тран-
сцендиран в множество други периферности – един еманентен център. 
Какво се оказва? Най-вече това, че архитектониката в информационния 
ред е такава, че да предполага по-скоро да опитвам да удържам себе си 
в множественост, отколкото обратно – множествеността да се концен-
трира в мен самия като един вид своеобразен център или принцип на 
собствено единство. Напротив, за логиката и архитектониката на гло-
балния информационен ред е характерно точно обратното – центърът 
да се разсейва в множественост на собствената си периферия. При кое-
то самата собственост или идентификацията с мрежата или с тенденци-
ята на саморазмоножаване е режимът на комуникация, който всеки от 

15 Вж. пак там, с. 176
16 Вж. пак там, с. 177
17 Вж. пак там, с. 38
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нас е длъжен да свръхнаблюдава. Например във Facebook, един добър 
пример и безкраен ресурс за анализ на информационната култура като 
културата на еманентността, с който обаче изследването на Скот Лаш 
ни най-малко не ни занимава. И това само по себе си прави голяма част 
от резултатите и становищата на неговата работа проблематични от съ-
временна гледна точка. 

17. Нека се замислим, ако става дума за информационна и комуни-
кативна култура, то как именно комуникираме във Facebook например? 
Дали със съобщения и преки дискусии? Или по-скоро през режимите 
на споделяне и свръхнаблюдение. Може да се окаже, че „чатът“ във 
Facebook е последното нещо, с което се идентифицираме; той е само 
един вид посредник на режимите на свръхнаблюдение, през които съз-
даваме и упражняваме виртуалната представа за самите себе си или 
се идентифицираме. А ние се идентифицираме като проследима тен-
денция в режима на свръхнаблюдение – кой, къде и пр. е взел отно-
шение към нашия профил. Защо казвам, че съобщенията са по-скоро 
посредник на идентификативната комуникация, а не толкова център и 
цел? Защото чатът е интериорен, а профилът ни е екстериорен, той е 
публичен интерфейс и в този смисъл той съществува като своеобраз-
но артикулиране на собствената ни публичност. Постовете – открития, 
екстериорен чат е по-скоро категорията, с която се идентифицираме. 
Във Facebook ти се идентифицираш, когато всъщност биваш иденти-
фициран. Аз приемам идентификацията си от другите, а полагам усло-
вията за възможността ѝ от себе си. Аз буквално се споделям с тях и от 
тяхната оценка конституирам или напротив, деконструирам представа-
та за самия себе си. Превръщам се в свидетеля на дискурса, посветен 
на конституцията на моя представен образ. Facebook е идеята за цело-
купната индивидуалност, поставена във външна непосредствена форма 
като собствена подръчност (виртуален огледален образ). Принципът на 
живот във Facebook е интелектуалния наглед, който обективиран в ин-
терфейса, е условие за свободно (условно свободно) конструиране на 
представата или хипотезата за мен самия. Аз я конструирам и после я 
пускам във виртуалното класификационно поле на другите – да я вери-
фицират през собствените си оценки и класификации. Аз, разбира се, 
мога да се защитавам или сам да настоявам на представата за себе си в 
информационния публичен дискурс, посветен на нея. Аз, разбира се, се 
легитимирам и като сам давам оценки и класификации на себе си, но на 
най-вече на другите, които все пак са част от моя профил и следовател-
но от мен самия. Значи можем да посочим два режима на грижа за себе 

си, единият, при който аз сам класифицирам самия себе си; и другият, 
в който давам класификации на другите в моя профил, и за двата обаче 
е общо, казвам го предварително, че те не са просто режими към себе 
си, а към-другите-като-за-мен. Facebook е система на ласкателството 
и любопитството. Някои даже гледат романтично или по-скоро санти-
ментално на идеята Facebook като един вид поле за трансцендентал-
на конституция на себе си, в което полагат представи (въображаеми, 
разбира се) за самите себе си; също влагат и въображаеми режими на 
самоотношение в процесите на комуникация, с които се надяват да съз-
дадат устойчив собствен образ, от който после да се ползват и в реал-
ността или където и да е другаде – условно казано извън мрежата. Но 
принципът на Facebook реалността не е такъв. Защото, който действа 
така се затваря и изолира, следователно се самоизключва и никой не 
му обръща внимание. Колкото си по-отворен, толкова си по-свързан… 
Колкото си по-спонтанен, толкова си по-адекватен и актуален... Остави 
се да те конструира виртуалният вятър… И ти си Facebook. 

18. Комуникацията като битие в-себе-си-като-за-другия е режимът 
на информационния ред, който господства във Facebook културата. Но 
как изобщо се създава привидността за самоотношението? Чрез актив-
ностите. Обикновено активностите са от нас за другите, а във Facebook 
за-към-другите-като-за-нас; аз показвайки се на другите, се показвам и 
на себе си.

19. Как всеки от нас е момент от интерфейса на другите, на своите 
приятели, как се отъждествяваме всъщност с това колко приятели има-
ме. Моят профил на колко души още принадлежи. Собствено разроява-
не, което, за да удържам като условие за идентификация, аз трябва да се 
въвлека в процес на хиперкомуникация. Аз се идентифицирам чрез ре-
жима на хиперкомуникация и по-точно на свръхнаблюдение, през които 
следя как и къде бивам включван – харесвания, споделяния, коментари, 
групи, покани за събития и пр. Но също така и системите на изключва-
не: ънлайкове, блокиране, игнориране. Без анализ на Facebook, книгата 
на Скот Лаш е нелепа… Все едно да говориш за технологията без да 
познаваш компютъра.

20. Хиперкомуникирането е условие за възможност на идентифика-
цията и в този смисъл е режим на еманентна-трансценденталност. На 
собствена периферия с експулсиращ център – център, който е трансцен-
диран в границата, център, който е емигрирал в другите. Следователно 
режимът на това безкрайно преминаване на центъра на моята иденти-
фикация в периферията на другите и на техните други е специфичната 
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трансцендентална основа на информационния глобален ред – негова-
та програма. Виждаме как в този план разбирането на Лаш за цялата 
картина е вътрешно противоречиво и в този смисъл погрешно: „Как 
работи критическата теория в тази обща информационна иманентност, 
в която вече няма никакво отвън? В която нищото е първичното, или 
трансценденталното условие, което прави възможно всичко останало: 
„Всичко, което някога е било в пределите на другото, сега е неотменна 
част от информационализирана и обвита в мрежи вeздесъща иманент-
ност.“ „Истината не е нито „там отвън“ , нито „тук вътре“. „Там отвън“ 
и „тук вътре“ вече нямат смисъл в ницшеанската проблематика на има-
нентното, характерна за информационната епоха.“ 18

 Съвременната технонаучна картина на света и режимът на тех-
нологичната рационалност 

21. Технологията развива идеята на модерността за тоталност до 
завършек – вече сме в режимите на мултипликация на тоталността и 
елемент на тази мултипликация е дигиталната реалност. Тоталността е 
идеята, формата е технологична, реалността е виртуална, а елемента е 
дигитален. Дух на тоталност в технологична действителност (дигитал-
ност) , станала през виртуална субектност (виртуалния субект).

