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ТЕМА НА БРОЯ „ЕТИКА И ТЕХНОЛОГИЧЕН РИСК“
ГЛАВЕН РЕДАКТОР – ЕМИЛИЯ В. МАРИНОВА
editor@jesbg.com

THEME OF THE ISSUE “ETHICS AND TECHNOLOGICAL RISK”
EDITOR-IN-CHIEF – EMILIA V. MARINOVA

Уважаеми Читателю!
В брой 4, кн. 2 за 2019 г. и брой 5, кн. 1 за 2020 г. Ви представяме текстовете от
Петнадесетата юбилейна национална конференция по етика, посветена на етиката и
технологичния риск. Събитието е дело на съвместните усилия на секция „Етически
изследвания“ на Институт по философия и социология (бивш Институт за изследване
на обществата и знанието) при БАН и катедра „Логика, етика и естетика, ФФ, СУ „Св.
Климент Охридски“, със съдействието на катедра „Психология“ при ФФ на СУ „Св.
Климент Охридски“.
В течение на осем заседания (11 – 13 ноември 2019 г., Нова конферентна зала и
63 аудитория на Алма Матер) бяха представени 50 доклада, разпределени в девет
тематични полета. Тук представяме пълните текстове, доработени в духа на дискусиите
на станалия традиционен за академичната етика научен форум.
Приятно четене!
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ГЛАВЕН РЕДАКТОР

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
КЪМ КОНФЕРЕНЦИЯТА „ЕТИКА И ТЕХНОЛОГИЧЕН РИСК“
ОТ Г-ЖА МАРИЯ ГАБРИЕЛ, ЕВРОПЕЙСКИ КОМИСАР

Уважаеми организатори от Българската академия на науките и от Софийския
университет "Св. Климент Охридски",
Уважаеми участници в Петнадесетата Национална конференция по етика
„ЕТИКА И ТЕХНОЛОГИЧЕН РИСК“,
Нашето общество се намира в епицентъра на безпрецедентна цифрова
революция, в която технологиите все повече навлизат във всеки аспект на нашия
живот. Много от дейностите ни и начинът, по който общуваме един с друг, са силно
повлияни от технологиите. Съчетаването на ползите и рисковете от технологичните
иновации през 21-ви век е сложно начинание.
А напредъкът по теми, като изкуствения интелект например, засяга по-голям
брой хора и води до по-далеч стигащи последствия. Технологията не е неутрална. Тя
все повече поставя безпрецедентни морални дилеми, които задължително трябва да
бъдат осъзнати и изрично разисквани. В крайна сметка, начинът, по който разиваме,
прилагаме, взаимодействаме с технологиите днес ще определи света, в който ще
живеем утре. И това е същината на всеки етичен дебат: как ние, като общество, искаме
да оформим нашето бъдеще; какъв свят искаме за поколенията след нас?
Прекалено дълго етиката бе свързвана със свръхрегулации или бе синоним на
поставяне на спирачки на прогреса. Това е фундаментално подвеждащо за ролята на
етиката и нейното приложение. Етиката служи за компас в промяната на модела спрямо
нашите споделени ценности и трансформира нашия свят. Мисля, че поставянето в нови
рамки на разговора за етиката е основополагаща задача - как тя се възприема от нещо,
спъващо прогреса, в нещо, което го улеснява.
На европейско ниво, етичните спорове в процеса на правене на политика не са
нещо ново. Те могат да бъдат проследени още до председателя на Европейската
комисия Жак Делор и създаването на Европейска група за етика в науката и новите
технологии, която и до ден днешен продължава да разсъждава, критикува и съветва
Комисията относно етичните измерения на нейните политики. Над тази основа се
Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 4, кн. 2/2019
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надгражда. Етиката все повече се насочва в посока законодателството, внасящо свой
нов елемент, като Общия регламент за защита на данните (GDPR) и развитието на
стратегия на ЕС за изкуствения интелект.
Така се предвижда включване на "етика според случая" за всеки изкуствен
интелект в Европа. Това е допълнително подкрепено от Рамковата програма за
механизъм за преразглеждане на етиката, който изисква всички бенефициери да
прилагат етични принципи строго според всеки конкретен случай, за да защитят и
минимизират риска за участващите в изследванията и за бъдещите потенциални
потребители при развиването на продукти, стоки и приложения, финансирани от ЕС.
Един от най-високо стоящите приоритети на новото ръководство на
Европейската комисия е да предложи законодателство за координиран подход за
човешките и етични измерения на изкуствения интелект.
Трябва обаче да погледнем отвъд Европа. Технологиите не признават
национални или регионални граници. Подходът на ЕС за опазване на неговите основни
ценности, на човешкото добруване и щастие, ще бъдат успешни само ако ангажираме
глобалните ни партньори в международен координиран подход.
По подобен начин, разрешаването на етичните проблеми изисква приобщаване и
провеждане на широк обществен дебат и обмисляне, ако искаме решенията да имат
легитимност и морално оправдание. Изследвания, финансирани от Европейската
комисия, показаха широк спектър от тревоги сред гражданите, породени от новите
технологии. Затова разговорът за технологиите, риска и бъдещето на нашето общество,
задължително трябва да излезе от политическите и академичните среди. Такива
процеси задължително трябва да включват широк спектър от гласове, интереси,
заинтересовани страни и, що се отнася до академичната общност, да съчетава и
включва мнения от различни дисциплини.
Тази

конференция

е

вдъхновяващ

пример

за

интердисциплинарно

сътрудничество между различни заинтересовани страни. А това е нещо, от което
Европа се нуждае, за да гарантира, че технологиите са положителна оформяща сила в
обществото, икономиката и живота на хората.
София, 11.11.2019 г.

Г-жа Мария Габриел
/Европейски комисар/
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ГЛАВЕН РЕДАКТОР

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
до участниците в националната конференция
„Етика и технологичен риск“
Уважаеми участници в настоящата конференция „Етика и технологичен риск“,
Уважаеми гости,
Скъпи колеги,
Стана традиция всяка година да се провежда национална конференция, посветена
на важни за обществото приложни етически проблеми, чийто основен организатор е
секция „Етически изследвания“ към Института за изследване на обществата и знанието
при БАН съвместно с други институции у нас, свързани с изследването на етически
проблеми. Националните конференции по етика са значим фактор за отстояването и
развитието на етическата наука у нас.
Тазгодишната конференция е петнадесета по рода си и е посветена на темата
„Етика и технологичен риск“. Конференцията не е тясно професионално обвързана
само със специалисти по етика у нас, а има за цел да събере широк кръг от различни и
допълващи се специалисти – философи, етици, социолози, културолози, медици,
политолози, юристи, икономисти, инженери, програмисти, компютърни специалисти,
деятели от социалната сфера и неправителствените организации и др., които да
обогатят чрез своята гледна точка и експертиза етическите измерения на новите
технологични форми за въздействие, манипулация и контрол върху поведението,
мисленето, ценностите, взаимоотношенията, чувствата и др. на човека и обществото.
Със своите заявени над 50 доклада в рамките на три дена се очаква конференцията
да допринесе за издигането на етическия дебат у нас на нова висота с обсъждането на
теми като „Цифровият начин на живот и виртуализираният човек“, „Етика, право и
технологичен риск“, „Технологии, власт и политика“, „Техноутопизъм и етика :
трансхуманизъм и постхуманизм“, „Mашинна и компютърна етика“, „Медийна
екология и виртуални социални мрежи“, „Електронно здравеопазване и медицински
технологии“, „Технологии, етика и образование“ и др.
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От името на ръководството на Института за изследване на обществата и знанието
при БАН пожелавам ползотворна работа на всички участници и очертаване на
конкретни резултати по дебатираните теми.
На добър час, скъпи колеги!

София

проф. дфн Веселин Петров

11.11.2019 г.

/директор на ИИОЗ-БАН/

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 4, кн. 2/2019

Технологии и морал

6

ТЕХНОЛОГИИ И МОРАЛ
ВАСИЛ ПРОДАНОВ
Тракийски научен институт
vkprodanov@gmail.com

TECHNOLOGIES AND MORALITY
VASSIL PRODANOV
Thracian Scientific Institute
Abstract
The article discusses the development of relationship between technologies and morality
during the different technology revolutions. This relationship is systematically determined.
That is why we should not fall into technological determinism in our explanation of the links
between technology and morality. Technology is a tool that can have opposite consequences
depending on how it is used. What will dominate depends on the system in which the
technology is incorporated, not on the technology itself. If the system works so that not the
goals but the means are the basic mechanism of its functioning, it becomes increasingly
dangerous and destructive with every new stage of technological development.
Keywords: technology, morality, means, ends, technological determinism, technological
revolutions, system consequences, capitalism, moral development
Какво ново - като механизъм за общуване, социализация, въздействие, създаване
и упражняване на нови правила – влиза в морала и етиката с всяко голямо технологично
откритие и скок в технологиите? К. Ясперс отговаря, че техниката представлява само
средство, понякога погрешно разглеждано като самоцел. Проблемът е, че степента на
влияние на техниката е толкова голяма, че човек попада под нейната власт и тя започва
да функционира като „независима от никого, увличаща всичко със себе си сила“.
[Ясперс, 1985: 146]
Всъщност технологиите могат да имат както силно позитивни, така и ужасяващи
негативни следствия. Човек прави първите си технологични открития, каквито са
каменният нож и огънят, още в каменната епоха преди стотици хиляди години. Още
тогава обаче се вижда, че това са технологии, които водят до качествен скок във
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възможностите за развитие, но може да се използват и с деструктивни цели. Огънят
осигурява топлина в студените дни, служи за подготвяне на храна и оцеляване. Но с
него могат да се горят книги и хора, както става неведнъж в историята на човечеството.
Подобряването на технологиите води до намаляване на детската смъртност и
увеличаване на продължителността на живота с всяка индустриална революция, което е
скок и в медицинските технологии и подобряването на начина на живот. Във
Великобритания в края на Средновековието средната продължителност на живота на
едно новородено дете е 21 години, [A millennium of health improvement, 1998]. През
1841 г., когато е възходът на първата индустриална революция, тя става 42 години при
момичетата и 40 години при момчетата. През 2016 г. очакваната продължителност на
живота на едно новородено момиченце е вече 83 години, а на момченце 79 години.
[Amanda, 2018] Подобреното здравеопазване, създаването на модерни санитарни
системи и имунизация, достъпът до течаща вода и по-пълноценното хранене водят до
рязко увеличаване на продължителността на живота.
В същото време се наблюдава и противоположната тенденция на рязко
увеличаване на броя на загиналите от новопоявяващите се технологии. През Първата
световна война, която се води още с технологиите главно на първата индустриална
революция, общият брой на пострадалите военни и цивилни е около 45 милиона, като
между 15 и 19 милиона умират, а ранените са 23 милиона. През Втората световна война,
когато се развиват технологиите на Втората световна революция, броят на загиналите се
увеличава и е между 70 и 85 милиона.
При това, колкото по-развита е една технология, толкова по-големи са нейните
възможности както за позитивни, така и за негативни следствия. Да се използва за
подобряване на живота на милиони хора, но и да служи за унищожение на милиони
хора. Още в доиндустриалния период, когато започва развитието на технологиите на
Новото време става възможна 30-годишната война в Европа, в която са избити около 10
милиона души, благодарение на оръдията и мускетите, на барута, на печатната машина,
с която се разпространява пропаганда и печатат алтернативни на официалната
католическа идеология виждания. И така е непрекъснато след това.
Моралната оценка на ставащото в най-висока степен е обусловено от
идеологиите, формирани от социално-икономическата система на капитализма на
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различни етапи, включително и по времето на държавния социализъм у нас, когато
Изтокът и Западът се противопоставят чрез ядрено оръжие на принципа на „взаимно
гарантирано унищожение“, което обаче може да има алтернативни оценки, да се вкара в
различни ценностни координати. Спомням си една собствена история в началото на
1980-те години, когато след годините на разведряване между двете световни системи
започна втора студена война с разполагане на американски ракети в Европа и се
заговори, че ядрен сблъсък би бил фатален за човечеството. Тогава на ХVII световeн
философски конгрес в Монреал през август 1983 г. по инициатива на американския
философ Джон Сомървил създадохме световна организация „Интърнейшънъл
филосъфърс ъгейнст нюклеар омнисайд“ за борба срещу ядреното всеунищожение на
човечеството. Аз се включих в нея и получих удари от две посоки. Първата бе от
американска – американците обявиха, че това е „организация, враждебна на
американското правителство“ и при пътуването ми за участие в нейна конференция в
Сейнт Луис претърпях поредица от умишлено организирани логистични и
здравословни премеждия. Втората бе в България, където публикувах в сп. “Философска
мисъл“ статия, озаглавена „Ядрената война и справедливостта“, в която развивах тезата,
че унищожителните следствия на ядрените оръжия за цялото човечество са такива, че
независимо кой започва и как участва в такава война, тя би била несправедлива. Заради
тази статия един професор от Военна академия написа серия писма до Генералния щаб
на съветската армия, Генералния щаб на българската армия, до ЦК на БКП как с нея съм
деморализирал българската армия за бъдещата война със световния империализъм. Не
му се обърна официално внимание, защото очевидно у управляващите у нас и в СССР е
имало нагласа, че това което пиша е вярно. В случая един конкретен човек, този
професор гледаше негативно като американското правителство на виждането за това, че
определени технологии са толкова деструктивни, че не може да има позитивна морална
оценка за тях, независимо от това кой как ги използва.
Давам този пример, тъй като той е свързан с теоретичния анализ на етиката на
технологиите. Те са средство, свързани са с класическото разграничение между
категоричен и хипотетичен императив, което средство обаче с всяка последваща
технологична революция става все по-мощно във всичките си измерения – като се
почне от идеологическото (с него все по-успешно можеш да създаваш идеологически
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апарати за манипулация на милиони и милиарди хора) и се стигне до военното (с него
все по-успешно можеш да убиваш милиони хора). Кое ще доминира зависи от
системата, в която е включена технологията, а не от технологията сама по себе си. Ако
тази система функционира така, че не целите, а средствата се превръщат в основен
механизъм на функционирането й, тя става все по-опасна и деструктивна. Моралната й
оценка е важна, но промените няма да дойдат само с моралното й заклеймяване, а с
реалната й промяна, свързана с по-базисни социалноикономически причини. А за да
видим посоката на тази промяна, трябва да имаме предвид кой е двигателят на
развитието на технологиите, а оттук и на функционирането на цялата социална система
досега.
Двигателят на развитието на технологиите от времето на манифактурния
капитализъм насам е печалбата и капитализмът при всяко падане на нормата на
печалбата излиза от стагнацията и кризата чрез разширяване на пазарите, засилване на
експлоатацията, войни или нови технологични открития. Технологиите може да бъдат
открити там, където няма капитализъм, както е с барута и книгопечатането в Китай, но
те си остават любопитен факт, който не влиза в обръщение, защото няма капитализъм.
Те функционират там, където има битка за пазарна печалба.
С помощта на технологиите се придобива власт и мощ от капитала и от
държавите, които създават стратегии за технологично развитие. Технологиите от своя
страна водят до промени в социалните системи и съответни изменения в социалноикономическата, статусната и престижната стратификация. Водеща сред тях е
социално-икономическата, която най-силно е корелирана и със статусната, и с
престижната.
Технологичните

революции

са

свързани

с

Кондратиевските

цикли

на

капитализма, отслабване на възможностите за натрупване на капитал, тенденции към
рязко падане на нормата на печалба. Промените в технологиите са свързани и с
геополитически промени, тъй като държавите, в които започва съответната
технологична революция имат хегемонна роля в натрупването на капитал. При това се
наблюдава важна закономерност – на ранния етап на технологичните революции винаги
има рязко увеличаване на неравенството. На късните етапи има финансилизация, войни,
преразпределение на територии. Така е при първата индустриална революция, когато
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Маркс развива идеята за абсолютното обедняване. Така е и при втората индустриална
революция, известна в САЩ като „първа позлатена епоха“ (first golded age). Същото
става и при третата индустриална революция, но този път в глобален план, когато се
извършва финансилизация и глобализация на корпорациите и се очертава тенденция
към преразпределение на богатството към нови страни от така нар. „Трети свят“, на
първо място Китай. Сега при четвъртата индустриална революция новите технологии
водят по-ускорено от всякога до

технологични монополи, неравенство, нова

милитаризация, войни, масови епидемии, разпад на държави.
Технологичните революции имат следствия върху целите социални системи.
Сред тези системни следствия са и промените в моралните и правните системи. Рязко
усложняване на формалните нормативни системи започва именно с първата
индустриална революция и след всяка следваща има ускорено генериране на нови
закони, формални и неформални правила. Променя се характерът на труда, неговата
организация, професионалната структура, а оттук и формалните и неформални правила
в него. При това с увеличаването на конкуренцията и общественото богатство нараства
и ролята на неосезаемите, включително и морални фактори във функционирането на
пазара. Неслучайно моралът се въвлича във функционирането на пазарната система
чрез понятието за социален капитал, чрез доверието, което имаме към съответния
продавач на услуга или продукт, което ни кара да предпочитаме него, а не неговия
конкурент. Неслучайно идеята за социален капитал се появява паралелно с появата на
Центрове по бизнес етика и етически индекси на компаниите, които се превръщат във
фактор в конкурентната надпревара и в един от основните елементи на пиара и
маркетинга.
Технологичните революции, съчетани с особеностите на функциониране на
капитализма са предпоставки за промяната не само на инструменталната, но и на
целевата

рационалност.

Целевата

рационалност

се

оказва

обусловена

от

инструменталната в няколко основни отношения. Първо, всяка нова индустриална
революция увеличава скоростта и сложността на социалната система и съвкупността от
правила, необходими за функционирането й. Затова и традиционният морал се замества
с увеличаващи се с нарастваща скорост нови закони, поднормативни актове и всякакви
възможни правилници, каквито има и днес.

Второ, променят се базисни морални
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правила, задаващи сферата на сакралното, на висшите цели на едно общество. Те могат
да се изразяват чрез лозунги като „Аллах акбар“, но и „Отечеството или смърт“.
В традиционните общества моралът е резултат от естественото развитие на
отношенията

в

общностите

и

на

религията.