22. Тоталността е форма, в която рационалният субект е в режим на хипер-
виртуализацията на самия себе си. Виртуалността е самaта форма на субекта. 
Съвременния технологичен субект е персонална виртуалност. Тоталността 
още е отношение, при което целта е да си при себе си и в своето друго. Да 
положиш определенията си в неговото признание, което ще рече да имаш 
признанието на другия като своя собствена налична непосредственост. Без 
остатък. Например видео връзката в Skype, при която виждаш другия и себе 
си и най-често погледът е насочен към себе си, а не към другия(…). Като как 
изглеждам за-пред-другия и като как следя неговите реакции на моето само-
отношение… Как се кокоря и гледам как той приема това…. Без смущение…. 
Всичко изглежда да е съвсем невинно… Но дали е така. Ето, Скот Лаш с нещо 
хубаво за технологията и технологичните форми на живот: „Технологични-
те форми на живот не предлагат позитивизъм, който представлява субект-
но-обектния начин на мислене на класификацията, а емпиризъм, при който 
наблюдаващият не е фундаментално различен от наблюдаваното.“ 19

18 Вж. Скот Лаш, цит. съч., с. 38
19 Вж. пак там, с. 44

23. Нагласата да снемем разликата между субекта и предмета, коя-
то е тема на класическата феноменология от Хегелов тип, не е същата 
като разликата между субекта и обекта. Обектът възниква като резултат 
от преодоляната разлика или снетата разлика между субекта и него-
вия предмет. Когато обаче в технологията се говори за преодоляване на 
тази разлика и по-точно за невъзможност тя да бъде направена, се гово-
ри именно за един специфично разбиран обект. Технологията е обект и 
то обект на частна и колективна употреба, той е прагма или вещ! Това, 
което симулира технологията или по-скоро онова, за което тя дава сви-
детелство чрез собствената си фактуалност е, че тази разлика наистина 
е снета, но не от технологията, а от онова, което се изразява чрез нея – 
индустрията на културни модели за идентификация. Когато говорим за 
индустриално производство на културни модели за идентификация, за 
какво точно говорим и как изобщо можем да говорим за това? Индус-
трията е просто форма, но онова, което се възпроизвежда или казано 
по-точно – онова, което се самовъзпроизвежда чрез хиперактивния ре-
жим на индустрията, не е само индустрия, нито е просто собствеността 
или капитала; а е собствеността като културна идея, значи като цело-
купна индивидуалност или дух/свят. Аз казвам експерименталният ме-
тод е, през който можем да произвеждаме целокупни индивидуалности 
през различни идеи (можем да имаме собственост върху идеи, патенти) 
– сега, все още капиталът е идеята или субстанцията на световостта на 
света, но утре ще дойде друго! 

24. Сега живеем в свят на идеологии на потреблението. Потребле-
нието обаче се превърна във форма на културна идентификация. Утре 
ще започнат отново културните идеологии (напр. трансхуманитарната), 
които ще се манифестират през идентификативните практики на вирту-
алното потребление. Сега идеологиите са в системите за производство и 
виртуално потребление на продуктите; всеки продукт изразява някаква 
категория за жизнена идентификация или препраща към такава. Проду-
ктите или сами са категории, или са моменти на системата от множе-
ство продукти, чрез който се манифестира дадена културна, социална, 
екзистенциална или психологическа категория. Продуктите са онова, 
през което избираме (предпочитаме) начините на живот, които искаме 
да водим. Ние избираме начините си на живот чрез желанията, които 
пораждат в нас самите продукти. Нека да видим за какви продукти става 
дума. Дали продукти, които касаят просто условията за възпроизводи-
мост на нашия живот – храна, дом, удоволствия; или всякакви продукти 
и най-вече такива, които ни показват краткия път към най-съществените 
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ни самоопределения – благото, щастието или добрият живот. Те вече 
не се и представят като самоопределения – те са просто определения на 
самите нас – съдържанието или качеството на стоките, които употребява-
ме. Маркс говори за стоковия фетишизъм, но той само му поправи пътя 
със собствената си критика. Защото въпросът е не дали изобщо трябва 
да обслужваме стоковия фетишизъм, а кой именно и как трябва да го 
обслужва. Просто жреческата каста е трябвало да се подмени, не да се 
унищожи самият стоков фетишизъм и присъщият му антураж и церемо-
ниал. Маркс всъщност не предлага алтернатива на капиталистическия 
дух, а напротив: чрез рефлексията си, го утвърждава и интензифицира. 
Не можем да гледаме назад към Маркс, защото той няма с какво да бъде 
полезен. Онова, което трябва да се рефлектира и революционализира не 
са правата и собствеността върху собствеността, а преди всичко идеята 
за субекта на собствеността. Маркс и либералите се опитват да сведат 
човека в неговата културна, социална и личностна екзистенция до фор-
мата на собствеността, те превръщат човека в собственик. Но дали човек 
може без остатък да бъде разглеждан през идеята за собствеността – това 
е сериозния въпрос, над който е редно да се замислим, ако искаме да ви-
дим хоризонта на жизнения и онтологичния остатък. Има ли човек още 
сили за една последна утопия… И може би за една последна война… 

25. Ако доскоро говорихме за виртуалното като среда и климат, сега 
то е станало самия режим на реалност на субекта.Той има виртуална 
онтологична форма. Той е виртуалния субект.

Към критиката на Технологичния разум или за технологичната 
рационалност 

26. Тук ще заговорим за една епоха, чиито феномен е технологията 
или технологията ще е онова, с което ще свидетелстваме за нея. Ето, 
казват, че ние сме в технологична епоха, в епохата на технологията, че 
едва ли не технологията е свой собствен феномен и зад нея няма нищо; 
тя е свръхемпирична или по-правилно тотално емпирична; технологи-
ята, така да се каже, се държи като субстанцията на света. Но дали е 
така? Дали технологията е онова състояние, в което няма феноменоло-
гия, защото няма нищо трансцендентално или метафизическо или дори 
божествено, което да се проявява или както обичам да казвам, да дава 
свидетелства за себе си през нея? Дали претенцията на технологията за 
тотална емпиричност и целокупна подръчна непосредственост е леги-
тимна и автономна? 

27. Според становището, което представям, технологията не е сама по 
себе си дух или форма на епохално самоопределение, а преди всичко свое-
образен режим на рационализация, чрез който една универсална културна 
нагласа или по-точно казано духът на едно време полага тенденциите и 
формите на своята собствена епохална самоопределеност. Следователно 
нека да види какви биха били някой от специфичните определения на тех-
нологията, разбирана не сама за себе си като дух или собствена епоха, а 
именно като своеобразен режим на технологичната рационалност. 