С

индустриалните

революции

усложняването на обществата и скоростта на промените не само превръщат етиката в
самостоятелна дисциплина, но тя започва да се разделя на различни поддисциплини и
не само да изследва, но и да обосновава генерирането на нови морални правила. Наред
с философията на морала се оформят социология на морала, психология на морала,
теории за моралните стимули в производството, протича разделение на нормативна и
дескриптивна етика, разгръщат се институции за създаване на етически индекси на
всякакви възможни равнища. Този процес протича най-напред на национално и
интернационално равнище, където в условията на съветски социализъм се появява
например Моралният кодекс на строителя на комунизма, а при неолибералния
капитализъм – така нар. европейски ценности, евроатлантически ценности, либерално
отхвърляне на „езика на омразата“, налагане с помощта на стотици неправителствени
организации и западни посланици на шествия в чест на „сексуално различните“ и
мултикултурализма, пренаписването на историята в съответния дух. Този процес се
разгръща обаче и на институционални и локални равнища, където се появяват кодекси
по етика на политически партии, държавни институции, университети, научни
институции, корпорации и пр.. Появяват се непрекъснато нови проблемни ситуации и
необходимостта от нови морални правила. Нарастващите рискове и непрогнозируеми
следствия на най-новите технологии водят до търсенето на етични правила във
функционирането на всяка от тях – от етика на изкуствения интелект до етика на
големите данни и робоетика. Всичко това изразява ускорението на процесите и
усложняването на всички нормативни системи.
Сред системните следствия на технологиите са промените в равенствата и
неравенствата, в социалната структура на обществата, в класовите разделения,
класовата организация и битки. Популярна е идеята за разделението на обществото на
две големи класи – на абсолютно обедняващ пролетариат и капиталисти в началото на
първата индустриална революция. После се оказва, че промените са свързани с
усложняваща се социална структура в няколко основни координатни системи –
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йерархии в богатството, йерархии в капитала, подоходни класи, статусни йерархии,
йерархии на престижа. Водещи са йерархиите в капитала и богатството, но те не са
единствените, възможни са и други, а освен това те добиват значимост в определени
периоди, особено при в началото на всяка от индустриалните революции. Затова и
групите, които реагират активно и протестират, може да са свързани с подоходни, но
може да са недоволни и от статусните си йерархии и йерархиите на престижа. Това е
един от факторите за особената роля на интелигенцията в социалните промени, тъй като
при нея много важна мотивация е свързана със статусните и престижни йерархии. Това
обяснява например защо немалка част от художествената интелигенция, която беше
силно подкрепяна и в редица отношения като че ли галено дете на държавния
социализъм у нас, в условията на геополитическа промяна се превърна в острие на
реставрацията на капитализма.
Друга посока на системна корелация между технологиите и ценностите са
промените на системите на образование и социализация с всеки етап на технологичните
революции, тъй като те са зависими от знанията и уменията, изисквани от променящите
се технологии. Същевременно те са и по-широко системно обусловени, особено с
глобализацията на капитала и движението на работна сила, при което може да се
създадат условия, каквито наблюдаваме днес в определени региони, включително и у
нас, за увеличаването на така нар. умни или интелигентни технологии, свързани с
интернет на нещата, но и за увеличаването на хората, чието интелектуално равнище
пада. Така се генерира когнитивно и интелектуално неравенство, което в крайна сметка
има и ценностни последствия, защото обществата и териториите се разделят на такива,
които знаят и могат, и на такива, които не знаят и не могат.
Технологичните революции трансформират начина на производство, намаляват
стойността на различни стоки, увеличават общественото богатство, а това променя
потребностите, потреблението, а оттук и начина на живот, развлеченията, самооценката,
съвкупността от цели, усещането за благополучие и реализация на милиони хора.
Върви се като цяло към по-високите равнища на удовлетворяване на потребностите по
пирамидата на Маслоу. За нарастващо количество хора значими стават потребности
като сигурност, признание, възможности за възходящо развитие. Това обаче в условия
на увеличаващите се неравенства, които циклично носят със себе си технологичните
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революции при капитализма, е свързано със загуба на социален и икономически статус
на милиони хора, като се започне от абсолютното обедняване на работническата класа
през първата половина на ХIX век и се стигне до загуба на предходния
социалноикономически статус на немалка част от предишната средна подоходна класа в
развитите западни страни днес. А в момента в условията на четвърта индустриална
революция имаме увеличаване на броя на хората, характеризирани като прекариат и гиг
работници. Това днес води до засилени нагласи у големи групи от хора за това, че губят
предходния си статус, претърпяват низходящо развитие, имат усещане на лузъри.
Увеличават се социалната поляризация, антиглобалистките и антилибералните нагласи,
има обръщане към консервативни ценностни системи.
Промените в комуникационните технологии, като се започне от книгопечатането
през ХV век и се стигне до мобилния интернет и 5G мрежите днес, са предпоставка за
резки скокове в обема на комуникациите между хората, начина на формиране на
общности, на обществено мнение, на споделени ценности. Това става основа за
промени на идеологическите механизми, системите на възпитание и социализация,
начина на функциониране на общественото мнение, системите на социален контрол.
Има движение от локалните общности, с локалното обществено мнение, традиции и
контрол в аграрните епохи, когато над 90 % от населението на света не е виждало
повече от няколкостотин души в своя живот, през общностите в националните
публични пространства по време на първата и втората индустриални революции,
формирани чрез медиите и масовото образование. В тях се формират силни национални
идентичности, а отечеството се превръща в сакрална сфера, задаваща най-висшите
ценности, и в предпоставка за лозунги и принципи от рода на „Отечеството или смърт“
и „Венето, после отечеството най-много обичам тебе“. Сега се намираме в преход от
глобалните и космополитни идентичности на третата индустриална революция към
виртуалните общности, запознанства, социалните мрежи и дигиталните идентичности
при четвъртата индустриална революция.
Технологиите правят възможно най-напред движение от локалното публично
пространство и непосредствен контакт на конкретно селище към националното
публично пространство, създавано от вестника, а след това от радиото и телевизията.
През третата индустриална революция във възход е глобалното публично пространство,
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което с дигиталните технологии през последните две десетилетия става и глобално
виртуално пространство. Това променя характера на публичните въздействия и
общественото мнение, осъществяващо контрол върху поведението и ценностите. На
ранен етап на развитие същностна характеристика на промяната е създаването на
предпостави за разделение между публично и частно, обвързано и с разделението в
собствеността. То се превръща в базисно човешко право и водеща ценност в
либералната традиция. От третата и особено сега с четвъртата индустриална революция
това разделение отслабва, губи все повече значението си, все повече неща от
индивидуалния човешки живот стават публични. Тенденцията е с увеличаване на
механизмите на контрол и количеството и мащаба на рисковете предходното разделение
между публично и частно пространство и ценностите, с които е свързано то да се
размива, а в перспектива и да изчезне.
Появата на разделението между публично и частно има като една от важните си
причини разделението в дейността на човека извън семейството - в производството,
услугите, медиите и изобщо в публични пространства, а от друга страна - животът в
семейството, в личните отношения, дома. Това разделение обаче претърпява радикални
промени, а с него се променят и отношенията между половете, семейните ценности,
поколенията. Върви се от традиционното патриархално семейство към семейството по
време на първата индустриална революция, в което мъжът работи извън дома, а жената
гледа децата и се извършва така нар. демографски преход към бързо увеличаване на
населението. След това се прави преход към масовото образование и намаляването на
раждаемостта при втората индустриална революция, а оттам към джендър равенството
при третата индустриална революция и рязкото падане на раждаемостта, увеличаването
на разводите и на живеещите без сключен брак.
Всяка индустриална революция увеличава възможностите за създаване на
богатство и подобряване на начина на живот на стотици милиони хора, но паралелно с
това води до увеличаване на рисковете, свързани с работата на машините и убийствата
при войните, налагане на господство на една страна над друга страна. Известно е
например, че през втората половина на ХIX век големите западни държави, в които са
развити новите военни технологии, получават възможност с един взвод, въоръжен с
картечници да овладеят колониално голяма част от Африка.

Втората индустриална
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революция води до това, че във войните през ХХ век са убити повече хора, отколкото от
началото на новата ера насам. Третата индустриална революция ражда идеята на Улрих
Бек за появата на „обществото на риска“. Технологиите убиват чрез различни
механизми – чрез замърсяване на природната среда, чрез катастрофи от различен вид,
като се почне от инцидентите с ядрените централи в Чернобил и Фукушима и се стигне
до пътно-транспортните инциденти. В наше време за 30 години от пътни инциденти с
транспортни технологии са убивани повече хора, отколкото в 30 годишната религиозна
война в Европа между 1618 и 1648 г. Всяка година днес в автомобилни инциденти в
света загиват близо 1.25 милиона души, което прави средно по 3 287 убити човека на
ден. Допълнително има между 20 и 50 милиона души ранени или осакатени ежегодно.
[Road Safety Facts, 2019]
Четвъртата индустриална революция рязко увеличава всякакви рискове, като се
започне от възможностите чрез кибератаки да бъдат унищожени инфраструктури с
мащабите на това, което унищожават ядрените оръжия, и се стигне до всякакви
манипулации, измами, биовойни и робовойни, които може да ликвидират по-голямата
част от човечеството. Появяват се немислими преди рискове, като например
заграбването и манипулацията на данните на милиони хора в една страна от
разузнавателни служби или частни структури, намиращи се на другия край на
планетата. Технологичните рискове стават всекидневие, неопределеността нараства,
тъй като се появяват принципно нови заплахи. Неслучайно Улрих Бек ще заговори за
принцип за предпазливостта при ориентиране към нови открития и технологии. Затова
и едно от най-бързо развиващите се научни и технологични направления в момента е
изследването и реагирането на рисковете, и то на първо място на рисковете от новите
технологии. Така например в химическата промишленост на САЩ за изследване на
рисковете се харчат между 25 и 30 % от цялото финансиране на научните разработки, а
във фармакологията този процент достига 50 %. Бързо се увеличава броят на експертите
по оценката и управлението на рисковете, в психологията възниква ново направление –
психология на възприятието на рисковете. Към технологиите, които са най-голяма
заплаха се отнасят нови видове оръжия, свързани с хибридни биоподобни наносистеми
и наноструктури, самопроизвеждащи се биоподобни наноструктури с непредсказуеми
свойства, изкуствени биологични и хибридни организми, способни на самоорганизация,
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адаптация, самообучение и възпроизводство, технологии за извличане на информация и
промишлен шпионаж. [Ястреб, 2014:189-194]
Това, което засилва и позитивните, и негативни следствия от всеки последващ
етап от развитието на технологиите, а също така има и деструктивни следствия за
морала, е на първо място социално-икономическата система на капитализма. Реалният
морал се определя от социално-икономическата система, а технологиите засилват
нейното въздействие. А капитализмът като система рязко увеличава именно липсата на
реален морал. Азбучно известни от много изследвания са две корелации. Първата е, че
колкото по-богат е един човек, толкова по-малко е склонен да дарява като процент от
това, което има. Втората е, че неокласическият икономикс, опиращ се на идеите за хомо
економикс и свободния пазар прави обучаваните в този дух студенти егоисти, за разлика
от политикономията. Но това има и по-дълбоки последствия на нарастващ
индивидуализъм и атомизация на обществото в резултат от неолиберализацията в
последните десетилетия, което се потвърждава от множество изследвания. През 1920-те
години например само 5 % от американците живеят сами, а днес над една четвърт
живеят сами, което е най-високото ниво в историята на страната. В резултат на това
употребата на антидепресанти само през последните 20 години е скочила с 400 %. Или
ако вземем друго морално измерение, свързано с богатството на социалните групи.
Изследване в Университета в Торонто показва, че богатите са по-малко щедри от
бедните. При това колкото по-голямо е неравенството, толкова по-малко са щедри
богатите. При друго изследване се наблюдава поведението на хора с евтини и със скъпи
коли. Тези със скъпите коли е по-вероятно да се опитат да изпреварят другите от тези с
по-евтините коли. На пешеходни пътеки проучването показва, че почти всички
шофьори с евтини коли намаляват скоростта и изчакват пешеходците, докато тези със
скъпите коли са много по-малко склонни да правят това. Изследванията показват
също, че по-богатите е много по-вероятно да мамят при игри, задачи, преговори, в
работата си. Изследователи от Нюйркския психиатричен институт правят проучване
сред 43 000 човека и откриват, че богатите е по-вероятно да си излязат от магазина със
стока, която не са платили, в сравнение с бедните. [Ryan, 2019] От всички тези
проучвания виждаме не само, че моралът е зависим не от технологиите, а от класовата
принадлежност, но и това, че ако си от богатите класи, които са и в управленските
Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 4, кн. 2/2019

17

ВАСИЛ ПРОДАНОВ

структури или държат тези структури под контрол, много по-малко ще се съобразяваш
с него. И можем да предположим, че именно те могат да се възползват от негативните
възможности на технологиите, за да запазят позициите си.
Във всеки случай експоненциалното развитие на нови технологии и ускорената
промяна правят света все по-неравновесен, водят го към точки на бифуркацията и
само алтернативни сценарии или контрафактически подход могат да ни дадат отговор
дали ще се тръгне към саморазрушаване на човечеството чрез новите технологии или
към промени на логиката на функциониране на системата, която превръща печалбата
и съответно хипотетичните императиви в самоцел. [Todorova, 2015]
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Abstract
The purpose of the paper is to present the history of ethical debate about the progress of the
technologies and consequences of this progress today as the contemporary techno-utopianism,
stemming from the influence of hi-tech on the ideas of human happiness and future. The main
thesis of the author is that the greatest challenge for modern people is to think about their
identity and happiness independently of technical abilities for enhancement and promises of
techno-utopianism for eternal happiness as constant sensual pleasure, achievable through the
means of technology.
Keywords: technological progress, happiness, pleasure, transhuanism, utopianism, Y. N.
Harari, J. Ortega y Gasset
Съвременното бързо нарастващо присъствие и значение на технологии в
обществения и личен живот на хората създава впечатлението, че технологичният
прогрес предопределя по парадоксален начин съдбата и бъдещето както на човешката
раса, така и на природата и света. Според Ал. Швайцер, парадоксалността на това
предопределение е, че:
„Ние не можем да направляваме този напредък - пише Швайцер - така, че той
във всяко отношение да бъде благоприятен за условията, в които живеем. Някои
достижения създават за отделния човек, за обществото и народите крайно тежки
проблеми и крият опасности, чиито последствия не могат да се предвидят отнапред.
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Колкото и парадоксално да звучи: прогресът на знанията и уменията не улеснява
истинската култура, а я затруднява”(Швайцер, 1990: 99).
В подкрепа на тази констатация авторът й припомня горчивия исторически опит,
на който стават свидетели неговото и предшестващите го две поколения от отминалия
вече 20 в. Този опит сочи, че с помощта на „материалните достижения” на културата
като най-значими събития в историята на човешката цивилизация се вписват две
световни войни с милиони жертви, Холокоста и две атомни бомбардировки,
оповестили началото на постоянна атомна заплаха за света. Размишленията на
Швайцер за техниката, както и на други мислители и философи – негови съвременници
като М. Хайдегер, К. Ясперс, Ерих Фром, Х. Ортега и Гасет и др., свидетелстват, че
самата философия на технологията се оформя като обособено поле на мисълта найнапред под влияние на опита от Първата световна война. Почти по същото време стават
актуални и темите на медицинската етика като експериментите с хора и евгеничните
практики, които към днешна дата получават своето продължение в биоетическия дебат
за новите медицински технологии, станали възможни благодарение на техническия
напредък: генетичния

скрининг, терапевтичното клониране, експерименталната

употреба на ембриони и др. Така от самото си зараждане философията на технологията
се оказва тясно обвързана с етически въпроси. Техните отговори изискват
преосмисляне на редица класически категории на етиката – добро и зло, дълг и
отговорност, справедливост и щастие, в контекста на технологичния прогрес.
Преосмислянето предизвиква философската критика на съвременния живот, до която
води съзнанието, че развитието на обществото въз основа на технологията носи със
себе си не само социалните злини на индустриализацията, но и специфични изисквания
към човешкия дух като съзнателност. Коментирайки тези изисквания, Ясперс
установява, че след като критиката вече не може да се състои в преценка и съдене
според валидни норми, а „истинската й задача е да бъде по-близко до това, което е”,
единственото, което още е останало днес, е „съзнанието за опасност и загуба като
съзнание за радикална криза” (Ясперс, 1996: 79).
Съзнанието за рисковете лежи в основата на етиката, наречена от У. Бек
„имплицитна”, защото повдига въпросите както за несбъднати надежди и провалени
очаквания, така и за изгубена сигурност и намаляващо доверие: „Рано или късно –
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пише Бек – зад всички материализации изпъква въпросът за приемането на рисковете и
заедно с това – старият нов въпрос: как искаме да живеем? Кое е човешкото в човека,
природното в природата, което си заслужва да бъде съхранено?” (Бек, 2013: 44).
Същите въпроси възраждат в наше време с нова сила традиционния дебат между
технологични ентусиасти и песимисти. Обичайно за тези спорове е скептиците да
критикуват технологичните новости, а ентусиастите да виждат в тях върховни
постижения на цивилизацията и знак на обществен просперитет. Днес можем да се
обърнем към цяла плеяда известни философи, писатели, учени и мислители от
миналото, които размишляват върху историята и бъдещето на обществото и човека,
след като приемат, че цивилизацията ни – такава, каквато е – дължим в голяма степен на
технологиите, създавани и използвани от хората за човешките им цели. Сред тях са
както писателите и философите на Новото време и Просвещението като Бейкън, Русо,
Монтен, Кондорсе, така и голям брой философи и социални изследователи от
последните три века като К.Маркс, О. Шпенглер, Т. Веблен, Хосе Ортега и Гасет, М.
Хайдегер, Ясперс, Е. Фром, Ж. Елюл, А. Швайцер, Д. Бел, Й. Шумпетер, П. Дракър, Н.
Постман, Н. Кар, Л. Фери, Ю. Н. Харари, Д. Ф. Верин, Дж. Рифкин, М. Сандел, Фр.
Фукуяма… Въпреки че възприемат различни подходи и се фокусират върху различни
аспекти на технологичния напредък, никой от тях не отрича неговото решаващо
въздействие и ефекти върху начина на живот на хората и историческата участ на
обществото. Така например, Маркс установява, че вятърната мелница създава общество
с феодален владетел, а парната мелница – общество с промишлени капиталисти (Маркс,
Енгелс, т. 4: 133). Подобно на него, американският медиен експерт и критик Н. Постман
припомня, че без изобретяването на механичния часовник капитализмът би бил
напълно невъзможен, защото появата на този часовник провокира идеята за регулярна
продукция, регулярно работно време и стандартизирани продукти. Заедно с това
Постман поставя въпроса за проблематичността на отношението между очаквания и
резултати на технологичния напредък: „има ли нещо, което майсторите на компютърна
технология мислят, че правят за нас, за което те и ние може да имаме причина да
съжаляваме?” (Postman, 2013: 133).
Да се отговоря на въпроси като този означава да се обсъждат сложните
взаимовръзки