28. По своето естество, Технологичния разум е предхождан от Индустри-
алния разум, а Индустриалният разум – от Инструменталния разум и сле-
дователно от специфичните режими на своеобразната им манифестация или 
рационализация. От своя страна, понятието рационализация тук разбирам 
буквално като режим на одействителностяване на специфичните за дадена 
епоха определения на разумността. Следователно взето съвсем общо хроно-
логически, изхождайки от контекста на западноевропейската културна идея за 
човека и историята на неговия свят, можем да свидетелстваме следното разви-
тие на разумността и режимите на нейната контролирана самоизява или това 
ще са: инструменталната рационалност, индустриалната рационалност и тех-
нологичната рационалност. Като на този етап казването е, че зад всеки от ре-
жимите на рационализация стои нещо, което определя или задава същинската 
тенденция на рационализирането и това е епохалната културна самоопреде-
леност на времето или онова, което класически можем да наречем „дух”. Ето 
какво може да получим, ако развием по-нататък последното казване: следо-
вателно отново взето псевдохронологически имаме: Просвещенския дух или 
духа на Новото време и инструменталната рационалност, като най-абстрактна 
форма на духовно самоопределение; после идва Капиталистическият дух и 
съответно режимът на индустриалната рационалност, а накрая следва това, 
което тук наричам Експериментален дух и съответстващия на него режим на 
технологична рационалност. В този текст, разбира се, няма да предложа ана-
лиз на всеки дух и съответно всеки режим на рационализация, защото това 
предполага самостоятелни изложения или три нови типа критика на разума – 
Просвещението и критика на инструменталният разум; Капитализмът и кри-
тика на индустриалния разум и Киберкапитализмът и критика на технологич-
ния разум, за които няма как да намеря място тук. Затова ще обърна внимание 
на това, което е наш актуален предмет на изследване – технологичният разум 
и онова, което или който е негов субект – Експерименталният и по-определено 
Киберкапиталистическият дух.20

20 Киберкапиталистическият дух е едно възможно негово лице, но всички форми 
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29. Технологията е феноменът на експерименталния дух. Тя има за 
задача да представи реалността във форма „за индивида“(за потреби-
теля). Общата ѝ онтологична форма е рефлектираното в себе си чрез 
самото себе си битие за друго. Следователно технологичният продукт 
е такава вещ, в която се експлицира целокупната рефлектираност на 
действителността във формата на вещ – т.е. битие за друго. Техноло-
гията има за цел да опосредява рефлектирането на смисъла през вече 
готови активни рефлективни модели. Всеки технологичен продукт е та-
къв. Следователно, своеобразната целесъобразност на технологичния 
продукт е в това той да се окаже лесно подръчен за всеки конкретен 
потребител. Технологичният продукт има за цел да рефлектира дейст-
вителността за отделния индивид. Той е рефлектираното-в себе си-и-за 
себе си-като-за всяко възможно-особено –битие-битие-за друго. 

30. В известен смисъл можем да разглеждаме всички форми на тота-
литарност като феномени или свидетелства на настоящата епоха на Екс-
перименталния дух. Какво тогава можем да разбираме под Експеримен-
талния дух? В думата експериментален не влагам някакъв ексцентричен 
смисъл и не ексцентрична експресивност трябва да разбираме под експе-
римент, а напротив, ако става дума за експресия, то тя е мислена тук във 
формата на хиперационалност, хиперконтрол и хипернаблюдение. 

31. Като познавателно присъствие експериментирането днес е преди 
всичко под формата на интелектуално капитализиране и управление на 
идеите – един вид интелектуален капитал, собственост върху идеи – па-
тенти, марки и пр. В този смисъл казването от моя страна е, че едно от 
възможните лица на експерименталното капитализиране на идеите или 
на интелектуалния капитал, е Киберкапиталистическият дух. Ще кажа 
накратко какво имам предвид. 

32. Принципът на натрупване е класически разбираният принцип на 
капитала, който в постмодерността се прилага не само в икономиче-
ската и политическата сфера, както е при Маркс, но и във всяка друга. 
От своя страна, това широко приложение на принципа на натрупване 
води естествено (или обусловено от някаква производствена необходи-
мост) до пораждането на потребителското общество и консумацията 
като формата, през която се субектира или осъществява натрупаното. 
Производство, капитал, разпространение и консумация завършват про-

на тоталитарност, в известен смисъл можем да разглеждаме като феномени или 
свидетелства на идващата епоха на Експерименталния дух. 

цесите в развитата идеология на капитала. Изобщо да мислим капи-
тализма като принцип на натрупване на ресурси не е лошо обобще-
ние. То обяснява и консумацията, която е принцип на изчерпване на 
натрупаното. Технологията като новия режим на рационализация и в 
този смисъл като своеобразния феномен на новия киберкапитализъм, 
за разлика от индустрията, за която е характерно преди всичко масово-
то производство21, смесва двата икономически принципа на капитала 
(производството и разпространението) и публикува или манифестира 
режима на това смесване. Технологията произвежда, разпространява 
и консумира едновременно, дори нещо повече: технологичните проду-
кти са преди всичко модели за глобално разпространение и масово по-
требление. Чрез технологията ние се ориентираме, за да купуваме и да 
изчерпваме. Технологичните продукти са машини за разпространение, 
комуникация и консумация. Те комуникират, за да консумират инфор-
мация чрез информация. Те ни свързват с глобалната информационна 
и комуникационна мрежа, през която консумираме и същевременно си 
доставяме стоки за консумация. Те са развитата идея на интелектуалния 
капитализъм – киберкапитализмът като подръчна непосредственост. В 
тях е стилизирана еволюционната история на капиталистическия дух. 
Ето отново нещо хубаво от Скот Лаш, което коментира прехода от кла-
сическия капитализъм към новия киберкапитализъм: „Старият капита-
лизъм на недвижимата собственост се основава на това, че държавата 
осигурява инфраструктурата като своего рода равнопоставено игрално 
поле, където капиталистите могат да се конкурират. Новият грабител-
ски капитализъм е свързан с това да притежаваш игралното поле, да 
притежаваш вече до голяма степен виртуалната инфраструктура, да 
притежаваш средствата за комуникация.“22 

Следователно онова, което се капитализира днес не са просто сред-
ствата за производство на материални блага, а именно хоризонтите на 
ориентацията в смисъла на нещата. Именно това наричам киберкапи-
тализъм. Капитализира се вече не просто интелектуалното, а идейното; 
не просто смисленото, а онова, което ориентира в смислеността. 

33. В съвременната епоха на Киберкапиталистическия дух капи-
тализиацията се оказва метод за проектиране на действителности, но 

21 Вж. още: Лаш, Ск., Критика на информацията, с. 175: „Водещият принцип на произ-
водственото общество е натрупването, а на информационното общество – разпростра-
нението.“ 
22 Вж. пак там, с. 74.
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не само, защото това е валидно в сериозна степен и за индустриалния 
производствения капитализъм. Съвременният Киберкапитализъм се за-
нимава с овладяване през собственост на самите стратегии за органи-
зиране на производството (патенти). Тоталният капитализъм – кибер-
капитализмът – капитализира не само средствата за производство, но и 
средствата за ориентация в смисъла и режимите на самото потребление. 
Сега това става много лесно, защото смисълът е превърнат пак през 
принципите на капитализацията в информация и комуникация. Оттук 
виждаме как властта и контролът върху средствата за информация и 
комуникация се превръщат в новия фундамент на киберкапиталисти-
ческия тоталитаризъм. Развитието на технологията всъщност е елемен-
тът, в който става възможно това хиперинтелектуализиране и хиперра-
ционализиране на смисъла на света и на базовата жизнена дейност на 
човека и затова технологията, казвам го отново, трябва да бъде първият 
предмет на философията и по-точно не просто технологията, а именно 
смисълът на технологията, ако тя все още желае да бъде актуална.