между човек и техника, желания и възможности, щастие и дълг,
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благоразумие и изобретателност. Началото на

обсъждането се полага още в

античността от поети като Хезиод и Есхил, философи като Платон, Аристотел и Сенека.
Връзката между прогрес на знанията и състояние на духа Хезиод описва в поемите си
чрез разказа за Прометеевата кражба на огъня като измама, която предизвиква в отговор
божествен гняв и безброй бедствия за хората и историята за поколението на „златния
век” като век на съвършени нрави, последван от вековете на сребърно, бронзово и
героично поколение. Всяко от тях демонстрира нарастваща деградация на човешкия
характер. През епохата на петото човешко поколение - „железния век”, тази деградация
достига своя пик, защото паралелно с възхода на занаятите и материалните постижения
бележат небивал преди възход и измамата, хитростта и надменността (Хезиод, 1988: 39,
40). Като съвременник на този век Хезиод оплаква прочувствено съдбата си:
„Ах, да не бях се родил в това поколение пето, вече да бях аз умрял или пък
нероден да съм още – та нали точно сега е железният век и избава няма ни денем от
мъки и скърби, ни нощем от гибел” (Хезиод, 1988: 57).
Възгледът за двойствеността на човешката история като повлияна от две
противоположни тенденции – възходящата на техническите знания и умения, и
низходящата на нравите и добродетелите, намира радушен прием у Сенека. В едно от
писмата си той описва като несъвместими учеността и добродетелта: „…след като се
появиха учените - четем в това писмо - добрите хора изчезнаха; простата и очевидна
добродетел се превърна в тъмна и красноречива наука, която ни учи да мислим, а не да
живеем”[1].
Есхил от своя страна, макар и да героизира направеното от Прометей като
застъпник на хората, който търпи страдания заради симпатията си към тях, в същото
време смята, че майсторството (τέχνη) е значително по-слабо от съдбата (ανάγκη) като
закон, осигуряващ справедливостта и етическото в смисъла му на върховна мъдрост.
Различна трактовка митът за титана – културен герой получава в Платоновия
„Протагор”. Според нея откраднатите от Прометей умения били използвани от хората
по-скоро в тяхна вреда, защото не познавали изкуството на обществения живот (Платон,
1979: 366). На Аристотел обаче дължим първото отчетливо различаване на
изобретателност(τέχνη) и разсъдливост (φρόνησις), както и на утилитарен резултат и
нравствена ценност на постъпките. В „Никомахова етика” той отбелязва по повод на
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изобретателността:
„И така, съществува една способност, която наричат изобретателност. Тя е такава,
че е способна да извърши нещата, които са насочени към поставената цел и да я
постигне. Затова, ако целта е прекрасна, способността е достойна за похвала, а е
коварна, ако целта е лоша; затова и за разсъдливите казваме, че са изобретателни и
коварни” (Аристотел, 1993: 145).
Така Аристотел проблематизира въпроса за съотнасянето на целите и средствата
като въпрос, който засяга различаването на добродетелите и пороците според
разбирането за щастието като телос – крайна цел на човека [2]. На тази основа
философът стига до извода, че разсъдливостта е невъзможна без изобретателност, но
също така, че „не е възможно човек да бъде разсъдлив, без да бъде добродетелен”
(Аристотел, 1993: 145). За древния философ е по-важно как се става добродетелен,
отколкото как се става щастлив, защото едното зависи изцяло от благоразумието и
изобретателността на човека, а другото – и от обстоятелства, над които той няма власт и
представляват т. нар. „външни блага“ – здраве, физическа красота, богатство, знатен
произход…Само добродетел, следователно, не е достатъчна за щастието, както и само
късмет или онова, което наричаме съдба, защото не можем да избегнем или предвидим
с точност, а значи и да контролираме:
„Съвсем не е блажен – четем отново в „Никомахова етика” – този, който е с
напълно грозна външност, или е неблагороден, или е безбрачен или бездетен, а още помалко вероятно е да бъде щастлив, ако децата му или приятелите му са съвсем
безчестни или ако са били добри, но вече не са сред живите” (Аристотел, 1993: 31).
От незапомнени времена човекът се бори срещу тези съдбовни случайности,
отклоняващи го от щастието, а всяка победа над тях носи ореола на свободата като
отхвърляне на различни, естествени и обществени принуди. Проблемът е, че
освобождаването от препятствията на случайностите, на което най-усилено се
посвещават модерната наука и общество, не е равнозначно на щастливия живот, защото
свобода и щастие не са едно и също. Никой и днес, както и в миналото, не мечтае да е
щастлив, за да е свободен, а по-скоро обратно – би искал да е свободен, за да е щастлив.
Дори строгият Кант не може да избегне признанието, че: “Да бъде щастливо е по
необходимост желанието на всяко разумно, но крайно същество и затова е неизбежно
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определящо основание на способността му за желание”(Кант, 1974: 57). Подобно на
Аристотел, немският философ също настоява, макар и с други думи, че „моралът не е
собствено учението как сме длъжни да се направим щастливи, а как сме длъжни да
станем достойни за щастието” (Кант, 1974: 181).
Повече от две хилядолетия след Аристотел и почти три века след Кант
съвременният френски философ Л. Фери забелязва, че: ”Нищо, дори най-строгото
съблюдаване на най-възвишения морал, няма да ни попречи да стареем, да наблюдаваме
безсилни появата на бръчки по лицата ни и побеляването на косите ни, да боледуваме,
да изживяваме болезнени раздели, и да виждаме как умират любимите ни същества, да
се колебаем относно целите на възпитанието и средствата за осъществяването му или
дори чисто и просто да скучаем, и да намираме всекидневието за безинтересно… Може
да сме истински светци, съвършени апостоли на правата на човека и на
републиканската етика, и пак нищо да не ни гарантира успех в емоционалния живот. […]
Нравствеността никога никому не е попречила да бъде измамен или напуснат…” (Фери,
2010: 135).
Така отново сме изправени пред въпроса за целите и средствата, който към
днешна дата бихме могли да преформулираме така: ако нравствеността не може да
помогне за успеха ни в емоционалния живот или за решаването на екзистенциалните ни
проблеми, технологиите могат ли? Дали модерните постижения на обществото като
човешки права, технически прогрес или пазарна плеонаксия са също толкова добри и
подходящи средства в преследването на копнежа за щастие, колкото в борбата за
свобода?
Как изглеждат някои от резултатите на тази борба можем да съдим по
наблюденията на съвременния историк и антрополог Ю. Н. Харари. Той сравнява
резултатите на социологически изследвания от 50-те и 90-те г. на 20 в. за субективната
преценка на американци и японци за собственото им благосъстояние. Сравнението сочи,
че „въпреки по-голямото охолство, спокойствие и сигурност, броят на самоубийствата в
развития свят е много по-висок, отколкото в традиционните общества”(Харари, 2018:
32). Т.е. съвременните хора не се радват на по-голяма удовлетвореност в сравнение с
предците си, макар че би трябвало да очакваме, те да са относително по-щастливи, след
като животът им е гарантиран законово от права и международни харти и нямат
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някогашните или поне не в същата степен като преди тревоги за неговото опазване. На
това обикновено се възразява, че „правото на живот” не ни гарантира щастие, а само
възможността да преследваме различни цели, без да си пречим, да произвеждаме и
потребяваме различни блага, като си сътрудничим или състезаваме мирно. Но дали това
прави от съвременния човек щастлив човек? Интересна посока за търсене на отговор ни
дава отново Харари с реторичното си питане:
„Ако в Средновековието гладуващият селянин се е радвал на залък хляб, какво
ще зарадва отегчения, добре платен и затлъстял инженер?” (Харари, 2018: 32).
Но още преди да е поставен, въпросът вече е получил един възможен отговор от
авторите на „Икономиката на свобода” – Жак Атали и Марк Гийом. Според тях
„трудностите и противоречията на икономическата еволюция, намесите на желанието и
властта (желание за власт, власт на желанието, желание за желание…) са, и ще бъдат
понасяни все по-зле” (Атали и Гийом, 1994: 267). Сред основните причини за тази
нарастваща непоносимост двамата автори открояват мечтаните от всички хора промяна
на живота и намиране на щастието.
Обсъждането на стремежа към промяна на живота като стремеж към
благополучие провокира размишленията на Хосе Ортега и Гасет за техниката като
подчинена на осигуряването на ненужното като необходимост: „Човекът не живее с
жажда просто да пребивава на този свят. Това, към което той се стреми е
благополучието. Необходимо му е само това, а всичко друго е потребност само
дотолкова, доколкото му осигурява условия за благополучието. Следователно за човека
е нужно само излишното”(Ортега и Гасет, 2014: 30). От това гледище, доколкото дава
възможност за постигане на благополучие, техниката създава безполезност, защото
понятието „човешка потребност” изначално обхваща както обективно необходимото,
така и излишното.
Комплицираният характер на стремежа към излишното като необходимост
предизвиква въпроса и на А. Бергсон, дали изобретателският дух непременно поражда
изкуствени потребности или изкуствената потребност насочва изобретателския дух? В
търсене на отговор френският философ установява, че този дух не винаги се е
използвал в името на интересите на човечеството: „Той е създал множество нови
потребности, но не се е грижил достатъчно да осигури на мнозинството – а ако е
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възможно и на всички – удовлетворяване на старите потребности. По-просто казано –
без да пренебрегва необходимото, той е мислил прекалено много за излишното”
(Бергсон, 1993: 219).
Всъщност това, което изглежда особено смущаващо, както по времето на
Бергсон 1859-1941), така и днес, е, че за да съществува технологичният свят на права и
пазарна плеонаксия, той се нуждае от насърчаването на една консумеристка култура.
Поддържането на тази култура изисква редукция на понятието за щастие чрез
свеждането му до лично задоволство, индивидуална умонастроение или приятни
сетивни преживявания, които преминават бързо и след преминаването им трябва също
така бързо да бъдат последвани от нови приятни усещания, за да се спасим от досада и
скука. Но еволюционната непригодност на човека да изпитва постоянно така
редуцираното щастие, не е единственото неудобство за хората в технологичното
общество, дори и не най-неудобното в сравнение с друг, също толкова еволюционен,
колкото и плашещ човешки „недостатък” – фактът, че човек е смъртен: „В едно
общество, основано върху внасянето на сигурност в превратностите на живота

на

отделния индивид, присъствието на смъртта, тази условна безусловност, е особено
трудно поносимо” (Верин, 2011: 184).
Това налага да направим така, че Homo Sapiens да живее възможно най-дълго, за
да се наслаждава безкрайно. Опитите за обвързването на това желание с футуристични
модели на идеалното общество води до появата в нерелигиозните цивилизации на
утопиите като фикс-идеи за „Земния рай и отказ от вечността като значение на
историята”(Атали и Гийом, 1994: 272, 273). Според Атали и Гийом неотстраними
„дефекти”

на

утопичните

модели

са

тяхната

субективност,

аисторичност

и

разрушителен потенциал, който произтича от „риска на финалния, завинаги застинал
стадий на човешката еволюция, на човешкото разрушаване чрез съвършенството или
пресилването на характеристиките на времето”(Атали и Гийом, 1994: 274).
Атали и Гийом не са единствените или първите, които забелязват тези
недостатъци на утопизма. Много преди тях Маркс, според сведенията на Ж. Сорел,
настоявал, че всеки, който прави програма за бъдещето, „е реакционер”(Sorel, 1999:
128). Авторите на „Икономиката на свобода” припомнят на свой ред това Марксово
отношение към утопизма, но и мълчанието на марксистката теория по въпроса каква ще
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бъде или би могла да бъде организацията на едно комунистическо общество. За тях това
мълчание е поредно основание да приемат, че индустриалното общество е само кратък
момент в историята на човечеството като история на преследването на утопични мечти
(Атали и Гийом, 1994: 268). Започнало преди три века, това преследване е довело до
натрупване на „съвкупност от благодеяния, но и от противоречия и абсурдни
несъответствия между скоростта на техническия прогрес и социо-културната строгост
на моделите на развитие, демографската експанзия и социалните структури,
потенциалите на науката и притискащите човечеството биологични и екологични
принуди,

йерархичните

структури

и

възникването

на

все

по-митични

и

неконтролируеми потребности”(Атали и Гийом, 1994: 268). За Атали и Гийом тези
несъответствия са знак за провала на т. нар. прогрес като „провала именно на
„доминиращата етика”. Става дума за модерната етика на хуманизма, либерализма и
бюрократичния социализъм. Тази етика е толкова антропоцентрична, наукообразна и
йерархична, че „намалява способността за въображение на човека: отказващ да приеме,
че еволюцията му е вписана в природата, затънал в определящите го йерархии, човекът
лъже сам себе си и вече иска да разсъждава само според собствените си познания и
социо-икономическия прогрес, който придава материалистичен и едноизмерен смисъл
на неговия живот”(Атали и Гийом, 1994: 269, 270).
Днес, както и преди 30 г., когато Атали и Гийом пишат „Икономиката на
свобода”, като основни средства за постигане на жизнен смисъл продължават да ни се
представят технологиите и техния прогрес. Оптимистичните визии за тях раждат
съвременните „технорелигии”: дейтаизма и трансхуманизма, описани от Ю. Харари.
Първата от тях - дейтаизмът, е „религията на данните” [3]. Тя се основава на новата
научна догма, според която организмите могат да се разглеждат като алгоритми, а
животът – като обработка на данни. Привържениците на този възглед смятат, че след
като хората не могат да се справят с нарастващия поток от данни и превръщането на
данните в решения, тази задача „трябва да се повери на електронни алгоритми, чиито
капацитет далеч надхвърля този на човешкия мозък и може би скоро те ще ни познават
по-добре, отколкото ние се познаваме” (Харари, 2018: 314, 315).
Неотговорените въпроси дали всичко в живота се свежда само до взимането на
решения и дали във Вселената все пак няма и такива неща, които не могат да бъдат
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сведени само до данни, дават основания на Харари да се усъмни в непогрешимостта на
дейтаизма и да определи съпротивата срещу него като най-голямото научно
предизвикателство на 21 в.:
„Ние се стремим –заключава Харари - да създадем интеренет-на-всички неща с
надеждата, че ще ни направи здрави, щастливи и могъщи. Но когато интернетът-навсички-неща бъде създаден и започне да функционира, хората може би ще се превърнат
от инженери в чипове, после в данни и в крайна сметка може би ще се размият в пороя
от данни като буца пръст в придошла река” (Харари, 2018: 314, 315).
Утехата, предложена от Харари, е, че размиването няма да стане скоро, нито
толкова бързо или внезапно и човечеството съвсем неусетно ще се озове там, където са
„дъгата и мостът” към постчовечеството. Тази утеха обаче е само поредна версия на
„Прекрасният нов свят” на О. Хъксли, описващ ефектите от възприемането на едно
понятие за щастие, оформено в условията на технологична диктатура. До такава
диктатура води борбата със смъртта на всяка цена и копнежът за щастието като вечно
удоволствие. Реализирането на този копнеж е във фокуса на трансхуманистичния
проект, предвиждащ програмирано „еволюиране” на човека с помощта на роботика,
киборгизация и виртуална реалност. Светлото бъдеще, предричано от трансхуманистите,
е настъпването на „постчовешкия” стадий на историята, когато Homo Sapiens ще бъде
заменен от постчовека, както преди това Homo еrectus е бил заменен от Sapiens.
Разликата е, че за едната замяна са били необходими хилядолетия, а за другата
биоинженерите няма да разчитат на случайността и природата и сами ще префасонират
Homo Sapiens в желаната посока. Докато привържениците на дейтаизма разчитат на
глобалната дигитализация и всеобщата свързаност, трансхуманистите залагат на
убеждението, че безкрайният прогрес като безкрайно усъвършенстване на човешкия
вид е едновременно възможно и желателно: „тъй като несъзнателният интелект се
развива с шеметна скорост, човешките същества трябва активно да актуализират
умовете си, ако искат да останат в играта” (Харари, 2018: 280).
Подобно на утопистите от предишните епохи, съвременните проектанти на
бъдещето конкурират традиционните религии с технофилския си солуционизъм, който
обещава решение за всички проблеми - от глобалното затопляне и глада до тероризма,
престъпността и самолетните катастрофи, стига да се инвестира повече в новите
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технологии. Визирайки комерсиалните измерения на трансхуманизма, Фери отбелязва
саркастично:
„Привържениците на този проект, който охотно се обявява за грандиозен, правят
всичко, за да ни накарат да забравим икономическото, да не кажем, меркантилното
измерение, което също го ръководи, доколкото търговските залози на новите технологии
са чисто и просто колосални. Както често настоява Сакърбърг, „човек не се буди с
мисълта да печели пари”, но трябва да признаем, че той специално има толкова, че
мисълта за тях трудно би го събудила…” (Фери, 2017: 70).
Пак според Фери трансхуманистичните проекти представляват заплаха за самата
човешка идентичност с ултралибералните си претенции за превръщане на цели
отрязъци от реалното в подвластни на човешката свобода, така че „определението на
това, което сме и което искаме да станем, все повече ще ни принадлежи, докато в
старите времена сме си мислели, че принадлежи на Бог, обичая или природата”(Фери,
2017: 23). По такъв начин дебатът за технологиите се оказва дебат за човешката
идентичност и променящия се из основи ред на обществото, към който ни води
съвременната, най-мащабна в сравнение с всички предишни технологична революция.
Каквито и да са прогнозите за този ред, те не могат вече да избегнат признанието, че
прекаленото фаворизиране на технологиите и безогледната технизация на всичко
човешко за сметка на неговите духовни и смислови измерения днес изглежда добро за
малцина и по-скоро заплашително за всички.
В сянката на впечатляващата мощ и безпрецедентно развитие на технологиите
днес остават въпросите за подобряването на социалния и икономически живот на
хората и размиването на границите между желано и възможно. Тези граници отдавна не
се свеждат само до липсата на възможности за реализиране на желанията, а до кризата
на самите желания. Именно кризата на желанията – по думите на Хосе Ортега-и-Гасет –
е най-опасната болест за хората и обществата, защото „всички желания винаги се
съотнасят с онзи човешки тип, който бихме искали да въплътим“(Ортега и Гасет, 2014:
45).
Предупреждението на испанския философ за тази криза като опасно и болестно
състояние налага да преосмислим отговорите на въпроса на какви желания служат
нарастващите съвременни технологични възможности в посока на техните възможни,
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различни последици? В противен случай човешкото бъдеще ще изглежда толкова понеясно и несигурно, колкото повече разчитаме на технически възможното да ни осигури
смисъла, от който се нуждаем, за да оправдаем желанията и дори живота си.
Предчувствието за загубата на този смисъл е в основата и на страховете, които
събуждат проектите за един свят на постчовеци, в който „нашата идентичност, мечтите
ни и дори страховете ни ще са без значение и ние вече няма да има какво да му дадем”
(Харари, 2018: 47). Тези страхове налагат преобладаващият сега интерес към
технологиите като бизнес, икономически фактор и политически въпрос, доминиран от
стремежа към икономически ползи, финансови печалби и политически компромиси, да
отстъпи място на морално-философския размисъл за технологичния напредък и
концепциите за човека като природно, но и родово същество - рожба на своята
естествена и обществена история, а не на мимолетни копнежи и утопични фикции за
„непознатото другаде” на технорелигиите.
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DOES MORALITY NEED TO BE STIMULATED
IN TERMS OF TECHNOLOGICAL RISK
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Abstract
The article examines first the concept "technological risk" and the reasons for its relevance
today. Then, the role of morality in terms of technological risk is analyzed and the reasons for
mistrust are examined. An answer is sought why, despite its advantage, morality turns out to
be an inadequate regulator in times of radical social changes and possible explanations are
presented. Given the peculiarities of morality, on the one hand, and public dissatisfaction, on
the other, one wonders whether it is possible for morality to be stimulated in order to meet the
high expectations of technological change and risk taking place, and also - how could this
happen and what are the addressees.
Keywords: ethics, stimulation of morality, technological risk
1. Как да разбираме технологичния риск
Понятието „риск” днес е в широка употреба за всички сфери на обществото,
защото засяга цялата разумна дейност на човека, както и свободната му воля. Свързано
е със стремежа да се прави избор, да се постигат определени цели, а също и да се
избягват евентуални нежелани резултати. Защото когато човек планира своето
поведение, той иска да вникне отвъд неизвестността и несигурността на бъдещето,
където именно битува и представата за риск. Рискът означава, че бъдещите събития са
неясни и несигурни, но същевременно – че всички възможности са предварително
известни и в този смисъл са очаквани. Добро онагледяване на тази представа е играта на
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рулетка – числата са от 1 до 36 и топчето пада на едно от тях, но предварително не е
сигурно на кое. Освен това рискът се възприема не просто като възможност, а като
опасна възможност (Драмалиева, 2008).
Сред всички опасни възможности обаче днес особено отчетливо се откроява една,
която определяме като технологичен риск – риск, който е свързан с новите технологии и
информационните системи. Те са изключително комплексни и се прилагат абсолютно
навсякъде – бизнес, здравеопазване, образование, политика, държавни институции,
медии, правна сфера, спорт, лични взаимоотношения на хората… Характерно е и това,
че им се възлага голямо доверие - доверие за информация, наблюдение, контрол,
отчетност и управление на процесите във всички сфери на обществото. Оттам
произтичат множество опасни възможности – винаги, когато доверието не се оправдава
или когато с него се злоупотребява. Това има и етическа страна - доверието несъмнено е
морално понятие.
Така понятието „технологичен риск“ може да се определи като риск, свързан със
загуби, обусловени от две групи фактори – от една страна, несъвършенството на самите
технологии, а от друга – допустимата човешка намеса в тях. Обичайно става въпрос за
неадекватност на операциите, непрецизност на методите за обработка на данните, ниско
качество на самите данни, нехайство на хората и т.н. Проблематизират се сигурността,
оптималният контрол, съхранението на информацията, управлението на данните,
доверието, отговорността… Очевидно е, че днес информационните системи са
обвързани