Глобалният информационен ред, информационното общество, 
виртуалната култура и трансхуманитарната идеология 

34. В своето изследване „Критика на Информацията” Скот Лаш 
твърди, че в условията на информационното общество и съвременния 
глобален информационен ред не остава време за рефлексия – едно ста-
новище, което открито споделям. Вследствие на това самата рефле-
ксивна способност не се развива и което е по-лошо – изобщо не се 
упражнява. Информацията, която се възприема, едновременно с това се 
и възпроизвежда в режимите на културна и социална идентификация. 
Информацията се консумира с всички съответни следствия от това. Но 
едно съдържание, изведено в лесно достъпна за масово потребление 
форма, каквото е всяко съдържание в елемента на глобалния информа-
ционен ред, се превръща неминуемо в условие за авто-автоматизация.

35. Съвременният човек лесно превръща информацията в житей-
ско убеждение или в интелектуална основа, през която се поставя без 
рефлексия в различни режими на идентификация – културна, социал-
на, екзистенциална, морална и пр. Самата форма на информацията е 
впечатляваща, тя е организирана спрямо идеята да впечатлява, да въз-
действа психологически чрез психосемантиката на рекламния образ.23 

23 Вж. Лаш, Ск., цит.съч., с. 25.: „За разлика от дискурса, информацията не се нуждае 

Ето как изглежда идеята за тоталност на информационния ред според 
Лаш в хоризонта на възможната философска или по-общо културна 
критика спрямо нея: „Искам да подчертая, че критиката винаги е пред-
полагала някакво трансцендентално, друго и обособено пространство, 
от което може да се отправи критическото разсъждение. В тази книга 
излагам тезата, че такава критика вече не е възможна. Според мен гло-
балният информационен ред е изличил и погълнал в себе си всички 
трансценденталии. Вече не съществува никакво външно пространство 
за подобно критическо разсъждение. А и няма много време. Не може да 
се избяга от информационния ред, затова критиката на информацията 
трябва да дойде отвътре, от самата информация.“24

 36. Дали наистина е възможна друга критика на глобалния информа-
ционния ред освен вътрешно-информационната? Едно такова изказва-
не не е ли именно проява на някаква частна претенция за колонизиране 
на епохалния смисъл и дали действително не е възможна друга критика 
на идеята за информационното общество и глобалния информационен 
ред, освен тази вътрешно „светова“ критика? 

37. Изследователски модел или идеята за Посткибернетичния етос, 
върху която работя, всъщност предполага възможността за проверяване 
и документализиране верифицируемостта на подобни становища, пре-
тендиращи да описват или да свидетелстват за начините на живот и 
организация на смисъла в нашите съвременни общества. Аз смятам, 
че тяхното трансформиране в хипотези и документализиране на пред-
полагаемата им емпирична фактуалност позволява да приема, че едно 
такова становище би могло да се преобразува в слабо разбирана хипо-
теза, която да бъде изследвана през въпроса съществува ли глобално 
информационен ред, и ако е така можем ли да верифицираме неговите 
емпирични прояви? С оглед собственото ми предложение, запитването 
от този тип следва да се разгърне върху естеството и режима на работа 
на идеята за глобално информационния ред и да изследва дали това 
всъщност е идея, т.е. някакво теоретическо наблюдение и констатация, 
валидна за определен наблюдател или за своеобразни феноменологиче-
ски предпоставки; или е реална стратегия за организиране, управление 
и икономия на смисъла в информационното общество, осъществява-

от основателни доводи, не приема облика на пропозиционни твърдения, а действа с 
непосредствено комуникационно насилие.“ , 
24 Вж. пак там, с. 22.
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на от действителен субект или субектни тенденции в една епоха, ма-
нифестираща световостта на света, в онова хиперопределение, което 
по-горе назовах Киберкапиталистически дух?

38. В крайна сметка аз смятам, че същото трябва да се направи с всички 
съществени понятия в съвременната културна ситуация, напр. понятието 
за информационно общество, за виртуална култура и пр. Защо е необходи-
мо това? За да не се възприемат тези понятия като следствие на някакъв 
необратим резултат от производствената необходимост или от глобалния 
социално-политически прогрес на човечеството, а напротив, да започнат 
да се възприемат като особени претенции, изхождащи от своеобразния ин-
терес да се колонизира културният смисъл на епохата спрямо категориите 
на някакво частно неолиберално разбирано благополучие. 

39. Ето, например, видяхме не веднъж в рамките на тези мои Бележки, 
вследствие на позоваванията, които предлагам, че Скот Лаш говори за 
информационна епоха, но дали действително епохата е информацион-
на и дали информацията изобщо има интелектуалния и онтологическия 
ресурс да бъде мислена като форма на епохално самоопределение, а не 
единствено на някакъв съпровождащ неин културен аспект? Ако епохата 
е информационна, то значи трябва да имаме технологичен (комуника-
ционен) дух, но това как ще бъде вярно? Информацията става, когато 
знанието бъде опосредено през технологията. Информацията е техноло-
гизираното знание. А технологизираното познание е програмата, техно-
логизираното понятие е технологичният продукт (синтезът на знанието и 
познанието – интерфейсът). Ако питаме какво става с идеите, ще кажем, 
че технологията е техниката станала идея, развитата до идея техника. 
Но това е развитата до подръчна непосредственост идея. Да имаш идей-
ността като собствена подръчна непосредственост – прагматизираната и 
утилитаризираната до своята тоталност идея е технологията. Субектът 
преди можеше да овеществява през същност, после през понятие, а сега 
овеществява идеи… Технологията е веществена идея. Идеята като вещ! 

40. Съвременните технологии за глобална комуникация и информа-
ция имат претенцията не просто да опосредяват интелектуалната кар-
тина на света, в който живеем, а да я създават. Ако се изключим от сис-
темата на съвременните масмедии, тогава как ще разбираме какво се 
случва в света? Що за събития ще свидетелстваме и как? Ето, може би 
за съвременния човек, привикнал да си служи често с технологиите за 
глобална комуникация и информация, ще е много трудно да се ориен-
тира в случващото се. Едва ли не той няма да знае какво става. Самият 
свят за него ще бъде загадка. Мен (или Нас) обаче, като частен постки-

бернетичен случай, ме интересува именно тази картина на света, све-
тът отвъд мрежата… Или светът след мрежата… Това е светът не като 
предмет на инструментализация, индустриализация, технологизация, 
радикален прагматизъм и вулгарен утилитаризъм, а светът като среща с 
творението… И като такъв като явление и образ на действието на Своя 
създател. Има ли такъв свят или ако искаме, има ли такова състояние на 
света и още повече има ли съвременният човек достъп до него? И ако 
да, то как и откъде е изходът и входът за този свят? 

41. Всичко това с радикалната, възторжена употреба на технологии-
те за масова комуникация и информация днес прилича от гледна точка 
на посткибернетичната позиция и веществения живот на състояние на 
наркоза, в което човек упражнява диалога или по-лошо: въздействието 
си върху един фантастичен обект, чийто феноменологичен хоризонт се 
открива единствено през наркотизираното съзнание на самия потреби-
тел. Но след преминаване на действието на наркотика, потребителят 
най-често изобщо не е в състояние нито да мотивира заниманията си, 
нито да възприема същото качество на техния смисъл, нито пък да из-
пита същото удоволствие от тях… Напротив, всичко напомня на сън и 
на съновидение… Събуждам се и виждам, че всичко е много по-раз-
лично, може би по-досадно и скучно или пък по-утешаващо, зависи 
от съновидението, а онова е било някъде другаде… Човек остава само 
със спомена и трепета за преживяването, с неговото вълнение… И това 
обаче може да се окаже достатъчно за да го предпочете… И тук е в 
важният момент, защото днес виртуалната картина на света и вирту-
алното преживяване всъщност е онова, което бива предпочетено пред 
реалното, вещественото. 

42. През информацията се образоваме, през комуникацията се ориен-
тираме, а през режимите на виртуално потребление се социализираме. И 
така следователно имаме няколко основни персонажи на съвременната те-
хно-информационна култура – средствата за масова информация и за ма-
сова комуникация; средствата за масово производство и търговия; и съвре-
менните политически, социални, юридически и културни теории, които 
служат като ориентир и протеза за идентификацията с потреблението на 
режимите на виртуалната култура и технологичната рационалност. 

43. Идеята за комуникационната култура и изобщо идеята за участието 
в света чрез свързаност е онова, което най-безогледно се рекламира на-
всякъде като абсолютната непосредственост на „добрия живот“. Оказва се 
какво, че „добрият живот“ е повсеместна цел на съществуването. „Добри-
ят живот“ обаче се мисли през своеобразна йерархия на консуматорските 
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практики. Мисля, че вече отбелязах това, но за всеки случай пак ще го 
направя: важно е да забележим своеобразната йерархична структура на 
многообразието на потребителския светоглед. Потреблението е режим на 
рационална идентификация. Като такова, то удържа в единство множество 
ценностни категории, през които се създава специфичното етическо съ-
държание на всекидневния живот. Повече от ценностите са организирани 
спрямо индивида и неговите частни права. Либералният модел е не само 
политическа и икономическа стратегия в глобалния свят, но и образовател-
на, културна и производствена такава. В тази връзка един анализ на сво-
еобразната смислова и културно историческа протяжност на категориите 
на либералното мислене е, струва ми се, крайно необходим. Как либера-
лизмът става от политическа и икономическа идея, обслужваща частните 
интереси на привилегированите класи в епохата на Великобританското 
Просвещение, глобален светогледен модел, универсален културен прин-
цип и може би най-популярното екзистенциално правило? 

Виртуалност и поствиртуалност или поглед върху едно възмож-
но разбиране за границите на съвременната виртуална култура

44. Една от водещите идеи в западния културен модел е идеята за ес-
тествения прогрес. И тази идея е сякаш повсеместно приета. Естестве-
ният прогрес е еволюцията, а културният прогрес е историческото науч-
но-технологично самоусъвършенстване на човека. Идеята за еволюция 
и прогрес по мое мнение е опит да се легитимира отпадането от битие-
то вследствие на изместването му от виртуалното, за което по-горе вече 
споменах. Битието се познава като събитие и съборност – това е истината 
и на човека, че той е в отношения с другия, човек и със света…. Това да 
има себе си като преживяващ тази съборност е неговата истина… Днеш-
ният човек е самотният, отпадналият от онова съ-битие и сякаш изплъз-
налият се от онтологическа синергитичност човек, за него, както другия, 
така и самият образ на света е виртуален, просто едно неговите техноло-
гично произведени и дигитално гарантирани отражение и нищо повече. 
Те му принадлежат, разбира се, условно, или до толкова, доколкото си е 
платил за (тъй, като Интернет не е все още иманентен на човека, той си 
плаща за него – с времето, труда и кръвта си…).

45. Самото научно-технологичното развитие става през капитала и 
индустриалните революции в обществените и частните форми на про-
изводство и потребление. Съответно имаме естествена промяна – ес-
тественият подбор, чийто принцип е борбата за оцеляване и адаптация; 

и културна промяна – чийто основен принцип е пазарната конкуренция 
и рекламата, стимулирана, както винаги, от научно-техническото зна-
ние, което както в миналото или епохата на своето раждане, така и сега 
намира своята висша ценност и истинност в разбирането за контрола 
върху предмета на своя познавателен интерес. Защо? Защо искам да 
контролирам, да владея, да виртуализирам, да подчинявам на своите 
нужди предмета на моя познавателен интерес? За да мога да го увели-
чавам и намалявам по свое свободно желание и чрез това да гарантирам 
условията за собственото си, но и за всеобщото благоденствие. Все пак 
универсалният предмет на познанието е именно благото, така или ина-
че разбирано. А онзи живот, който се живее в свободното придобиване 
на благото, се смята сякаш от само себе си за благополучен. 

46. Противна на тази обща нагласа в западния свят, е нагласата на 
веществения живот, на живота в осезанието на смисъла, свързана с до-
брото разбиране на понятието „синергия“ или съборност, взаимност, 
съдействие. Ако имаме такава познавателна оптика към реалността и 
мислим, коментираме и се отнасяме към предмета на нашия познава-
телен интерес не с нагласата за контрол и капитализация, а напротив, 
с нагласата за веществения живот в осезанието на понятието синер-
гия, тогава и цялостната картина на света би обладавала друга онто-
логия – онтология от действително различно естество, следователно и 
от различна емпирия, което е особено интересно. Оказва се, че именно 
веществената нагласа към живота, животът в осезанието на реалнос-
тта на света, взето в най-широк смисъл, може да се възприеме като 
принцип на онтологическата и моралната граница на технологията и 
виртуалната култура. Но ние виждаме как тази нагласа за осезание, ве-
щественост и за синергия, дори можем да кажем подобно Аристотел, 
за кореспондеция, в контекста на Западните общества се е изменила, до 
степен такава, че да се смята за израз на невежество, изостаналост или 
налудничав догматизъм. Какви са принципите и категориите на това 
своеобразно изменение, е струва ми се пределно интересен въпрос, 
който предполага самостоятелно фокусирано изследване. 

Трансхуманизъм 

47. По своето естество глобалният информационен ред е аспект от 
технологичната рационализация, даже може да кажем, че той е спе-
цифичният език, чрез който тя овладява и господства над реалността. 
Следователно, за да разберем формата и смисъла на този език, трябва 
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да имаме предвид естеството на самата технологична рационализация. 
Технологията, както вече беше казано, като режим на рационализация 
е завършващият етап от рационалния проект на модерността. Като та-
кава, технологията е онзи режим на рационалност, който овладява ре-
алността в развитото до идеята за производство на собствена тоталност 
понятие за свободата. И тук имам предвид именно просвещенското или 
развитото просвещенско понятие за свобода – свободата, разбирана 
като автономия на субекта на собствения смисъл. 

48. На разума и интелекта е основана и трансхуманстичната идеоло-
гия. Като всяка идеология, и тази има освен идея за света или хипоте-
за за неговото „най-добро“ състояние, но и хипотеза за субекта, който 
обособявайки се, трябва да го постигне. Този субект е трансхуманис-
тичната идея за човека – постчовека, киберсубекта или дори вместочо-
века – анатихуманистичният субект.

49. Трансхуманизмът, подобно всяка хуманистична идеология, въз-
приема, че най-същественото в човека са именно разумът и интелектът 
и разчита на тях като на основно средство и принцип за собственото си 
самоусъвършенстване. В контекста на трансхуманитарната идеология 
това самоусъвършенстване е вече не просто културно или образовател-
но, а най-вече онтологическо. То касае контролираните промени и в 
самото човешко естество, и във формите на човешкото битие. 