с

множество

опасни

възможности,

които

именно

представляват

технологичен риск.
Хората опитват да преодоляват риска като го предотвратяват, избягват, намаляват,
преразпределят, трансформират, прехвърлят… Това важи още повече за предприемачите
и бизнеса, защото рискът застрашава печалбата. Затова за съвременния мениджмънт е
все по-важно както изучаването и познаването на риска, така също и управлението на
риска. За предотвратяване на риска бизнесът отделя специален ресурс под формата на
трансакционни разходи, чрез които именно се намалява рискът и се гарантира трайно,
устойчиво и изгодно пазарно поведение. Подобни са нагласите и в другите обществени
сфери и особено - по отношение на технологичния риск, който плаши с набор от опасни
възможности. Затова технологичният риск отдавна е сред определящите за всички
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сфери.
За предотвратяването на технологичния риск се полагат специални усилия,
свързани с анализ, оценка и изчисляване на този риск. За целта се разработват и
усъвършенстват специални системи и методики. В връзка с това е важно, първо, да се
установят определящите фактори, свързани с този вид риск, и второ, факторите да се
градират по степен на важност. Рискът се изчислява по формули, които пресмятат
рисковото число, съпоставяйки параметри като: вероятност за настъпване на опасно
събитие; експозиция (честота на излагане на опасността); тежест на вредата
(последици).
Анализът има за цел не само да измери и оцени риска, но също и да подпомогне
създаването на модели, които да правят относително самостоен анализ по-нататък – т.е.
модели за идентифициране, измерване, анализ и управление на технологичните рискове.
Процедурите за управление на риска включват такива задължителни етапи като:
а) идентификация на риска; б) оценка на риска; в) избор на стратегия към риска; г)
избор на начини за намаляване степента на риск; д) контрол нивото на риска. Търсят се
и начини за управление на технологичните рискове – свързани с архивиране, защита,
възстановяване на информационните системи. Търсят се също и начини за организация
и контрол на достъпа на потребителите до информационните системи – от една страна,
се определят различни класове в съхраняваната информация, а от друга – допустими
нива за достъп на служители според длъжностната им характеристика и отговорностите.
Всяка уважаваща себе си институция търси да обоснове свои начини за
управление на технологичния риск, за да се защити от евентуалните неблагоприятни и
нежелани резултати. Нуждата да се взимат спешни и постоянни мерки за
предотвратяване на технологичния риск породи и отделен бизнес, който предлага тази
услуга. Известно е, че бизнесът не търпи вакуум – той винаги запълва създаващите се
ниши на търсене на определени стоки и услуги в обществото. Така на съвременния
пазар трайно се настаниха фирми, предлагащи услуги за анализ, оценка, изчисляване,
моделиране и управление на различни рискове, включително и на технологичния риск,
в различни сфери и институции.
Същевременно преразпределянето и трансферирането на риск е същината на
модерната икономика – рискът вече се търгува. Това дава възможност предприемачите
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да поемат повече риск, банките - да се освободят от риска, търговците – да се
подсигурят срещу риск от загуби, а застрахователите – да печелят от риска.
Правителства, банки, капиталови пазари, корпорации, застрахователни компании –
всички се включват със съответни финансови инструменти. Тези промени в
икономиката стимулират позитивно бизнеса, защото го освобождават от несигурността
и го облекчават (Драмалиева, 2008).
Но ситуацията на решителност и подем има и обратна страна – тя произвежда
един нов и специфичен риск, който обикновено се определя като морален хазард
(морална опасност). За обяснение се сочи това, че трансформацията (прехвърляне,
освобождаване, продаване, застраховане) на риска пречи за разумния избор на правилно
стопанско поведение. Предизвиква се икономически волунтаризъм и вреда на пазарната
дисциплина и рационалност. „Освобождаването“ от рискове (чрез прехвърляне) създава
„изкуствен“ пазарен свят, заради който пазарите се отклоняват от очакваните
поведенчески модели.
Волунтаризмът характеризира поведението и по отношение на технологичния
риск. Когато има кой да се грижи за новите технологии и информационните системи,
както и да предотвратява опасните възможности, свързани с тях, то съответната
институция се освобождава да мисли за това и проявява волунтаризъм и безотговорност.
Именно оттук произтичат неблагоприятни последици, които могат да се определят като
морален хазард. Около нас вече има множество примери за изтичане на информация,
злоупотреби с данни, информационни загуби, които засягат институции от различни
сфери – бизнес, държавна администрация, национална сигурност, образование, медии,
политика, здравеопазване…
2. Мястото на морала в съвременната среда на технологичен риск
Новите технологии и свързаните с тях рискове действително очертават една нова
и различна картина на цялото общество, както и на отделните му сфери. Често се казва,
че в тази променена среда всичко е предвидимо, операционализирано и сведено до
модели, а в тази формализирана среда няма място за морала и специфичните му начини
за регулиране и оценяване на поведението и отношенията. Затова управлението на
процесите, свързани с технологичния риск, може да се предостави само на правното
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регулиране и на държавата. Недоверието към морала нараства, а причините за това се
търсят поне в две посоки.
Първата е свързана с разбирането за предимствата на правото като модерна
система за регулиране и обявяването му за единствения адекватен, но също – и напълно
достатъчен регулатор. Затова технологичният риск трябва да се регулира само от
правото.
Втората посока е свързана с твърденията за негативите на морала: че има много
несъвършенства; че е неадекватен регулатор; че не може да откликне на изискванията
на променената среда; че е отживелица и днес в обществото няма място за него.
Действително днес ценностите, нормите и механизмите на морала като че ли са
неадекватни на обществените очаквания вай-вече заради изоставането и забавянето в
сравнение с други сфери – тук се включват и технологичната, и правната. Моралните
норми днес изглеждат неприложими заради техния не-задължителен, не-принудителен
и „пожелателен“ характер; заради липсата на единна и строга система; заради големия
избор, който оставят на субектите; заради множеството „широко отворени врати” при
тълкуването и прилагането им; заради трудността да се посочат надеждни основания за
тяхната безусловност при налагащия се днес секуларизъм на морала; заради
консервативността им, която е една от причините да изостават.
Съвременната среда наистина е различна в условията на технологични промени
и свързаните с тях рискове. Но и тук човекът не престава да упражнява свободната си
воля, не престава да прави избор и да полага усилия да увеличава възможностите за
избор, т.е. да разширява свободата си. Съзнателната и целенасочена намеса на човека
както в природната даденост, така и в обществените процеси, не е по-различна от други
исторически времена. Първо, защото винаги моралът е бил изразител на съзнателния
стремеж на хората да въздействат върху процесите и да ги насочват в желана посока,
както и да забавят или забързват действието им; да координират обществените
отношения и поведение; да постигат най-желаните си цели; да разширяват свободата си
и да поемат адекватна отговорност. Второ, защото винаги моралът е приоритет, когато
става въпрос за значима цел, тъй като помага да се намерят най-приемливите средства
за постигането й. Неслучайно това съответствие се е утвърдило като широко
разпространен морален и етически принцип. Трето, защото винаги моралът излиза на
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преден план, когато е нужно да се формират трайни модели на поведение и да се
намерят най-адекватните механизми, чрез които да се влияе на процесите. Четвърто,
защото винаги моралът е бил значим регулатор – в различните общности, в отделните
обществени сфери и в обществото като цяло – със своите ценности, норми, принципи,
цели, механизми за действие. Пето, защото винаги моралът е насочвал усилията си към
хармонизиране на индивидуалните и обществените интереси, а после – и към баланс на
обществените отношения за постигане на значими цели. Шесто, защото винаги
моралът е бил адаптивен и през дългото си съществуване се е приспособил към
различни начини на действие – в това число и съвместно с правото или дори чрез
многобройните правни институции.
Обобщено може да се каже, че и днес, в променената среда, от морала може да се
очаква това, с което се е утвърдил в обществото, а именно: устойчивост,
консервативност и известно изоставане; спонтанно формиране, систематизиране и
промяна на ценностите, нормите и принципите, чрез които оценява и регулира
поведението; уникални собствени механизми за действие, опиращи се на морален
„заряд“ у всеки индивид – дълг, съвест, морални чувства; липса на формални
институции; акумулирана мъдрост и житейски опит на поколения; възможност да
съчетава индивидуалния и обществения интерес; търсене на съответствие между целта
и средствата за постигането й; голяма свобода пред индивида за избор на поведение и
очакването да носи адекватна отговорност.
Обаче, въпреки предимствата си, моралът често се оказва неадекватен регулатор
във времена на радикални и бързи промени в обществото. Причините се търсят първо в
консервативната му същност, заради която той се променя бавно и трудно. Заедно с това
„изоставането” се обяснява с факта, че моралът действа чрез обичаите, традициите и
нравите, които са устойчиви елементи в социума. Същевременно моралът няма
институции, които да са отговорни за своевременното реорганизиране и привеждане на
моралните норми в съответствие с обществените промени, както това е възможно при
правото. Моралът разчита на своята устойчивост и спонтанност и затова му се налага да
се адаптира и да наваксва, което често е пречка за бързината и адекватността на
ценностите, нормите, моделите, използваните механизми. А адаптирането към
промените е догонващо, поради което резултатите от моралното регулиране често не
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задоволяват очакванията.
Несъответствието се усеща драматично, когато в обществото има бързи промени
– технологични революции, политически смени, кризи. Хората в предишни епохи също
са забелязвали подобно нарастващо несъответствие, тъй че положението днес не е
уникално. Винаги е имало периоди, когато „старият” морал вече не служи на хората, а
„новият” – още не се е формирал. Тази ситуация на неадекватност между обществените
нужди и изисквания, от една страна, и морала, от друга, се нарича метафорично
„морален вакуум”. Често просто не се забелязват някои традиционни морални
стандарти, стереотипи и фактори, което също поражда съмнението, че моралът като че
ли изобщо липсва.
Друго възможно обяснение за забавянето и несъответствието на морала е
теорията на Уилям Огбърн за културния лаг (Ogburn, 1966). Тя е свързана с разбирането
за ролята на културата за развитието на обществото, като при това прави разграничение
между материалната и нематериалната култура, които имат сложни отношения помежду
си, а освен това - влияят по различен начин в обществото и на промените в него (Ogburn,
1964). Технологиите са част от материалната култура, а моралът – част от
нематериалната култура. Това обуславя сложната връзка между тях, както и как те
влияят на обществото.
Технологиите, като част от материалната култура, са основен двигател за
социални промени и имат не само самостойно, но и определящо влияние. Открояват се
четири нива на технологично развитие – откритие, натрупване, разпространение,
нагаждане (invention, accumulation, diffusion, adjustment), като всяко от тях въздейства
различно на обществото (Ogburn, 1966). Затова материалната култура е определяща и се
развива спонтанно бързо.
В същото време нематериалната култура проявява известна резистентност и като
че ли е напълно устойчива. На практика тя също се променя, но по-бавно и догонващо,
защото се адаптира (нагажда) към промените в материалната култура. Тъй като
адаптирането е специфичен и труден процес, който отнема време, винаги има периоди
на липсваща синхронизация, закъснение, несъвпадение - именно то се изразява с
понятието „културен лаг” (cultural lag - закъснение, забавяне на културата) (Ogburn,
1966). Това е добра теоретична представа на тенденцията за закъснение, изоставане и
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догонване в трудния процес на адаптиране на нематериалната култура към
материалната култура, която се развива относително самостоятелно и по-бързо. Заедно
с това то се полза и като модел.
Тъй като моралът безспорно е част от човешката култура и по-специално – от
нематериалната култура, то теорията за културния лаг е обяснение и за закъснението на
промените в морала - той винаги се адаптира към промените в материалната култура, в
това число – и към технологичните промени. Докато технологичните открития и
новости, като част от материалната култура, се налагат все по-бързо, то моралът, със
своите ценности, норми, принципи и модели на поведение, като част от нематериалната
култура, очевидно не успява да ги „догони“ веднага. Лагът (несъответствието,
изоставането) се усеща не само осезаемо, но и твърде драматично в обществото заради
дългия и мъчителен процес на спонтанно адаптиране на моралните стандарти към
новите технологии.
Концепцията обаче може да се види и от друга страна. Културният лаг подсказва
как (и кога) става възприемането и осмислянето на всички технологични промени от
социалните субекти. Закъснението може да е ключ за разбирането на често
неадекватните им реакции в отговор на затрупващите ги като лавина технологични
новости на съвремието. Заедно с това културният лаг е възможно обяснение на факта,
че липсва консенсус и дори разбиране по значими социални промени, че се губи
сътрудничеството и солидарността в обществото, а има непрестанна конфронтация по
всеки повод.
Също така в контекста на концепцията за културния лаг се появяват и очаквания,
че процесът на спонтанни морални промени, които се случват бавно и трудно, може да
бъде допълнително стимулиран и насочван. Въпросът е как да се случи тази намеса, за
да постигне желания резултат в специфичните условията на технологичен риск.
3. Очакванията за стимулиране на морала днес
При тези особености на морала обществените нагласи варират от едната
крайност – прекалени очаквания, свързани с възможностите на морала, и усилия за
стимулирането му, до другата крайност – недоволство, съмнения, пълно отричане.
Разногласията често се дължат на факта, че моралът не се разбира еднозначно – за едни
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той е самата система за регулиране, а за други – една конкретна система от морални
стандарти.
На практика обаче и двете крайни позиции - тези, които възлагат големи
очаквания към морала, както и тези, които изразяват крайно недоволство от ролята му,
намират обща пресечна точка – разбирането, че трябва да се направи нещо, което да
стимулира действието на морала и по този начин да се преодолеят неудовлетворените
очаквания. Защото, макар и консервативен, моралът не остава един и същ; макар и
бавно, той се променя и то във всичките си елементи - съдържание на понятията;
базисни ценности, норми и принципи; предпочитани механизми, модели, начини на
действие. Но промяната е дълъг и постепенен процес, който не може да се форсира
произволно. Упражняването на прекален натиск води до морализиране, а то е сериозна
заплаха и пречка за действието и за развитието на морала, защото го обрича на
формализъм и го изпразва от собствените му предимства. От друга страна, ако се
разчита само на спонтанните промени, трябва да измине твърде много време, а чакането
никак не удовлетворява днешния забързан свят. Посоченото противоречие е сериозно
предизвикателство за хората в различните епохи. Затова на обществото и днес, както
през Античността и Просвещението, не е чужда идеята да се въздейства върху
моралните елементи, за да се стимулира действието им в желана посока. Тя не
противоречи, а само допълва, спонтанността като същност на морала.
Пораждат се усилия за стимулиране на морала главно в две посоки. Първо, за
промяна и адаптиране на множество вътрешни компоненти на морала – ценности,
норми, принципи, критерии за оценка, механизми на действие, модели на поведение –
към новите реалности. Предизвикателството е как да се мобилизират „механизмите“ на
морала, за да отговарят на обществените очаквания и изисквания. Второ, за цялостно
мобилизиране на морала като утвърден и надежден регулатор и използването му,
наравно с правото, за постигане на съзнателно търсени промени във всички сфери.
Предизвикателството е как да се използват възможностите на морала за постигането на
значими цели в обществото.
Далеч не е парадоксална идеята, че това „двустранно“ въздействие върху морала
би могло да се реализира в голяма степен чрез различни политики (политика в широкия
смисъл - всяка целенасочена човешка дейност) а заедно с това – и чрез самата политика
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(политика в тесния смисъл – дейността на държавата и институциите, свързани с нея).
Интересно какви конкретни очаквания се отправят към тези адресати и с какви
особености трябва де се съобразят техните стимулиращи усилия, за да постигнат
желаната промяна.
Сериозна пречка пред стимулирането на моралната промяна днес е секуларизмът.
Трудно е да се намери алтернатива на Божествения авторитет, който обичайно
гарантира безусловността на моралните норми през вековете. Търсенето на надеждни
съвременни гаранти и авторитети често се оказва неудачно. Затова, въпреки
секуларизма, днес в обществото често се чуват призиви именно към религиите да
стимулират морала.
Очакванията в тази посока са големи. Но заедно с това трябва да се отбележи, че
усилията за стимулирането на морала днес са приоритетно насочени към разума на
човека, а не към религиозната вяра. Също така все по-рядко хората са склонни да
свеждат морала само до интуицията и да разчитат на нея за регулирането и оценката на
поведението. Като неоспоримо се налага разбирането, че определящи за морала са
разумът, съзнателността, духовността, свободната воля. А тази специфика показва, че
моралът е трудно нещо, и то защото не идва интуитивно или на вяра, а е свързан с
усилия, анализи, напрежение.
В контекста на това разбиране сериозно предизвикателство е познаването на
морала. Същевременно то е и необходимо условие за стимулиране на промяна. И преди,
и сега то е важно не само защото задоволява теоретичното любопитство за морала като
явление, но и заради практическата си полезност. Очаква се, че онова, което е
достигнато в познанието за морала (етика, социология на морала, психология на морала)
може да бъде пренасочено отново към морала, за да го стимулира в определена желана
посока. Оттук произтича стремежът за изучаване и овладяване на етиката, както и на
множеството приложни етики. Това не е утопично упование на античната идея за
единство на знание и добродетелност, нито пък на идеята от Просвещението за
знанието като гарант на морала.
Очаква се, че познаването на морала – особеностите и специфичните му
механизми - може да подпомогне практическото действие на морала. Познанието не е
достатъчно условие за оптимизирането му в практиката, но е необходимо условие за
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постигане на тази цел. Познаването на морала може да бъде изходна предпоставка на
целенасочените усилия да се адаптира моралът към променената среда. За всички,
които искат да подпомогнат и стимулират присъствието му, „познавателните“ усилия са
задължителни.
Защото днес, в условията на усложнения социален живот в резултат на бързите
технологични промени, има очевиден дефицит от надеждна система за регулиране.
Нужни са спешни и адекватни промени в моралното регулиране, за да се адаптира то
към новите условия на технологични рискове. Може би сега е най-удачно да се разчита
на водещото действие на правния регулатор и на действието на морала чрез
институциите на правото. В дългото съвместно съществуване на морала и правото двете
системи са се повлиявали в различна степен – и моралът е повлиявал правото, и
обратно – правото е повлиявало морала. Това се очаква и днес - правото да стимулира
морала чрез адекватни закони. Нужни са доста усилия за намиране на общи и
обединяващи фактори, които да подтикнат това взаимодействие. Важно е да се
адаптират взаимно ценностите, нормите и моделите на морала и тези на правото. Но то
също не може да се случва от самосебе си.
Решаващият фактор в това целенасочено посредничество може да е политиката.
Именно тя притежава нужната активност и механизми, за да задейства правото в такава
посока, че да го направи посредник на определени желани морални стандарти и модели.
По този начин най-ефективно може да се стимулира моралният регулатор, за да
отговори на изискванията на обществото и да подпомогне постигането на целите,
свързани с овладяването на технологичните рискове. Изконните връзки на морала с
политиката могат да се превърнат в една добра възможност за стимулиране действието
на морала.
Очакваната роля на политиката е да посредничи и да гарантира действието на
морала чрез институциите на правото, като съблюдава определени условия. Не е чудно,
че тези очаквания са отправени най-вече към политиците, защото в техните ръце са
институциите и отговорността за законодателството и цялостното действие на правния
регулатор, чрез които могат да се наложат и утвърдят такива морални стандарти, които
да са адаптирани към новите технологични промени. Именно затова познаването на
морала е важно изискване и предизвикателство към политиците в стремежа им да го
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стимулират.
Усилията на политиците са изключително нужни, за да създават такива правни
закони, които да са проводник на необходимите за обществото морални ценности и
модели. Така, използвайки институциите на правото, а не на религията, най-значимите
и желани морални ценности и модели имат шанс да се „внедрят“ и утвърдят безусловно
и бързо в обществото. Това прави по-реални очакванията за стимулиране на морала
днес,

въпреки

неговата

спонтанност,

устойчивост,

консервативност

и

безинституционалност.
Заключение
В днешните условия безспорно са необходими ценности, които да съответстват
на бързо променящата се в резултат на новите технологии среда. Заедно с това са нужни
и норми, които да адаптират човешкото поведение към променената реалност и да са
гарант срещу

технологичните рискове, заплашващи обществото. Очевидно

е

недостатъчно да се разчита единствено на спонтанността на морала и е разбираемо, че
се търсят възможности за целенасочено въздействие върху него. Вече не толкова от
религията, а от други посоки.
Заедно с това тези процеси все повече се разглеждат и анализират от позициите
на глобализиращите се в световен мащаб икономика, обществен живот, политика. По
този повод Джовани Сартори отбелязва, че постепенно „етическият и техническият
прогрес започват да се смесват, както се смесват усъвършенстването на науката с
усъвършенстването на човечеството” (Сартори, 1992: 100).
Обществото днес не мисли разделно за материалните и нематериалните аспекти
на културата, за материалните и нематериалните ценности. Материалните ценности и
цели са свързани както с икономиката, която ги произвежда, така и с науката, която
ражда големите технологии. Може би затова, за разлика от древността, когато истината,
доброто и красивото са били приемани за самостойни ценности и цели, определящи
социалната хармония, то днешното общество не си поставя за цел етически идеали, а
непрестанно се стреми към технически напредък и съвършенство. Големите
технологични достижения са благотворни за човечеството, но същевременно пораждат
морални проблеми, свързани с въздействието им върху обществото като цяло, както и
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върху индивидите и социалните отношения. Затова търсенето на нови решения винаги
има смисъл.
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Abstract
The paper considers the concept of Industry 4.0 and the implications of its development with
respect to the labour market, financial and legal issues and data security. All these
consequences affect to a great extend the human society and need to be adequately addressed.
Introduction of “agile governance”, development of strategic and operational policy settings,
enhancing education, qualification and skills, lounging new trade-union and employer
networks and fostering the collaboration between business, governments, academic sphere,
NGOs and general public would be appropriate solutions. However, as pointed out in the
paper, the ethical framework, including ethical principles and standards, imbedded in relevant
policy documents, is the best guarantee for overcoming risks and preventing the eventual
future threats stemming from the development of Industry 4.0.
Keywords: Industry 4.0, new technologies, societal implications, social risks, ethical
principal and standards, policy measures
1. Въведение
Индустрия 4.0 представлява съвкупност от цифрови технологични решения,
подпомагащи развитието на автоматизацията, интеграцията и обмена на данни в реално
време

в

производствените

процеси,

като

включва

интернет

свързаност

и

взаимодействие на роботизирани системи без участието на човека, обработка и анализ
на големи информационни масиви и вземане на решения от изкуствен интелект,
цифрово моделиране и симулиране на производствените процеси чрез виртуална
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реалност, интелигентна автоматизация, създаване на нови технологии и на иновативни
бизнес модели (Министерски съвет на РБ, 2017). Често определяна също като „Четвърта
индустриална революция“, тя позволява рязко повишаване на производителността и на
производствената ефективност, спомагайки за постигането на значим икономически
растеж. Същевременно обаче масовото навлизане на този тип технологии и
организационни решения е свързано и с появата на съществени социални
предизвикателства, изискващи наред с всичко останало и задълбочено етическо
осмисляне и експертиза.
Индустрия 4.0 е нова стъпка за организация и управление на веригата за
създаване на добавена стойност в рамките на пълния цикъл на производството, като го
прави в по-силна степен потребителски ориентирано. Според Европейската комисия,
прогресът в областта на изкуствения интелект, „интернет на нещата“, роботизацията и
3D принтирането (т.е., основните компоненти на Индустрия 4.0) ще доведат до
съществена,

технологично

обусловена

трансформация

на

цялата

европейска

промишленост (European Commission, 2019 a).
Но, както констатират някои автори, „Ако не се подготвим предварително, ще се
сблъскаме с различни рискове. Рискуваме да дадем страхотно могъщество на машините.
Рискуваме да променим хода на човечеството, без да разбираме напълно последствията.
Рискуваме да създадем огромно неравенство между ,техно-супербогатите’ и останалата
широка ,низша класа’“ (Dalmia & Sharma, 2017).
2. Индустрия 4.0: основни социални предизвикателства
Бързите темпове на развитие на Индустрия 4.0 през последните години
поставиха на дневен ред необходимостта от справяне с възникването на редица
специфични социални предизвикателства.
Най-характерният проблем е свързан с драстичните промени в пазара на
труда. Като цяло, роботизацията и дигитализацията

в значителна степен

трансформират както трудовите процеси, така и работната среда, измествайки фокуса
от човешкия фактор и налагайки нови форми на заетост. Според някои изследвания, в
близките 25 години се предвижда загуба на до 47% от работните места в развитите
страни (Plutschinski, 2017). Настъпват съществени промени в трудово-правните
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взаимоотношения – налице е например тенденция към отпадане на постоянните
трудови договори, към работа от дистанция и налагане на по-висока гъвкавост на
пазара на труда, което обаче води със себе си и повишен риск от трайна безработица
(European Commission, 2019). Тези процеси крият заплаха за по-висока социална
уязвимост и постепенно ерозиране на трудовите права на работещите, най-вече
свързани с правото на труд и неговото равноправно, недискриминационно и достойно
упражняване (например при дистанционните форми на заетост), което би накърнило
демократичното устройство на съвременното общество. Това налага разработването на
мрежа от мерки за допълнителна защита на правата на индивидите – физически лица в
условията на Индустрия 4.0, които влизат в производствени и трудовоправни
отношения (European Parliament, 2017).
Същевременно дигиталната грамотност се превръща в решаващ, ключов фактор
на пазара на труда, което инспирира формирането на два основни обществени сегмента:
един, включващ слабо квалифицираните работници с ниски доходи, и друг, съставен от
специалисти с висока квалификация и съответно – със сравнително високи доходи. Тук
се вписват и проблемите от демографско естество: работещите в по-напреднала възраст
нямат достатъчно умения и потенциал да се справят с новите технологични
предизвикателства, което съществено намалява шансовете им за добре платена работа и
достоен живот.
Христо Проданов обобщава ситуацията така: „Определени работни места може
да намалеят, но ще се увеличи потребността от специалисти в областта на технологиите
и програмите на IoT („интернет на нещата“ – бел. Л. И.) и в анализа и преработката
на данни, свързани с тях. Ще се увеличава потребността и от работни места, свързани с
наблюдението и реакцията на данните от различните устройства. Ще изчезнат редица
работни места, при това основно в сферата на услугите, които представляваха
доминиращ сектор по време на Третата индустриална революция, но които все повече
ще бъдат изпълнявани от различни „умни“ устройства. Това може да доведе и до
дуализация на трудовия пазар, до ръст на неравенствата, а така и до сериозни
противоречия в доминиращите днес политикономически системи, до трусове,
недоверие, протести, стачки, бунтове“ (Проданов, 2019: 133-134).
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Развитието на Индустрия 4.0 има потенциал да засили в голяма степен и

регионалните

неравенства,

като

местата,

където

се

развива

интензивно

високотехнологична инфраструктура, получават възможност за по-висок икономически
растеж и по-благоприятна среда за обитаване, както и обратното – малките населени
места и регионите без съвременна високотехнологична промишленост съществено
изостават в социалното си развитие и понякога това поражда маргинализация и
обезлюдяване.
Разрастването на Индустрия 4.0 неминуемо води и до значими икономически
промени с един опасен страничен ефект – засилване на монополизацията и печалбите
за най-успешните „играчи“ на новия глобален пазар на стоки и услуги, което води до
допълнително „разтваряне на ножицата“ между високо- и нискодоходните социални
слоеве (Plutschinski, 2017). Друг характерен проблем е свързан с данъчната система.
Възниква резонният въпрос: при упражняването на труд главно от автономни
роботизирани кибер-физични системи, кой следва да плаща данъци? Той поражда
необходимостта от преразглеждане на въпроса за феноменологията на трудовия субект
и от свързани с това трансформации в икономическите, финансовите и правните
отношения.
Друг съществен социален проблем е опасността от нерегламентиран достъп
до данни и комуникационни канали, свързани с производствени процеси, което може да
доведе до финансови загуби за индустриалните собственици и дори да застраши
сигурността на работещите. „Защитата на мрежите от свързани помежду си роботи
и изкуствен интелект трябва да бъде гарантирана, за да се избегнат евентуални
пробиви в сигурността“ (Европейски парламент, 2018: 246).
3. Възможните решения: етическа рамка
Посочените социални предизвикателства, инспирирани от развитието на
Индустрия 4.0, следва да намерят своите адекватни решения с цел преодоляване на
възможните рискове и заплахи, както и превентиране на евентуални бъдещи
неблагоприятни за обществото последици. Ето защо проф. Клаус Шваб, председател на
Световния икономически форум, апелира за въвеждане на „гъвкаво управление“ (“agile
governance”) в условията на „четвъртата индустриална революция“, постигнато чрез
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интензивно сътрудничество и обединени усилия на базата на публично-частни
партньорства

между

бизнеса,

правителствата,

академичния

сектор

и

неправителствените граждански организации (Solomon, 2016). Основна предпоставка за
успешното преодоляване на възникващите проблеми в тази насока е и разработката на
съответни политически документи на различни равнища (национално, регионално,
eвропейско и пр.), очертаващи институционалната стратегическа и нормативна рамка с
цел насочване и регламентиране на социалните и трудови отношения при протичащите
процеси на технологично развитие, вземайки предвид и етическите измерения на тази
специфична проблематика.
От изключително важно значение в това отношение е да се обърне специално
внимание на повишаването на квалификацията и компетентностите на
работещите чрез адекватно обучение и образование, съответстващи

на новите

реалности на пазара на труда. За тази цел, наред с текущо осъвременяване на
образователните програми и налагане на модела на учене през целия живот, много пошироко следва да се застъпят и въпросите, свързани с трудовата етика и
предизвикателствата, възникващи с развитието на Индустрия 4.0, и то в рамките на
различни образователни степени и в обучението по различни специалности. Това би
осигурило повече адаптивност на работещите към промените в трудовата среда и към
динамиката на трудовите правоотношения. Държавите следва да инвестират по-активно
в образованието и в свързаните с него сфери с цел повишаване на квалификацията,
разширяване на видовете умения и подобряване на компетенциите, от които ще се
нуждаят работниците на бъдещето.
Друга ключова мярка е създаването на по-обхватни работодателски и
профсъюзни мрежи и засилване на социалния диалог по отделни сектори с участието
на експерти по етика с цел по-ефективно решаване на възникващи проблеми както в
оперативен, така и в стратегически план.
На ниво Европейски съюз се осъзнава, че „дигитализацията води до бързи
промени в пазара на труда, повлиявайки естеството му, неговото качеството и
производителността

на

труда.

Европейските

лидери

се

сблъскват

с

предизвикателството да се възползват от това развитие на нещата, за да ускорят
икономическия растеж и заетостта –

осигурявайки в същото време достойни
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условия на труд, социална защита и еднакви възможности за всички“

(European

Commission, 2019: 11)
Предвижда се насърчаване на заинтересованите страни да работят заедно в
рамките на целия научен и иновационен процес за постигането на по-добро
съответствие между неговите резултати и ценностите, потребностите и очакванията на
обществеността. Във връзка с това Европейката комисия набелязва следните мерки:
защита на новите работни отношения; засилен социален диалог; уеднаквяване на
правата на работещите с различен тип трудови договори; редуциране на трудовите и
здравни рискове на работното място; осигуряване на допълнително образование и
обучение (European Commission, 2019).
В своя стратегически документ, наречен „Визия за европейската индустрия до
2030 г.“, Европейската комисия предвижда образователната политика да се обвърже потясно с потребностите на индустрията и да се насърчи сътрудничеството между бизнеса,
социалните партньори и образователните институции. Целта е да се задържи на
приемливо ниво или да се повиши способността на работната сила да бъде наета на
работа, като се приложат допълнителни мерки като специализирано обучение, насочено
към адаптиране към новия тип работни места, създаване на „клетки на заетост“,
асистиране в търсенето на работа и др. Както се посочва в документа, това ще бъде
отговорност, споделена между промишлеността и публичния сектор (European
Commission, 2019 a).
Визираният документ предвижда въвеждане на Европейски индекс на
благосъстоянието като елемент от изследването на различни подходи към измерване на
щастието, който ще вземе под внимание както икономически, така и социални и
свързани със здравето фактори.
Застъпено е виждането, че посредством строго придържане към установени
етически ценности и въвеждане на най-нови „пробивни“ технологии, свързани с
автоматизация и дигитализация на производствените процеси, европейската индустрия
ще може успешно да бъде трансформирана с темпове, невиждани никога досега. „Нова
индустриална стратегия на ЕС, тясно координирана с националните и регионални
усилия и базирана на планове за действие, ще помогне за по-широкото споделяне на
ползите от икономическото развитие сред обществото и регионите. ... Заинтересованите
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страни, включително индустрията, академичните среди и гражданското общество, ще
работят съвместно с политиците за постигане на устойчиво, изпълнено с просперитет
бъдеще на Европа с възвърнат оптимизъм“ (European Commission, 2019 a: 6).
В документ на Европейския парламент със заглавие „Гражданскоправни норми
за роботиката“ (2018) е заложено следното:
„Насочващата етична рамка следва да се основава на принципите за действие в
най-добрия интерес на ползвателите, непричиняване на вреди на ползвателите,
автономност и справедливост, на принципите и ценностите, залегнали в член 2 от
Договора за Европейския съюз и Хартата на основните права, като човешко
достойнство,