50. В този смисъл ставането и развитието на трансхуманизма Люк 
Фери25 представя на базата на един културноантропологически анализ, 
като изхождащо от основните принципи, категории и тенденции на Рене-
сансовия дух.26 В този контекст, от наша страна, водещ и ориентиращ, но 
до голяма степен реторичен въпрос може да бъде дали трансхуманизмът 
е продължение или скъсване с просвещенския идеал за човека, основан 
на идеята за свободно собствено самоусъвършенстване, извършвано чрез 
потенцията на култивирания човешки разум? Ето основните характерис-
тики на терансхуманистичната идеология така, както ги имаме предло-
жени от Фери в онова, което той по маниера на Вебер, нарича идеален 
тип: това са осем своеобразни определения, от които тук ще предста-
вя две, които смятам за достатъчни, за да създадат една предварителна 
представа за енергията и духа на коментираната нова идеология: 

25 Люк Фери (р. 1951 г.) е френски философ, един от най-популярните изследователи на 
темата в последно време.
26 Фери, Л. (2017) Трансхуманитарната революция; как техномедицината и 
юберизацията на света ще променят коренно живота ни. София: Колибри,.с. 40-41.

51. Изхождайки от Фери ще сведа основните характеристики на но-
вата трансхуманистична идеология до две : 

  1) „Нов тип евгеника с претенции за етичност, която иска да пре-
мине от „шанса към избора“.27 Този нов тип евгеника обаче се разли-
чава по четири своеобразни категории от класическата (напр. нацистка 
евгеника): Първо тя не е държавна, а е основана на индивидуалната 
свобода – ориентирана е към свободния човешки избор; второ, тя не е 
дискриминационна, а точно обратното, стреми се да създаде равни жиз-
нени условия за всички и така да изправи произлизащите от природата, 
естествени различия; трето, тя има демократична и социална перспек-
тива, прибавяща към икономическото и социалното равенство идеята и 
за генетичното такова; четвърто, тя не желае да елиминира слабите и 
недъгавите, а да ги поправи и да увеличи техните естествени или само 
природни недостатъци. 

  2) „Антинатурализъм: безкрайният прогрес е не само желателен, 
но и далеч не следва да се ограничава до политически и социални ре-
форми, а трябва да се разпростира и до нашата биологична природа.“ 28.

53. Казано съвсем просто, трансхуманизмът е антинатуралистичен: 
той категорично застава на становището за подобряването и увелича-
ването на възможностите и способностите на човешкото естество, раз-
читайки за това на идеята за безкрайния научно-технически прогрес. 
В крайна сметка трансхуманизмът е открито противопоставен на раз-
бирането за свещената същност на човешкото естество. Той е не само 
антинатуралистки, но и антисакрален. 

54. Наистина откъде идва тази сигурност на човека, тази увереност, 
че той самият, а и нещата, които го касаят пряко или не, зависят от 
него? Не е ли естествено научното разбиране за познанието, онова, кое-
то създава в човека основанията за тази увереност в самия себе си. И 
още: именно опитът с позитивните резултати от това познание. Човек 
все пак постига някакви неща, които поставя като свои цели. Или поне 
постига ги условно… За някакво време… Човек побеждава, но и бива 
съкрушаван… Но сякаш тези съкрушения остават скрити в човешката 
историята. Акцентът се измества от това как свършва даден процес, 
към това как е бил извършван и най-важното каква в крайна сметка би 
била ползата от него, как може да се употреби ценното. Ето идеята за 
прогреса като един вид демиургия на пораженията… Всъщност може 

27 Пак там, с. 54
28 Пак там, с. 58
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би всички човешки дела, доколкото са човешки и само човешки, са по-
ражения на високи чувства, настроения или идеи; но все пак умните, 
заинтересовани мародери на животи събират остатъци и ги опаковат 
като сувенири от текущи победи и градят въз основа на тях историята 
на прогреса. А пораженията?.. те остава скрити… тях просто никой не 
ги има предвид когато гради представата си за исторически съществе-
но. Това, което е писал Шекспир, който и да е той, е несравнимо по-цен-
но от самия Шекспир; той сега е една купчина кости, а трагедиите и 
комедиите му са с несравнимо по-голяма културна стойност. Е, може 
ли да сведем Шекспир до купчината кости и да кажем, ами да, ето, 
в крайна сметка цялата онзи литература се оказа само това… Кости, 
мъртви, сухи кости… Но в това проличава преди всичко склонността на 
човека от страх пред смъртта да се задоволява с привидности, вместо 
с истината, още повече днес в зората на виртуалната култура, когато 
привидността се предпочита пред истинността. 

55. Трябва да сме наясно с това, че в контекста на новата трансхума-
нитарна идеология се води открита идеологическа война чрез автори-
тета на научно-технологическото познание срещу всякакви форми на 
сакрализация както на човешката природа в нейната същност и явле-
ния, така и по отношение на света и Вселената. Чий интерес стои и 
обуславя тази война в името на трезвия техно-научен рационален оп-
тимизъм едва ли е въпрос, на който можем да отговорим еднозначно с 
чиста теоретическа и собствено морална съвест. Но предвид естеството 
на технологичната рационалност, нейната идея, ние следва да се отне-
сем не сляпо или възторжено, а трезво и дори максимално равнодушно 
към формите на така наречената виртуална и информационна култура. 
Защото, както мисля беше представено, виртуалната култура е все пак 
култура на начините ни на отношение към нещата. Като такава тя по-
знава нещата не в тяхната вещественост, а в информационните образи 
на консумацията или оползотворяването им. Не в същинското продуци-
ране на продукта, а в потреблението и по-точно в употребата на про-
дукта. Оттук можем да мислим развитието и своеобразната промяна 
на смисъла от обработване, през икономия, производство, потребление, 
употреба, управление към консумация на продукта. Виртуалният про-
дукт поддържа значимостта си върху образа на оползотвореността си 
и този образ в същинския смисъл на понятието се експлоатира като 
образ на удоволствието. Полезно и дори смислено е онова, което ми 
носи удоволствие.Предпочитано е удоволствието и онова, което носи 
удоволствие. Едно нещо, за да е реално, трябва да носи удоволствие. 

Постхуманизъм и кибертелесност

56. Като култура на технологичните тела, постхуманизмът е културата 
на тялото- технология, на кибертелесността. Тези тела вече не са (ни) 
собствени, а ние започваме да им принадлежим, интегрирайки ги към 
себе си. Това са телата-интерфейси; те са мрежови тела – тела-констела-
ции, такива, които са в режима на технологични, виртуални, кибернетич-
ни пропозиции. Това са тела във връзка – между-тела – интеркорпуси. 
Следователно постхуманистичният човек, макар и бидейки телесен, тя-
лото му вече не му е иманентно, а трасцендиращо се тяло (то вече не 
му принадлежи, а напротив, обратното е, човекът принадлежи на своето 
технологично тяло); то е технология за трансцендиране на телесността, 
то е иманентна трансцендентност, то е тяло-хоризонт. А този човек вече 
е не просто човек, а виртуален агент, който кибернитизира своето интер-
корпусколарно присъствие, своето мрежово тяло. Той го свръхрнаблюда-
ва и това свръхнаблюдение трябва да му носи удоволствие… 

57. Ние трябва да консумираме нашите технологични интеркорпуси. 
И това консумиране е също така технологично. Човекът върви към това 
да се съчетае синергетично с технологиите… Да стане киборг… Ки-
бер-човек. Да съчетае биологията си с технологията, която е създал, 
овеществявайки и автоматизирайки своята биология. Електро-био-маг-
нетизмът направо става техно-био-инфо-енергитизъм. Вместо да се съ-
четаваме с Божията енергия, която е енергията на Нашия Създател, ние 
се съчетаваме с енергията, която генерира нашето създание – техноло-
гията. Това е новата след-човешка и може да се каже вместо-човешка 
синергия. Античовешката синергия. Синергията на Техномистицизма.