равенство,

справедливост

и

равнопоставеност,

недопускане

на

дискриминация, информирано съгласие, защита на личния и семейния живот и на
данните, както и на другите основополагащи принципи и ценности на правото на Съюза,
като недопускане на стигматизиране, прозрачност, автономност, индивидуална
отговорност и социална отговорност, и на съществуващите етични практики и
кодекси“ (Европейски парламент, 2018: 244).
Въвежда се и принципът на откритост, изискващ предоставяне на обосновка за
всяко решение, взето с помощта на изкуствен интелект, което може да окаже
съществено въздействие върху живота на едно или повече лица, като изчисленията на
системата на изкуствения интелект се привеждат в разбираема за хората форма.
Защитава се неприкосновеността на личностния интегритет, както и осигуряването на
човешката безопасност, здраве, сигурност и свобода.
Друга мярка на ниво Европейски съюз, свързана с развитието на Индустрия 4.0,
е създаването на Европейска агенция за роботика и изкуствен интелект (European
Parliament, 2017), като неговата цел ще бъде да се предостави нужния технически,
етически и регулаторен експертен опит, необходим за подпомагане на съответните
обществени участници както на равнище на Съюза, така и на ниво на държавите членки.
В заключение не можем да не се съгласим със следната констатация: „Четвъртата
индустриална революция ни донесе огромна мощ. Сега ние просто трябва да я
използваме мъдро“ (Solomon, 2016).
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EMILIA CHENGELOVA
Institute for the Study of Societies and Knowledge, BAS
Abstract
Based on the analysis of the Bulgarian sociological practice, current manuscript analyzes the
main methodological challenges facing the researchers in the era of the Internet. The analysis
has been focused on new modifications of traditional sociological methods that, based on
information technology implementation, have acquired new methodological specificity.
Challenges have been discussed in two main areas - how to guarantee representativeness and
how to design proper research instruments for CAPI and CAWI methods. Basic conclusions is
made that research methods in the era of the Internet require much more attention to be paid
both to the research methodology itself, and key research elements.
Keywords: Social survey research, Research methodology, Information technology, CAPI,
CAWI.
1. Контекст на проблематиката
Предмет на настоящата статия са методологическите предизвикателства
пред

социологическата

практика

в

ерата

на

модерните

информационни

технологии. Преди да коментираме този род предизвикателства, не можем да отминем
без кратък коментар широкото навлизане на информационните технологии в
обществената и социалната среда, както и в личния свят на индивида.
За сравнително кратко време, през последните две десетилетия информационнокомуникационните технологии и Интернет промениха света до неузнаваемост. Няма да
се спираме на широкия спектър от човешки дейности (производствени, социални,
културни, комуникационни и т. н.), в които информационните технологии предизвикаха
радикални промени. Ще отбележим само, че тези промени са особено осезаеми по
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отношение движението на информацията и възможностите за комуникиране. Едва ли
има смисъл да изброяваме огромните промени, настъпили в моделите и скоростта на
разпространението на информацията. Днес информацията се движи не просто бързо, а
светкавично – в реално време, с възможност за "живо" присъствие и активна
съпричастност към отразяваните събития. Още по-изумителни са приложенията на
съвременните технологии по отношение възможностите за общуване. Едва ли човекът
от 70-те и 80-те години на миналия век е можел да си представи колко лесно и бързо с
помощта на определени информационни технологии би могъл да се свързва с други
хора, да предава и получава текстова, снимкова, графична и други видове информация.
Интернет е навсякъде. Покритието с Интернет не е еднакво, но силно урбанизираните
райони и населени места могат да се похвалят с удивително високи равнища на достъп
до Интернет. Според данните от националната статистика от проведено през 2017 г.
представително изследване за използването на информационно-комуникационните
технологии, 63% от българските домакинства разполагат с настолен компютър, лаптоп
или таблет. 85,3% от българите сърфират в Интернет през смартфона си. По данни от
същото изследване, 58,8% от населението на възраст между 16 и 74 години използва
компютър всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място.
Най-активни потребители на компютри и Интернет са младежите на възраст между 16 и
24 години, като съответно 82,8 и 88,1% от тях използват компютър или интернет всеки
ден или поне веднъж седмично. Изследването заключава, че мъжете са по-активни при
редовното използване на компютри и Интернет в сравнение с жените. Друга любопитна
подробност е, че едва 20% от българите използват Интернет за взаимодействие с
органите на държавната администрация. Широкото навлизане на информационните
технологии в дома, бита и в навиците на съвременния българин разкрива нови
възможности не само в областта на предаването на информация и осъществяването на
комуникациите, но също така в осъществяването на редица същности за индивида
дейности, като например чрез предлагането на нови форми на заетост и гъвкави модели
на работно време. Паралелно с това, нови, по-богати опции се откриват и пред
изучаването на човешките дейности от социалните науки.
2. Социологията в ерата на Интернет
Социологията е пример за научна област, в която

под влияние на
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Информационните

технологии рефлектираха предимно върху изследователските технологии и методики
[Buckingham & Saunders, 2008]. Ако трябва да обобщим накратко настъпилите промени,
то те се свеждат до това, че някои от традиционните методики придобиха нови
форми и се трансформираха в съвременни методи, основаващи се изцяло на
възможностите на информационно-комуникационните технологии. Респективно,
това доведе до възникване на нови методически изисквания към използването на тези
изследователски методи, с което да се гарантира набирането на достоверна и
представителна емпирична информация.
Така например, един от най-често използваните в социологическата практика е
стандартизираното интервю. В англоезичната литература то е известно като face-to-face
interview, но също така в редица класификации този метод се среща под името PAPI
(Pen and Paper Interview, Paper Аssisted Interview), като по този начин се акцентира
върху факта, че информацията се събира с помощта на книжно тяло (въпросник), което
се попълва ръчно от анкетьора. Предимствата на стандартизираното интервю като
метод е, че то е подходящо за достигане до максимално широк кръг от представителна
извадка за населението в цялата страна или за определени региони, въпросникът се
попълва от обучени анкетьори, които имат точни инструкции за протичане на процеса
на интервюиране [Creswell, 2009]. По принцип, при стандартизираното интервю,
базирано на хартиен носител, могат да се тестват различни видове печатни материали
или концепции. Най-важните особености на този изследователски метод обаче са
възможността за постоянен контрол върху процеса на интервюиране и постоянният
контрол върху реализирането на извадката [De Vaus, 2002; Floyd & Fowler, 2009].
С

навлизането

на

информационните

технологии

в

бита

на

хората

стандартизираното интервю се модифицира в четири нови форми: 1) Пряко
стандартизирано телефонно интервю (CATI - Computer Assisted Telephone
Interview), 2) Стандартизирано интервю с компютър (CAPI - Computer Assisted
Personal Interview), 3) Стандартизирано онлайн интервю (СAWI – Computer
Assisted Web Interview) и 4) Пряко стандартизирано интервю с помощта на таблет
(TAPI - Tablet Assisted Personal Interview).
Хронологически

във

времето

най-напред

възникна

стандартизираното
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телефонно интервю и то си завоюва трайна ниша при електоралните изследвания най-вече поради възможността да бъде извършвано в силно съкратени срокове и при
силно съкратени човешки ресурси. Както е известно, телефонното интервю се
осъществява от екип от интервюери, които обичайно са събрани или в една специално
оборудвана зала с компютри, или работят от няколко подходящи за целта помещения.
Поради това, че интервюто се провежда с помощта на компютър и под формата на
телефонно обаждане, при него най-сериозните методологически проблеми са
високият процент на отказите, трудното изпълнение на извадката, необходимостта да се
предвидят малък брой въпроси, високите изисквания към формулирането на въпросите
[Newman, 2003]. Ако въпросите са повече от 4-5, при този вид интервюта може да
възникне проблем с нетърпението на респондентите и нежеланието да се отговаря до
края на интервюто. Поради ограниченията в познавателните ситуации, за които е
релевантен, методът на телефонното интервю получи широко развитие за сравнително
кратък период, след което отстъпи на друг тип стандартизирано интервю, което е
базирано на използването на използване на компютър. Предимствата на този вид
интервю са, че респондентът попълва въпросника директно в компютъра, като този
запис директно се трансформира в компютърен формат, който може да се чете от
програми за статистически анализи на бази данни. Това бе първият вид на интервю,
базиращо се на компютър. Трябва да отбележим, че базираното на компютър интервю
претърпя бурно развитие. Напоследък в специализираната литература все по-често
терминът CAPI (Computer Assisted Personal Interview) се тълкува като всяко
интервю, при което интервюерът използва компютър, таблет или мобилен
телефон. Идеята на този вид интервюиране е респондентът да бъде посетен от
интервюиращ, разполагащ с подходящо електронно устройство (таблет, компютър или
мобилен телефон), в което въпросникът е достъпен в електронен вид и неговото
попълване става чрез отбелязване на съответния отговор . При този вид интервюиране
попълването на въпросника става, като отбелязаните отговори "отиват" автоматично във
виртуална база данни, която подлежи на статистически анализи и обработки. Особеност
на този вид интервюиране е необходимостта от Интернет-връзка, която прави възможен
преносът на данни в реално време. Описаният вид интервюиране трябва да се
различава от така нареченото онлайн проучване (СAWI – Computer Assisted Web
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Interview), което се провежда на съвършено различни принципи - чрез мейл се
осъществява контакт с потенциалните респонденти, които се поканват да попълнят
онлайн анкета, която се активира чрез кликането на определен линк. Попълването на
този вид анкета става напълно самостоятелно от респондента, без присъствие на
анкетьор [Waldherr &Wettstein, 2019]. Този вид анкетиране най-силно се доближава до
традиционния

метод

в

социологията,

известен

като

анкетно

допитване

със

самопопълване (респондентът получава анкетна карта, която попълва без каквато и да е
намеса на анкетьора).
Прегледът на българската социологическа практика показва, че всички
социологически

и

маркетингови

агенции

са

възприели

практиката

за

интервюиране с помощта на компютри или таблети. Единични са случаите, при
които се работи с хартиени въпросници и това става или по изрично настояване на
възложителя, или при изключително мащабни проучвания, каквото е например
преброяването

на

населението.

За

информация,

НСИ

планира

да

използва

приблизително около 47000 преоброители при предстоящото преброяване през 2021 г.,
което поне на този етап прави невъзможно използването на компютри или таблети.
Паралелно с това, онлайн проучванията стават все по-чести и са предпочитан
изследователски метод за събиране на мнения, нагласи и оценки от определени
категории респонденти, за генералната съвкупност на които е известно, че влизащите в
нея лица имат между 90 и 95%-ов достъп до компютри с Интернет-връзка. Онлайн
проучвания на принципа на отзовалите се също са част от социологическата практика,
но тяхното използване крие висок познавателен риск и редица когнитивни и
аналитични

ограничения,

тъй

като

събраната

информация

няма

свойството

репрезентативност и отразява мненията единствено на тези, които са взели участие в
проучването.
Сумирайки наблюденията и впечатленията от българската социологическа
практика, тук ще представим основните методологически предизвикателства, които
възникват пред използването на изследователските методи, базирани на приложението
на съвременните информационни технологии в ерата на Интернет.
3.

Методологически

предизвикателства

при

приложението

изследователските методи, базирани на информационни технологии
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Веднага ще кажем, че извън полето на нашето разглеждане ще останат строго

технологичните въпроси и решения, които правят възможно провеждането на
изследвания с помощта на информационни технологии. Тези въпроси биха могли да
бъдат разгледани от експерти с познания в областта на компютърното програмиране, IT
специалисти, хардуеристи и софтуеристи. Тук си поставяме за цел да коментираме тези
методологически въпроси, които са типични за стандартизираното интервю като
изследователски метод и които в контекста на използването на информационните
технологии придобиват специфичен вид.
Анализът

на

социологическата

практика

показва,

че

ключовите

предизвикателства при използването на информационните технологии за набиране на
емпирична информация могат да бъдат групирани в две големи категории:
1) Предизвикателства по отношение гарантиране на представителност на
проучванията;
2) Предизвикателства при конструирането на изследователския инструмент.
3.1. Гарантиране на репрезентативност на проучванията и информацията от
тях
Първата група от ключови предизвикателства търси отговори на въпроса как се
осигурява представителност на проучванията, използващи информационни технологии.
Както е известно, за да има смисъл от провеждането на изследване с количествени
методи (стандартизирано интервю или анкетно допитване в техните различни
вариации), трябва да се предприети необходимите методологически действия, с които
да се гарантира, че изследването е репрезентативно – в национален или локален мащаб,
в зависимост от обхвата на изследването. Представителността на изследването се
гарантира чрез конструирането на различни видове репрезентативни извадки, с които се
създават необходимите предпоставки за обхващането на точно определен брой единици,
подбрани по точно определена процедура. Когато изследването се провежда по
традиционния начин, изпълнението на извадката в нейния модел и обем се гарантира
чрез стриктни инструкции към анкетьорите.
Как стои този въпрос при изследванията, базирани на съвременните
информационни технологии? Открояват се две типични ситуации.
Първата ситуация силно наподобява класическата изследователска ситуация на
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използването на стандартизирано интервю, където носителят на информация е хартиен.
Ако изследването е по метода CAPI, това означава, че анкетьорите трябва да обходят
определени адреси или местонахождения (например, предприятия или конкретни
институции), където да открият своите потенциални респонденти. Това са лица,
отговарящи на определени изисквания, строго фиксирани от изследователя. Всеки
анкетьор получава предварителни инструкции как да процедира в случай на отказ и по
този начин се гарантира, че планираният модел на извадката няма да бъде нарушен.
Ако изследването е онлайн, т.е. по метода СAWI, ситуациите са най-общо три и
при тях възникват различни проблеми по отношение контрола върху гарантирането на
репрезентативност:
 Първият прилаган модел е да бъде конструирана представителна извадка, като
се вземат предвид точно определени характеристики на потенциалните
респонденти. Задължително се издирват мейлите на потенциалните респонденти.
На тези лица се изпраща покана по мейл, в който се обясняват целите на
изследването, към кого е насочено и как ще се използват резултатите.
Задължително в този мейл се посочва линк, който отваря онлайн-анкетната карта.
Изследователят може в реално време да вижда колко попълвания са направени,
като ги проследява включително по ключови за изследването признаци,
например принадлежност към дадена институция, месторабота, бранш,
местожителство, възраст и други. По този начин изследователят получава реална
представа как върви процесът на попълване. Проблемът тук е, че изследователят
няма начин да проследи дали респондентът, на който е бил изпратен мейл,
действително е направил попълването. Може само да го подкани повторно, като
му благодари, ако лицето вече е направило попълването[1]. При този описан
модел основният проблем е да се осъществи ефективен контрол върху
реализирането на планираната извадка;
 Вторият често прилаган модел е стартиране на онлайн проучване на базата на
квотни или стратифициращи извадки. Както е известно, квотните или
стратифициращите извадки гарантират представителност само по отношение на
квотиращите или стратифициращите признаци, но не и по другите изучавани
признаци. Затова използването на този вид извадки трябва да се прави много
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внимателно, с оглед целите на изследването и употребите на полученото знание.
Реализирането на този вид извадки също обикновено се прави чрез мейлипокани и насочване на потенциалните респонденти към активирането на линка,
водещ към анкетната карта;
 Възможно е обаче изследователят да предприеме и друг, трети подход, при
който възниква сериозен проблем за ясно дефиниране на когнитивните
лимити на събраната емпирична информация. При този подход се създава
онлайн платформа или на определен сайт да позиционира линка, водещ към
онлайн проучването. Директно там желаещите да участват в проучването
активират линка и получават възможност да попълнят анкетната карта. Този
подход е известен като метод на отзовалите се. При него анкетната карта се
попълва от тези лица, които са проявили интерес към изследваната проблематика.
Този подход не създава предпоставки за набиране на репрезентативна
информация и поради това изследователите се отнасят с високи резерви към
неговото използване. Проблемът е, че когато се подходи по този начин, анкетата
се попълва от лица, които са истински заинтересовани от темата, което от една
страна е позитив, но от друга страна не е добре. Позитивното е това, че на
въпросите ще отговарят предимно тези хора, които действително проявяват
интерес към темата. Но от друга страна, те могат силно да наклонят везните в
една или в друга посока и поради това да се стигне до силно изкривяване на
реалните стойности на изследваните признаци. Ако да речем, анкетата касае
електорални нагласи, рисковете са още по-големи, тъй като е известно, че сред
интернет-потребителите доминират лица с определен политически профил,
което означава, че изразените нагласи ще "натежат" в точно определена посока и
няма да отразяват реалните електорални нагласи на избирателите като цяло. За
да обобщим, ще кажем, че когато се прилага метода на отзовалите се, трябва да
ес знае, че информацията няма представителен характер и не може да бъде
използвана за генерализации, обобщения и констатации, касаещи генералните
съвкупности. Възниква въпросът кога, в какви познавателни ситуации можем да
използваме онлайн проучвания по метода на отзовалите се. Този въпрос все още
се дебатира, но се оформя мнението, че методът е допустим тогава, когато се
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изследва сравнително нова, непозната проблематика и самият изследовател
търси параметрите на проблема. Тогава чрез онлайн допитване по метода на
отзовалите се изследователят би могъл "да сондира терена", като ще знае, че
анкетната карта ще се попълни предимно от хора, искрено интересуващи се от
темата. За да се неутрализира факта, че отзовалите се могат да бъдат само от
една категория, анкетата може да се позиционира на различни сайтове, като
предварително се знае какви са техните аудитории. Всеки сайт се връзва с
различна база данни и по този начин изследователят може да получи няколко
паралелни бази данни, попълнени от различни категории лица. Това ще даде
една по-широка сравнителна перспектива и ще помогне на изследователя да
формулира своите изследователски хипотези и теоретични модели.
В

строго

етичен

план

онлайн

проучванията

поставят

специфични

предизвикателства пред изследователската етика. Възниква въпросът не се ли създават
по този начин неравенства – могат да бъдат изследвани само тези лица, които имат
достъп до Интернет. Това означава, че част от генералната съвкупност априори е
лишена от шанса да попадне в извадката, в квотата или дори когато е по метода на
отзовалите се, отново шанс да се отзоват имат само тези, които имат компютър с
Интернет, докато другите хора (37% в нашата страна) изначално са лишени от този
шанс. Затова и нашата препоръка е онлайн проучванията да се използват предимно
тогава, когато над 90% от генералната съвкупност имат равен шанс да попаднат в
извадката. Този тип проучвания са идеални при изследване на държавна администрация,
работодателски и синдикални организации, преподаватели, учители, научни работници,
членове на специализирани асоциации и други общности.
3.2.

Предизвикателства

при

конструирането

на

изследователския

инструмент
Подобно на всеки други тип изследване, конструирането на изследователския
инструмент (въпросник или анкетна карта) се подчинява на строго установени правила
и методически шаблони. Те са добре известни, но тук ще обърнем внимание върху тези
правила,

които

придобиват

ново

звучене

в

контекста

на

използването

на

информационни технологии:
 Брой на въпросите: доброто интервю включва 25-30 въпроса. Това правило е
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много добре известно, но поради различни съображения непрекъснато се
нарушава. Когато се работи по метода CAPI или CAWI, трябва да се има предвид,
че респондентът се изморява след показването на петия или шестия "екран":
еднократно на дисплея могат да бъдат поместени определен брой въпроси,
примерно 5 или 6. Шест екрана означава, че респондентът е отговорил на около
30 въпроса и е много вероятно вече да се изморил. Възниква риск от прекъсване
на интервюирането или анкетирането. Когато респондентът е асистиран от
анкетьор, този процес може изкуствено да ес продължи, но ако проучването е
онлайн и лицето е оставено само да попълва, то много лесно може да реши да
прекъсне анкетата - поради умора, поради загуба на интерес или поради
възникване на друг ангажимент. Има технологични начини анкетата да бъде
затворена и да се отвори след известно време, като тогава системата автоматично
ще се отвори на мястото, до което е направено попълването. Но едва ли много
респонденти ще се възползват от подобна опция;
 Видове въпроси - отворени и/ или затворени: спорът за функциите и
полезността на отворените и затворените въпроси е доста стар, затова тук само
ще посочим очевидното - при онлайн проучванията е твърде рисковано да се
оставят отворени въпроси, защото опитът показва, че респондентите не обичат
да пишат или ако пишат, това са кратки фрази. По-добре е изследователят да си
направи предварително мини проучване, в които да стигне до определени
концепции по интересуващите го въпроси и едва тогава да пристъпи към
формулирането на въпросите;
 Особено

внимание

на

табличните

въпроси:

табличните

въпроси

са

изключително удобни, защото в синтезиран вид събират различни видове мнения
и оценки. При този вид въпроси обаче трябва много внимателно да се тества
скалата с отговорите и да се предвидят всички възможни опции, тъй като липсата
на някоя опция може да подразни респондента и това да стане причина за
прекъсване на анкетата. И още нещо: не бива да се прекалява с табличните
въпроси, защото на практика всеки табличен въпрос представлява сбор от
множество отделни въпроси. Тази изследователска "хитрост" бързо може да бъде
дешифрирана от респондента и да стане повод за прекъсване на интервюто;
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 Подредба на въпросите: при онлайн проучванията особено силно значение
придобива проблемът за последователността на въпросите. Известно е, че
подредбата на въпросите моделира и управлява желанието на респондента за
попълване на анкетната карта. Затова е желателно предварително да се направят
когнитивни тестове и да се прецени дали е избрана подходяща подредба на
въпросите;
 Къде да се поставят социодемографските въпроси - в началото на анкетата
или в края: обикновено социодемографските въпроси се поставят в края на
въпросника. Натрупаният опит специално от онлайн проучванията води до
извода, че социодемографските въпроси е желателно да ес поставят в началото
на анкетната карта. Така дори и при прекъсване на анкетата изследователят може
да получи информация за тази категория респонденти и да си направи
съответните методически изводи;
 Използваната лексика при формулирането на въпросите: в литературата
имат множество правила за това как трябва да се формулират въпросите. Без да
ги повтаряме тук, ще изтъкнем, че при онлайн проучванията всяка недобре
преценена дума може да доведе до прекъсване на контакта. Затова когнитивните
тестове на онлайн анкетата са задължителни.
И накрая, при онлайн проучванията се случва достатъчно често (между 15 и 20%)
започнатите анкети да не бъдат завършени до края. Въпросът е как се процедира с
недовършените анкети - напълно се игнорират, или от тях все пак се взема
информацията по въпросите, които са били попълнени. По този въпрос все още няма
консенсусен отговор и изследователите постъпват според целите и вида на изследването,
но също така и според своята етика. Това е един от методологическите въпроси, който
предстои да намери своето решение.
В заключение
Анализът на българската социологическа практика показва убедително, че
информационните технологии вече са дали сериозен тласък в развитието на
изследователските

методи.

Масово

се

използват

различни

модификации

на

интервюиране с помощта на компютри, таблети и дори с мобилни телефони. Също така
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все по-често се използват възможностите на онлайн проучванията. Всичко това поставя
множество методологически предизвикателства, една немалка част от които вече са
осмислени и са намерени подходящи решения, така че да се гарантира качество и
достоверност на информацията. Остават все още нерешени въпросите с гарантиране
представителността

на

онлайн

проучванията,

както

и

с

прецизиране

на

изследователските инструменти до степен, минимизираща рисковете от прекъсване на
процеса на попълване на анкетната карта. Ясно е, че бъдещето принадлежи на методите,
базирани на информационните технологии. Това налага методологическите усилия да
бъдат насочени към търсене на оптимални решения, включително и чрез обогатяване на
социологическата практика с нови изследователски методи.
БЕЛЕЖКИ
[1] Друг възможен вариант е по e-mail да бъде изпратена покана до определени лица,
като им бъде прикачен въпросникът/ анкетната карта с молба да бъде върната
попълнена. Този вариант обаче трябва да бъде отнесен към метода CAPI, тъй като
попълването макар и да става с компютър, не изисква непременно онлайн връзка.
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BIG DATA AND THE SOCIAL CONTRACT: ANALYSIS OF THE CASE
OF DATA BREACH FROM THE NATIONAL REVENUE AGENCY
ANTOANETA GETOVA
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Abstract
It is a well known fact that big data plays significant role in the contemporary information
society and even could change it. Is the society ready for such change and to what degree?
What are the eventual consequences of the accumulation of big data bases on the relationship
between the citizens and the state? The analysis is searching for an answer of these questions,
regarding to the case of the data breach from the National Revenue Agency of Bulgaria that
happened in 2019.
Keywords: big data, social contract, information control, cyber security
През лятото на 2019 г. беше пробита сигурността на Националната агенция за
приходите (НАП) в България . По оценки на самата агенция, данните на 5 млн. души са
били свалени чрез хакерски пробив и съответно разпространени до големи български
медии и други сайтове/мрежи за свободно сваляне [1].

Това изтичане на данни

повдигна много въпроси, като например доколко личната информация на гражданите е
защитена от държавата, но също и не повдигна някои въпроси,

свързани с

въздействието на големите данни върху отношенията между гражданите и държавата,
на който проблем е посветено и настоящото изложение.
Въздействието на големите данни върху обществените отношения не се изчерпва
единствено с последствията, които би имал подобен пробив. Изключително важно е
също да се изясни как събирането и респективно възможността за обобщение на такива
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данни от страна на институциите е в състояние да трансформира отношенията между
тях и гражданите [2].
Контролът на големите данни
За да се обясни въздействието на големите данни трябва да се изясни какво
всъщност представляват те.

Събирането на данни, поне от страна на държавната

администрация не е ново явление. Наличието на „големи данни” обаче означава нещо
различно: накратко казано, това е информация която може да се обработи накуп по
различни критерии в големи обеми [Singh, Firdaus, Sharma, 2015]. Това става
възможно именно благодарение на новите технологии, позволяващи дигитализация на
информацията. Тези нови технологии позволиха не просто систематичното и
относително улеснено събиране на масиви от данни, но и по-лесното им и бързо
обработване. Именно това е причината големите данни да могат да бъдат използвани за
клъстеризиране (създаване на сегменти или групи) от единици (хора, компании и др.)
със сходни характеристики и респективно за откриването на такива ключови
характеристики, по които да се извърши тази сегментация. Също така, с помощта на
различни статистически методи е възможно от големите бази данни да се открият и
модели на поведение чрез които се разпознава принадлежността на единиците към
съответния сегмент/група или в по-широк смисъл да се прави прогнозиране на бъдещо
поведение. Тези модели стоят в основата и на т.нар. машинно учене при алгоритмите,
които някои софтуери използват за съответното разпознаване на единиците при да
речем, сервиране на определен тип реклама в различни интернет – страници. [Perlich,
C., Dalessandro, B., Raeder, T. , 2014].
Как обаче подобни възможности за използване на големите данни са в състояние
да

влияят

върху

обществените

отношения

и

по-конкретно

в

аспекта

на

взаимодействията между гражданите и държавните структури?
Информацията като такава е в основата на тези социални взаимодействия.
Подобно твърдение изглежда саморазбиращо се: именно благодарение на обмена на
информация става възможно общуването между които и двама социални дейци (хора,
компании, институции) което иначе не би се осъществило. Респективно достъпът до
повече или по-малко информация позволява на едната страна да опознае отсрещната,
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което дава възможност както за подобряване на общуването, но и за контрол.
Механизмът на това влияние може да бъде илюстриран чрез класическия модел на
идеалния затвор на Джереми Бентам за паноптикума или „всевиждащото око”, доразвит
в последствие от Мишел Фуко в книгата му „Надзор и наказание”, третираща именно
властта на държавата над индивида като паноптикум [Фуко, 1998]. В случая с данните
контролът става не толкова чрез директно наблюдение, а чрез придобиване на все
повече информация и съответно опознаване (т.е. наблюдаване) на отсрещния чрез тази
информация, както е в примера със сервираната чрез софтуер реклама.
Когато става въпрос за отношения между гражданите и държавата в лицето на
нейните институции, отказът за предоставяне на информация на отсрещната страна
(т.е. на държавата) е ограничен. Държавата има право – в определени граници – да
изисква такава информация с цел продължаващото й функциониране, което следва да
обезпечава общото съществуване на гражданите в тази държава. Това въплъщава идеята
за т.нар. обществен договор, който съществува между държавата и гражданите и който е
описан още в едноименната книга на Ж. Ж. Русо [Русо, 2018]. Респективно споделянето
на тази информация от страна на гражданите към държавата би следвало да е ясно
определено: каква част от информацията и коя информация гражданите имат право да
отказват да споделят, както и обратното: каква информация държавата може да изисква
и за какво тя ще бъде използвана. Не на последно място стои и опазването на
неприкосновеността на тази информация: информацията следва да се предоставя от
страна на гражданите за използването й за определени цели, което изисква и
гарантиране от страна на държавата че няма да бъде използвана по друг начин или че
няма да бъде предоставена на трети страни за използването й по друг начин (т.нар.
злоупотреби с информация).
Тези условия важат за събирането на всякакъв тип информация, независимо от
нивото й на обобщение, трансформация и анализ. Когато става въпрос за събиране на
големи данни, трябва да се отчете влиянието и на потенциалната „добавена стойност”
на информацията: набирането на база от данни по различни характеристики, което дава
възможност за допълнително класифициране/сегментиране на единиците, респективно
дава възможност за допълнителен контрол.

Казано с други думи, при наличие на

възможности за събиране на големи данни би следвало в обществения договор да се
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предвидят последствията от работата с тях. В идеалния случай следва в законодателната
макрорамка да е предвиден и изчерпателно описан въпросът за събирането,
съхраняването и анализирането на големите данни.
Въпросът с обмена на информация между гражданите и държавата е разгледан в
законодателството ни. Още през 2002 година у нас е приет закон за защита на личните
данни. Той не третира големите данни специфично, а е ориентиран към
инструменталното използване на данните (за рекламни, журналистически и др. цели).
Регламентирани са основните случаи при които лични данни могат да се събират,
обработват и съхраняват, както и задълженията на тези, които ги събират и съхраняват
във връзка с опазването и контрола върху тях. Съществува и специален орган – Комисия
за защита на личните данни, която следи за нарушения на този закон. От месец май
2018 г. влезе в сила и т.нар. Регламент на ЕС за защита на личните данни (GDPR), който
третира в детайли възможността на лицата за избор/отказ на предоставяне на лична
информация за по-нататъшна обработка, което в частност касае и големите данни[3].
Доколко тези регламенти обаче работят на практика при случаи като този с изтичането
на данни от НАП?
Кратък анализ на случая с изтеклите данни от НАП
В контекста на описаното по-горе, случаят с изтичането на данни от НАП следва
да се анализа в няколко основни направления.
Първото е свързано със самия пробив на системата, което поставя под въпрос
възможността за сигурно съхранение и неприкосновеност на тези данни изобщо. Това
би трябвало да бъде неизменна част от обществения договор и респективно е засегнато
както в българското законодателство по въпроса, така и в европейския регламент. Редно
е да се каже, че не би могло да се гарантира, че изобщо съществува непробиваема
система за информационна сигурност, но е под въпрос доколко изобщо данните са били
защитени по отношение на съществуващи вече рискове и какви са механизмите за
минимизиране на последствията от изтичането на данни. Това са ключови фактори,
свързани с обществения договор, доколкото всяка държава е призвана да обезпечава
сигурността на гражданите си, включително и информационната такава. В случая с
НАП и двата посочени аспекта на информационната сигурност са под въпрос. От една
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страна, в публичното пространство дълго беше обсъждано възможно ли е било
технически да бъде предотвратен пробивът, извършен по този начин (дистанционно, а
не от мрежата на агенцията). Въпреки че няма налични публични данни/информация,
чрез която да бъде доказана степента на техническа обезпеченост на НАП, признанието
от страна на ресорния министър и министър-председателя за кадрови проблеми в
областта на информационната сигурност на държавните институции

е симптом на

проблем в това направление [4]. Този проблем не е нов за държавната администрация.
Такъв имаше и по-рано в друга държавна институция, Агенцията по вписванията, която
отговаря за Търговския регистър. Именно поради техническа необезпеченост, през
лятото на 2018 г. сървърите на регистъра останаха блокирани в продължение на дни [5].
В този смисъл казусът с пробива на данните от НАП не е изключение, а продължение
на вече съществуващ проблем в държавните институции като цяло.
Що се отнася до минимизирането на последствията от изтичането, единственото
предприето действие от страна на агенцията е пускане на софтуерно приложение, което
потвърждава дали има изтичане на лични данни, което става след идентификация на
търсещия справката [https://check.nra.bg/.].
Самото

приложение

е

уязвимо,

тъй

идентификацията

в

началото

се

осъществяваше чрез въвеждане на ЕГН[6], което би могло да бъде въведено от лице,
сдобило се с изтекли лични данни. В момента удостоверяването се осъществява чрез
специален личен идентификационен номер (т.нар. ПИК) , но това също е
проблематично, тъй като в изтеклите данни се съдържа и такава информация[7].
Полезността на приложението също е под въпрос, тъй като при стартирането си
то подаваше единствено информация че има изтекли лични данни за съответното лице,
но не и какъв вид са те[8]. При пускането му от агенцията не подадоха информация кога
се очаква да проработи пълната му функционалност, също липсва и публична
статистика за това колко хора са поискали достъп до приложението, докато все още
работеше с ограничена функционалност, но е твърде вероятно една голяма част от
ползвалите приложението да са го направили именно в дните на пускането му, тъй като
това беше съпроводено и от множество медийни публикации и репортажи. В този
случай гражданите бяха поставени в двойно неизгодна позиция: от една страна, от
риска от изтичане на личната им информация в интернет, а от друга това че те самите не
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знаят каква точно информация е изтекла. Парадоксално, но в този период гражданите
имат възможност да научат кои техни данни са откраднати, ако потърсят в споменатия
масив, достъпът до който е свободен, но не и от страна на агенцията, едно от
задълженията на която е да съхранява тези данни по безопасен начин. Към момента,
НАП предоставя информация и за съдържанието на изтеклите данни (включително и на
живо в офисите си), но това става от сравнително скоро: надграденото приложение е
пуснато на 5 септември, т.е. почти два месеца след пробива. НАП закъснява дори и с
първия вариант на приложението, тъй като първата „търсачка” за изтекли данни беше
пусната от разследващия сайт Биволъ (www.bivol.bg), който също беше получил копие
на данните[9].
Друго, което агенцията реализира със закъснение, беше предоставянето на
информация за възможно противодействие на пробива от страна на засегнатите лица.
Към момента, на страницата на приложението има такава информация, включително
линк към клип в мрежата за споделяне на видео, Youtube, който третира най-често
задаваните въпроси като: необходима ли е смяна на личните документи при условие че
гражданинът научи, че данните му са изтекли и пр. Този клип е качен обаче едва на 10
септември, а пробивът стана през юли т.г. Първата официална информация за това дали
гражданите трябва да предприемат насрещни действия и какви да бъдат те, беше
разпространена на 26 юли, т.е. чак 10 дни след пробива. В първите дни след пробива
ресорният министър дори защити тезата, че този теч не може да навреди на гражданите,
което противоречи на смисъла на съществуването на закон за защита на личните данни
изобщо[10] . Това твърдение на финансовия министър поставя под въпрос самите
отношения между гражданите и институциите, доколкото едната страна счита за
маловажно нарушението на правата на другата, която е реалният суверен в
държавата по смисъла на Конституцията[11].
Противоречивата информация, идваща от различни официални източници в
първите дни около пробива може да се приеме като симптом на криза в обществените
отношения. Макар и тя да не произтича от връзката с големите данни, това че
проблемите, свързани с тях, очевидно не са обхванати подробно в законодателната
макрорамка, също въздейства върху тази криза.
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Най-сериозния проблем, възпрепятстващ минимизирането на негативните
последствия от пробива в данните е свързан с правосъдната система (която би трябвало
да е основният механизъм който да работи за това минимизиране). Тук могат да се
изтъкнат много аргументи, но ключовият е съдържанието на обвинението, което по
думите на главния прокурор ще бъде отправено към потенциалните извършители на
това нарушение и то е „кибертероризъм” [12]. Макар че кибер-тероризмът съществува
като концепция в изследванията на тероризма изобщо [Archer, E.M.,2014], е важно да
се отбележи, че в българския Наказателен кодекс понастоящем не съществува такъв
състав на престъпление, което пък поставя под въпрос доколко е възможно изобщо
осъждане на потенциалите извършители. Но по-важният проблем в случая е
„непригодността” на законодателната макрорамка