Киберкапитализмът, виртуалната култура и тоталитарният 
продуктов либерализъм

58. Приятно, удобно, лесно, забавно, различно, бързо, за мен. Всич-
ко изобщо се мисли, днес в контекста на виртуалната култура през ка-
тегориите на нарцистичния ултралиберален индивидуализъм. Либе-
ралният индивид, разбиран в потенциалния потребителски хоризонт на 
всеки-човек-ей -там е център и принцип на икономията на културното 
потребление. В най-добрия случай говорим за колективно или съгласу-
вано потребление.29 Здравословното, полезното, правилното, актуално-

29 Според Фери това потребление е характерно за т.нар. юберизация или 
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то са също категории в тотализиращия мета-модус всичко-като-за-мен 
на потребителските практики във виртуалната култура. Красивото е 
онова, което се харесва на мен самия, но и виждам, че и другите също 
го харесват; уникален съм, но и другите са също така уникални като 
мен и в това няма проблем, защото те ми показват, че съм готин. Те са 
като мен, не аз като тях… Всички сме различни и в това имаме своето 
общо. Аз съм различен от онзи, който също е различен от мен… Така 
всъщност сме еднакви, доколкото и двамата сме, само дотолкова, до-
колкото се различаваме един от друг… 

59. Днес удоволствието е сигнатурата на избора на продукта. Про-
дуктът и с това бива представен – освен че е полезен и качествен, носи 
удоволствие. Удоволствието е необходимо, за да се предпочете про-
дуктът пред другите подобни продукти. Дори днес може би трябва да 
говорим за самия продукт като за система от ценности – един вид за 
аксиологичния продукт, можем да кажем още за „моралния продукт“.

60. Консумацията, от своя страна, е режим на приобщаване към 
продукцията на новия интелектуално-капиталистически и по-точно 
Киберкапиталистически дух. Самата действителност на Киберкапита-
листическия дух е станала възможна през режимите на дигитализация, 
информатизиране и виртуализиране на стоката, което е рекламата и са-
мата диалектика на рекламния образ. 

61. Това, което е характерно за виртуалното потребителско общество, е 
възпитаването в избора вместо в свободата. Свободата се свежда до свобо-
да да избереш от наличности и този избор се нарича възможност. Истин-
ска възможност няма. Моженето и мъжествеността, т.е. произвеждането 
на продукта идва от индустрията; ние сме оставили на машините да могат. 
Те са моженето, а ние ги управляваме и надзираваме, после просто ги стар-
тираме и изключваме. Продуктите са готови и ние можем да ги употребим, 
но даже това не е употреба, а е консумация – изразходване, буквално – пре-
делно изчерпване на наличен ресурс. Изчерпваме ги и после си набавяме 
нови. Купува се храна с оглед на времето, за което ще бъде изчерпана. 
Купува се апартамент с оглед на времето, за което ще бъде изплащан. Ра-

колаборативната икономика. едно от основните крила на трансхуманистичната 
идеология, което Фери представя в своето изследване Трансхуманитарната революция. 
То, най-просто казано, означава споделяне на продукти и услуги в техноинформа-
ционна инфрастрктурна среда, пренебрегвайки всякакви форми на професионлано и 
институционално сътрудничество. (Вж. Фери, Л., Трансхуманитарнат революция; как 
техномедицината и юберизацията на света ще променят коренно живота ни, с. 27).

боти се с оглед на заплатата, която трябва да служи за изплащането; ако 
не легитимира възможността за изплащане, се търси друга работа. Ние 
сме изразходвали сумата преди да сме я получили, затова я получаваме – 
за да я изразходим. Няма свободни пари – пари не дължими. Който няма 
дългове, той е най-богат. Ето, например, пред брачни договори – на каква 
мярка, в какъв имуществен модел се корпорираме. Как в тази корпорация 
всеки да запази правото върху собствената си собственост необременено 
от интереса на другия. Правим си настояще от бъдеще, като самото бъ-
деше си го измисляме в настоящето и после се оказва, че в миналото сме 
си го измислили. И следователно в последна сметка си правим не настоя-
щето от бъдеще, а бъдеще от минало, а настоящето е само принципът на 
контрол и регулация, при който следим миналото ни да осъществи самото 
себе си в бъдещето. Когато бъдещето, което е от-минало, стане настояще, 
тогава имаме едно сега, което е станало от-минало бъдеще. Това е принци-
път на всеки експериментален режим на онтологическа конституция. Той 
става от хипотеза, която е такова от-минало-ставащо-бъдеще; през техно-
логия, която одействителностява хипотезата, и реалността, която се оказва 
одействителностената хипотеза (новият ни апартамент, който стана наш 
след тридесет годишно изплащане).

Заключение

62. В условията на глобалния информационен ред няма свободна, 
т.е неангажирана информация. Информацията винаги обслужва няка-
къв интерес; и не само това, но бива използвана като средство за упра-
влението и развитието на този интерес. Рекламата става общ дизайн 
на смисъла в глобалните информационни пространства на виртуалната 
култура с помощта на технологично генерираната виртуална реалност, 
която е по-предпочитаната. Главното е, че се артикулира информация, 
която бива полагана като условие за непосредствено убеждение; ин-
формацията става изобщо категория на увереността в единството на су-
бектното и предметното, информацията е категорията на увереността в 
обективната реалност: „Рефлексивността в технологичната култура не 
е отделен процес на размишление. Думите и нещата, мисълта и прак-
тиката се сливат. Мисленето е не само същевременно и да правиш; ми-
сленето е същевременно и да комуникираш. В технологичната култура 
рефлексията става практика; тя става комуникация.“ 30

30  Лаш, Ск., цит. съч, с. 45
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63. Но нека зададем въпроса, защо всъщност съвременният човек, 
със своите култивирани виртуално-технологични знания, умения и ком-
петенции, е склонен свободно и по желание да предпочете и да избере 
в голяма степен виртуалната картина пред веществения образ на света? 

64. Виртуалният свят възниква през идеята да се даде пълна обектив-
ност на човешката свобода и още нещо обаче – и на човешкото въобра-
жение. Виртуалната реалност е реалността, в която всичко е позволено и 
няма ограничения от никакво естество. Това, което искам, мога и имам… 
Самият произход на думата виртуален е от латински, от прилагателното 
viritus, което означава онова, което става според собствена вътрешна сила 
или което се превежда накратко като мъжество. Да имаш своят предмет 
и самия себе си, като ставащ не през някакви външни зависимости, а от 
собствена вътрешна сила. Оттам е и виртуозен. Колкото и далеч на пръв 
поглед да изглежда етимологическата справка с оглед на нашия проблем, 
тя все пак е съществена, ако погледнем задълбочено с доверие и без пре-
дубеждения. Виртуалният свят е светът, който става според собствена 
вътрешна сила; светът на действителната свобода на субекта, разбирана 
като собственото му тотално единство със своя предмет или като дейст-
вителен свой собствен свят. Класическата употреба на понятието вирту-
алност в немската традиция при Хегел е именно тази – виртуално за него 
е понятието, то овладява реалността на своя предмет като овладяване на 
самото себе си, а мисълта изобщо е същински виртуалната сила. 

65. От друга страна, вещественият образ на света не е така просто под-
властен на човешката свобода и на човешкото въображение. Напротив, 
той има иманентна структура, спрямо която човешката субектна и осо-
бена дейност трябва да съобразява желанията си, когато иска да постига 
едни или други свои цели, или едни или други собствени интелектуални 
и практически единства. Веществената картина на света, взета като идея, 
е многозначна. Например класическата древногръцка нагласа към све-
та е била такава: древните гърци са търсили първопринципа на същест-
вуващото в природата – във водата, въздуха, огъня, атом, ентелехията. 
Материализмът също споделя една веществена картина на света, както 
и еволюционизмът, но също така и повечето креационистки теории. Пра-
вославната картина за света, но и за Вселената също е веществена. 

66. Обратно на веществената картина, като основен културен прин-
цип на съвременната епоха се откроява ултралибералното настроение 
на отказ от всякаква класически разбирана традиция и всякакъв тип 
аисторически, т.е вечно разбирана приемственост. 

67. И Фери по своему свидетелства този принцип в описанието на 

тази тенденция : сякаш все повече от периметъра на съществуващото и 
най-вече от собствената същност на човека, е нещо което бива овладяно 
от човека и превърнато в собственост – в капитал. Човек капитализира 
всичко, до което има достъп и това той самият, т.е. съвременният човек, 
възприема като развитие и прогрес на своя естествен научно-техниче-
ски светоглед: 

68. „Не е изненадващо също, че трансхуманизмът и колаборативната 
икономика чудесно се вписват в общата насоченост на западните демо-
крации, в бавната, но неизбежна еволюция – все по-бърза от края на ми-
налия век, – която ни подтиква да се стремим, поне от Просвещението 
насам, все повече да вкарваме в орбита на свободното човешко решение 
онова, което е било apriori изключено в света на древните, във вселената 
на обичаите, на вечната и неприкосновена приемственост, характерни за 
традиционните общества още от зората на човечеството.“31 

69. И все пак, имайки предвид последните думи на Фери, за мен 
съвсем ясно проличава все по-външното отношение към традиционни-
те форми на живот, в което изпада съвременната популярна хуманита-
ристика. В това да придобиваш някакъв старинен човешки общностен 
дух и в това да придобиваш духа на съвременния ултралиберален човек 
всъщност няма особено съществена разлика… Може би, сами по себе 
си, особено взети в своята абстракция, тези древни човешки традиции 
са действително просто едно тежко, безсмислено бреме, което няма 
защо да се носи от когото и да е. Самата тежест, която внушава това и се 
изпитва във връзка с него, е сама по себе си показателна, но дали това 
е валидно изказване за всички съществуващи традиции… Може би да, 
особено ако, подобно Фери, имаме към тях абстрактно външно отноше-
ние, лишено не просто от конкретно съдържателно познание, но и от 
реален изследователски и морален интерес. Ето, например, за разлика 
от формално или музейно разглежданото бреме на културните тради-
ции, бремето на Православната Богочовешката традиция, не е тежко, а 
е леко, разведряващо, действително освобождаващо и най-важното, то 
променя битието на онзи, който го взима върху си… Цялото му битие… 
Но все пак тази традиция (може би като всяка традиция изобщо) трябва 
да бъде изследвана и представена преди всичко като частен онтологи-
чески случай, защото тя съществува именно по този начин – като съ-
кровище, като красив бисер сред множество ненужни предмети… Като 

31 Фери, Л., Трансхуманитарнат революция. Как техномедицината и юберизацията на 
света ще променят коренно живота ни, с. 31 
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имане, скрито в нива… Но също и като светило, което осветява всичко 
в някой дом… Или като град, който стой на връх планина… Но дали 
ще разпознаем този дом, сред всички останали домове? Дали ще видим 
този точно хълм, на който има такъв един сияещ от светлината си град 
сред всички останали хълмов? Това зависи от желанията на човешкото 
сърце.В крайна сметка именно в категориите на православната духовна 
култура, лично аз, като онтолог и като морален философ, виждам хори-
зонта на същинската реална алтернатива на западната културна идея за 
човек и неговия свят; една алтернатива, която действително застава на 
различно от западното разбиране и за онтологията на света, и за онто-
логията на човека. От своя страна, моралната философия и собствено 
православната етика също са основани на същностно различни кате-
гории и понятия за ценност от тези, които са характерни за западния 
свят. И за да не прозвуча тук изключително пожелателно ще кажа, че 
не тъждеството между субекта и обекта (разбирано като истина); не 
свободата (разбирана като автономия); не индивидът и частното благо 
(разбирани като щастие); а любовта (разбирана като истина), взаим-
ността (разбирана като правда) и синергията (разбирана като благо) са 
основните етико-онтологически категории в православното разбиране 
за човека и неговия свят. И накрая, за разлика от Западния свят, който 
ценни най-много от всичко човека и всичко онова, което е собствено чо-
вешко, православният свят цени най-много Богочовека и всичко онова, 
което е достойнство на Богочовека. Така едната култура намира себе си 
в достойнството и в грижата за човешкото, а другата – в приобщаването 
на човека към Богочовешкото. От своя страна, грижата да се изразят 
принципите и категориите на православната духовна култура в езика и 
дискурсивните пространаства на съвременната философия, остава за-
дача, която е отворена към хоризонта на своето собствено бъдеще. 

***

70. Този текст е само едно предварително представяне на впечат-
ления, бележки и коментари по засегнати въпроси, които имат за цел 
да обсъдят хоризонтите за едно възможно бъдещо по-задълбочено из-
следване, а защо не и да намери симпатизанти и евентуални сътрудни-
ци. Главното е идеята за възможността да се избира; а за да се избира 
трябва да има действителна алтернатива. Алтернатива на основните 
понятия на западния свят – прогресът като необходимост; свободата 
като автономия; правото като висша ценност, всеобщността, разбира-

на като някакъв тип трансценденталаност. Посткибернетичният етос е 
дискурс, който открива място и има за цел да дава публичност и акту-
алност на другите, реално алтернативните разбирания за човека и него-
вия свят. Посткибернетичният етос, като такъв, е устояване на дискурса 
на различието.
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NOTES ON THE IDEA OF PОST-CYBERNETIC 
ETHOS

Ivaylo Dobrev
Abstract. The current Notes intend to outline the notion of post-

cybernetic ethos understood as a hypothetical model and described as one 
of the possible expressions of the post-virtual culture. I will trace some 
preliminary directions for a research project that has at its center that 
same model formed by system of concepts that could highlight the ethical 
and ontological horizons of a possible way of living that differs radically 
from the contemporary lifestyle, which is characterized by technological 
rationality, information society and the virtual culture. The contemporary 
culture is defined in this paper as an age of the Cybercapitalistic spirit. 

Kеy words: post-cybernetic ethos, cyber-capitalistic spirit, information 
society, technological rationality, virtual culture, experimental spirit, 
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