относно негативните ефекти от

манипулации с големи данни изобщо: независимо че съществува потенциална опасност
от извършване на престъпление което би имало силен негативен ефект върху
обществото, то изобщо не е разглеждано като възможност в законодателството ни[13].
Това още веднъж показва, че настоящата законова макрорамка не е готова да се
изправи срещу последствията от наличие на големи данни.
Не на последно място следва да бъдат анализирани последствията от този теч,
свързани със съдържанието на самите данни. Тук трудността произтича от
обстоятелството, че директният анализ на информацията в изтеклите файлове данни на
практика представлява нарушение на закона за личните данни (тъй като тези данни са
изтекли неправомерно в публичното пространство) . Затова по-надолу ще бъде
коментирано само известното от официалните източници и медийни публикации
относно съдържанието на изтеклите данни.
Първият проблем е мащабът на изтеклите данни. Те засягат над 5 млн. граждани,
което е повече от обема на работната сила у нас, чийто брой е под 4 млн. Приходната
агенция има отношения и с граждани извън работната сила, но според официално
разпространената информация, в масива се намират данни от база на НЗОК и
Агенцията по заетостта например, което поставя под въпрос доколко НАП има
правомощия да съхранява данни на други ведомства, включително и работещите в
съвсем различни ресори (като гореспоменатите). Събирането на такава огромна база от
данни с очевидно множество ключови характеристики дава потенциална възможност на
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агенцията за класифициране на единици/субекти, за което стана въпрос в началото на
този текст. Подобно класифициране също може да бъде направено в ущърб на
гражданите, тъй като е възможно да бъде създаден модел на например, данъчно
неблагонадеждни лица, които да търпят по-чести данъчни проверки, независимо че
подобни модели все пак са базирани на екстраполации (и в този смисъл са възможни
грешки и отклонения). Въпреки че понастоящем това е само потенциална възможност
за използването на такива данни, ограничения спрямо подобно използване не стоят,
което би поставило гражданите в неизгодна позиция спрямо агенцията, а нея в
положение в което тя притежава свръхконтрол над тях.
Не по-малко обезпокоителен е и факта, че макар и данните да се отнасят до
около 5 млн. лица, те надхвърлят 5 млн. реда, казано с други думи, за споменатите лица
е събирано огромно количество информация. Според медийни публикации, в найголемия от всички разпространени файлове се съдържа информация с над 1,5 млн. реда,
а файловете са общо над хиляда[14]. Отново тук е важно да се подчертае, че проблемът
със съхраняването и възможностите за обработка на тази информация в логиката на
големите данни е доста по-сериозен от наличието на самия теч. В системата на НАП
съществува много повече информация (която е останала незасегната от хакерската
атака) , която очевидно е събирана от най-различни ведомства и източници и която
отново може да бъде използвана за информационно следене на гражданите. Въпросът
за наличието и съхранението на тази информация също е неясен и неуреден.
Най-тревожният факт по отношение на изтеклите данни е наличието на
информация за починали граждани в регистрите на НАП[15]. Само в изтеклите данни
има такава за над 1 млн. починали. Това поставя изключително остри въпроси доколко
подобно съхранение е допустимо по правилата на обществения договор изобщо.
Контролирането на информация за покойници поставя под въпрос доколко агенцията
изобщо зачита правото на прекъсване на отношенията с държавните институции, което
би трябвало да последва акта на смъртта (респективно всички права и задължения на
субекта се прехвърлят върху неговите наследници). В случая обаче съхраняването на
тези данни в активно действащата система (а не в отделен архив) поставя покойниците
в ролята им на реално взаимодействащи субекти с НАП, тъй като информационното
общуване с тях (макар и едностранно) не е прекъснато. От една друга гледна точка това
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означава тотален контрол върху субектите с помощта на информацията, който поне в
модела на Бентам, цитиран по-горе прекъсва с излизането им извън паноптикума, но с
помощта на достъпа до бази данни, с които агенцията разполага на практика този
контрол се оказва непрестанен във времето и сам по себе си представлява най-големия
потенциал за трансформация на обществените отношения с помощта на големите данни,
макар и към един много неблагоприятен за гражданите развой.
Възможности за противодействие: вместо заключение
Направеният по-горе кратък анализ на казуса с изтеклите данни от НАП очертава
няколко възможности за трансформация на обществените отношения, свързани с
големите данни, които накратко казано, не носят повече информационна свобода, а
повече възможности за тотален контрол на държавата върху гражданите чрез
информацията която тя събира за тях. Противодействието на този тотален контрол е
възможно чрез ясно определяне на границите, в които държавата има право да събира,
но и съхранява и анализира големи данни, а също и времевия интервал, в който тя може
да борави с тях. Не на последно място, е необходимо да се оцени и потенциала за
съхраняване на неприкосновеността на тези данни възможностите за минимизиране на
рисковете за гражданите при евентуално изтичане на такава информация.
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от които се попълват и с помощта на този идентификационен код. Кисьова, М (2019),
НАП най-сетне информира какви данни са изтекли, https://www.segabg.com/node/91329
[8] Пак там.
[9] Официална реакция относно съществуването на тази търсачка нямаше, което е
обезпокоително, предвид че въпреки благородните намерения на това начинание,
оперирането с данни, извлечени от агенцията по престъпен начин, макар и от трети
лица, на практика е закононарушение.
[10] Чобалигова, Б. (2019), Горанов: Изтеклите данни от НАП не могат да навредят на
гражданите, https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/goranov-izteklite-danni-otnap-ne-mogat-da-navrediat-na-grajdanite-286077/
[11] Това е директно упоменато в чл.1, ал.2. на основния закон на страната.
[12] Шерифова, Р. (2019), Спецпрокуратурата: Има достатъчно доказателства за
кибертероризъм,
извършван
от
"ТАД
Груп"
:
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/specprokuraturata-ima-dostatychno-dokazatelstva-zakiberterorizym-izvyrshvan-ot-tad-grup-2179560
[13] Тук не се коментира доколко настоящия теч на данни изобщо може да бъде
класифициран като кибер-тероризъм, а възможността за извършване на подобно
престъпление по принцип.
[14] Стоянов, Н. (2019), От НАП са изтекли лични данни на милиони български
граждани и фирми,
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/07/15/3938624_ot_nap_sa_iztekli
_lichni_danni_na_milioni_bulgarski/
[15] В различни медийни публикации това число варира между 1 и 2 млн., в
официалния сайт с приложението на НАП е посочено че са малко над 1 млн.
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Abstract
The paper is a review of the various ethical dilemmas created by the contemporary trends in
cyber security. No attempt is made to provide the ethical resolution of each dilemma – only
the various arguments for and against are described.
Keywords: ethics, ethical dilemmas, cyber security.
1. Introduction
Information technology is a relatively very new and very fast developing area. Some
parts of it, like information security, are not very well understood, except by a few experts.
Yet they present various problems that pose serious ethical dilemmas. Since the area is so new,
the society has not had the centuries to come up with good and widely accepted solutions to
these dilemmas.
While we are experts in cyber security, we definitely do not consider ourselves as
being experts in ethics. Therefore, in this paper we shall contend ourselves with outlining
some of the most important ethical dilemmas related to cyber security, with the various
arguments for and against the possible answers to them – without, however, stating which is
the “correct” answer from an ethical point of view. We are leaving this decision to the reader.
2. Ethical dilemmas
In this section we shall outline the main ethical dilemmas posed by the various
contemporary trends in cyber-security.
2.1. Ransomware
Ransomware (from the words “ransom” and “software”) is a malicious program that
encrypts the data of the user without their consent and demands the payment of a ransom
(usually, in some hard-to-trace virtual currency like Bitcoin) for its decryption. Historically,
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the first program of this kind was created by Dr. Joseph Poppe in 1989 but this kind of
malicious programs became really widespread once electronic currencies like Bitcoin were
created and after the ransomware program known as CryptoLocker was released in 2013 and
started grossing several millions of US dollars per day in ransoms. Currently, the creation and
distribution of ransomware is a blooming criminal enterprise, costing the world economy
billions of US dollars every year.
Currently, thousands of known ransomware programs exist. About half of them
contain various cryptographic flaws, which makes it possible to break the encryption and to
decrypt the encrypted files of the user without having to pay the ransom. However, none of
the really widespread programs of this kind fall in this category. For them, only the author of
the program is able to decrypt the data of the victim – and they are willing to do so only after
the demanded ransom (which can vary between $300 and $30,000) is paid.
2.1.1. Paying the ransom or not
As mentioned in the previous section, in the vast majority of cases the victim has a
simple choice – pay the ransom, or consider the encrypted data lost. There are various reasons
why paying the ransom is not advisable on technical, legal, or even ethical grounds.
First, there is no guarantee that the data will be decrypted even if the ransom is paid.
While the criminals behind the ransomware operation have interest in keeping a reputation of
decrypting the data after payment (otherwise the victims simply will not pay), one should not
forget that they are criminals that generally cannot be trusted. In addition, the decryption tool
is often provided as a program (instead of simply as a decryption key) – and executing a
program coming from an untrustworthy source on one’s computer is always dangerous.
Furthermore, in some cases either the ransomware itself or the decryptor is buggy and
corrupts the files beyond repair. Finally, the criminal organization could have been already
shut down by the authorities, meaning that there is nobody available to provide a decryption
tool. According to some statistics, in about 20% of the cases paying the ransom does not
result in decrypting the encrypted data.
Second, in some cases when the criminals realize that the victim is desperate and has a
lot of money, they make additional demands of more money to be paid to them, in order to
decrypt the data.
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Third, in some countries there might not be a legal way for a company to expense the
payment of a ransom. Bulgaria is one such country.
Fourth, by paying the ransom, the victim is essentially financing a criminal
organization. Even leaving aside the legal aspects of this situation, it would be ethically
questionable to provide funds to people who are likely to use them to further develop their
malicious software and to conduct additional distribution campaigns, resulting in even more
victims being hit.
However, the decision not to pay the ransom is by far not obvious and clear-cut. For
instance, the victim might have a legal and ethical obligation to maintain the integrity and
availability of the data that was encrypted. Some examples would include medical records
(which, if unavailable, can result in physical harm and suffering of human beings), financial
or legal documents (the loss of which could result in serious financial or legal harm to third
parties), and so on.
Clearly, there is no win-win solution here. The victim will be forced to weigh the
different options and come up with a decision which minimizes the harm caused to others,
even if it feels unpleasant. Some additional discussion of these issues can be found in [Jareth,
2019].
2.1.2. Outsourcing the ransom payment
The fact that ransomware attacks have become a widespread problem, combined with
the reluctance (or, in some cases, the legal impossibility) of companies to pay the ransom, has
lead to the creation of a new kind of businesses. Those are companies that advertise their
services as being able to decrypt the data encrypted by a ransomware – for a fee, of course.
Such claims are always suspicious, given that the widespread ransomware strains use sound
cryptographic methods for encrypting the data – methods, which the current cryptanalytic
science is unable to break. And, indeed, in practically all cases it turns out that such
companies simply pay themselves the ransom to the criminals, in exchange for a decryption
tool, and then decrypt the data of the victim, charging it both for the paid ransom and for the
“service” rendered [Dudley, Kao, 2019].
At a first glance, such operations are clearly unethical. The victim contacted the
company precisely because it didn’t want to pay the ransom to the criminals – yet this is
precisely what the company ends up doing. However, the situation is not always so black-andЕтически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 4, кн. 2/2019
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white. As mentioned in the previous section, the victim might not be willing to pay the
ransom not on ethical grounds but because it has no legal way of expensing it. By offering to
pay it on their behalf, the “decryption” company is rendering a useful service. Furthermore, in
most cases this company already has considerable experience negotiating with criminals. It
might be able to negotiate for a significantly lower ransom amount, to make sure that a
decryption tool is indeed provided and it indeed works correctly (and to assume the business
and financial risk if it does not). Again, this is a useful service. In fact, insurance companies
that provide insurance against ransomware attacks often insist that the insured victim goes
through the process of paying the ransom via such an intermediary, because it is more
expedient and is often cheaper [Dudley, 2019].
Whether to use the services of such a company is again an ethical dilemma that the
victim will have to resolve, based on the particular situation, ethical principles, and so on.
2.2. Surveillance
The past couple of decades saw the rise of the so-called “surveillance capitalism”. It
involves massive tracking of people’s on-line behavior and monetization of the collected data
for advertisement and other purposes. While in many cases it makes excellent business sense,
it also leads to serious invasions of privacy. Therefore, developments in this area pose
important ethical dilemmas.
2.2.1. Advertisements and tracking
Nowadays, users are offered a great multitude of on-line services for free. These
include social networks (e.g., Facebook, Twitter, etc.) for social interaction, webmail (e.g.,
GMail, Yahoo Mail, etc.) for communication, on-line data storage (e.g., Dropbox, Google
Drive, OneDrive, etc.), office automation (e.g., Google Docs, Slides, Sheets, and Callendar),
and so on. While the user does not pay any money for these services, their upkeep is certainly
not free – in fact, their costs are in the billions of US dollars. So, who pays for them?
The reality is that all these services collect data about the on-line behavior of their
users and often display advertisements to their users. Even when the services do not display
ads to the user directly, the collected data is sold to advertisement companies for better
targeting of the people with advertisements elsewhere. According to some studies, targeted
advertisements bring twice as much profit as the untargeted ones [Loechner, 2010], [Marotta,
Abhishek, Acquisti, 2019]. As the saying goes “if you are not paying for it, then you are the
product”.
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In one particularly shocking case, the advertiser had figured out that a young woman
was pregnant just from her on-line behavior and had started showing her relevant
advertisements even before her own father knew of this [Hill, 2012].
One the one hand, this constant tracking of every move and interest of the user is a
serious invasion of privacy. On the other hand, the user is provided with excellent services for
free – services, which would otherwise cost a lot of money and wouldn’t be accessible to
many low-income people. This poses an ethical dilemma to the software developers – is it
ethical to develop such software or not?
2.2.2. IoT data collection
The present trend is to install computer chips to all kinds of consumer devices and
connect them to the internet. The internet-connected fridge from 1998 was the first step [Cook]
but nowadays there are all sorts of devices connected to the internet – from such things like
surveillance cameras and TV sets to ridiculous cases like light bulbs and thoothbrushes. These
devices have an extensive view of the behavior of their users. As such, the data obtained from
them is invaluable to advertisers [Seitz, 2016]. For instance, a recent study discovered that
various smart TVs were sending the user’s watching habits to Facebook, Netflix, Microsoft,
and various advertising companies [Ren, Dubois, Choffnes, Mandalari, Roman, Haddadi,
2019].
Again, the developers of such devices are facing an ethical dilemma here. On the one
hand, internet-connected devices are much more convenient and easier to control for the user
(e.g., from a smart phone). Their price can also be lower, given the additional revenue from
the sale of user data to the advertisers. Clearly, the users want them, because they sell very
well – otherwise the market would have driven their producers out of business. On the other
hand, they present a serious invasion of privacy. Also, since their security often leaves a lot to
be desired, the can fall victim to hacking and facilitate other, physical crimes against their
owners – like burglary, theft, and so on.
2.2.3. State surveillance of social media
During the Obama administration, the US government introduced a new field in their
visa application forms, asking the applicants for all the user names that they have used in the
popular social networks for the past five years. Filling that field was optional – but the Trump
administration made it mandatory. Omitting, or filling incorrect information on a visa
application form is a crime in itself.
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Furthermore, under the Trump presidency, the US government started making

extensive use of the information gathered from the social networks. This new, required field
was also introduced in other official documents – like the documents filled by those seeking
to obtain refugee status, a green card, or citizenship [Cimpanu, 2019]. In at least one case, a
Harward student from Lebanon was denied entry into the USA because of things posted by
other people in his social network and clearly outside of his control [Keane, 2019]. While this
practice is currently in use mainly in the USA, we fully expect it to be widely adopted by
most governments around the world.
Again, the implementation of such practices poses a clear ethical dilemma to those
charged with implementing them. On the one hand, terrorist organizations make extensive use
of social networks for recruiting new members and a government has the full right to screen
off potential terrorists and deny them entry into the country. On the other hand, this is a clear
invasion of privacy and it is repressive to punish people for what others might have posted online if it was something the government didn’t like.
2.2.4. Employee traffic monitoring
Many employers these days monitor all the traffic of their employees’ computers.
There are several good reasons for this. The main one is the detection of malware, phishing,
and other on-line threats, and stopping them before they had the chance to reach the
employee’s computer. Another reason is to ensure employee efficiency – that the people the
company is paying to work for it aren’t spending their business hours watching on-line
movies or otherwise visiting sites that are not work-related.
Since nowadays most of the web traffic is encrypted via HTTPS, implementing such
monitoring basically means that the company has to break the encryption by conducting a socalled man-in-the-middle attack. The incoming traffic decrypted, then re-encrypted and
signed with a corporate certificate that the employee’s browser is instructed to trust, instead of
the certificate used by the site the employee is visiting.
Unfortunately, this again can lead to a serious invasion of privacy when the employee
is reading personal e-mail or is performing other, permitted but private on-line actions. Again,
this poses an ethical dilemma to the company – the weighting of security and efficiency
against privacy of their employees.
2.2.5. Facial recognition
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Nowadays the computer vision and facial recognition technology is extremely
advanced – sufficiently advanced to be deployed en masse and used in real-time. Several
cities around the world have deployed hundreds of thousands of security cameras in public
spaces. The top use of this technology is in China [Bischoff, 2019], where some cities have
several millions of such cameras deployed – but even in the Western world (e.g., in London)
this technology is widely used [Thakkar].
The benefits of it are obvious – it can reduce crime (or at least increase the percentage
of solved crimes). In some cases, when combined with machine learning, it is possible to
detect in real-time that a crime is being committed and to automatically alert the authorities
without human help.
On the other hand, it again poses significant challenges to privacy. While it can be
argued that the face of a person who is in a public place is also public information, the
application of this technology allows for total surveillance of every step of the people in the
city. Again, it is an ethical dilemma for the local authorities (and for the developers of such
systems) whether to opt for reduced crime or for increased privacy.
2.2.6. License plate readers
The past few years saw an increased development and deployment, especially in the
USA, of the so-called automated license plate readers (ALPRs). These are devices, usually
mounted on street poles, road overpasses, or police cars, which automatically capture the
license plates of the passing cars, together with location and a time stamp [EFF]. The
information is stored in databases and can be accessed in order to determine whether a
particular car has been at a particular location at a particular time.
Such devices have clear advantages in fighting various kinds of crime – locating stolen
vehicles, tracing the movements of a suspect, detecting insurance fraud, and many others. On
the other hand, their extensive use allows total surveillance of every move of the motorized
population. The people have no choice in the matter, because the law requires that the license
plate of a vehicle is clearly visible at all times.
What is even worse, in some cases the local governments have been found selling for
proffit the collected data to private parties for the purpose of tracking people [Cox, 2019].
While such activities are undoubtedly legal, they seem at least ethically questionable to us.
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In fact, it was discovered that such activities are being adopted by private businesses

too – not just by the local governments. At least one US company was found to pay
subcontractors to install ALPRs on their cars and collect data for the company – access to
which is then sold to other private parties [Cox, 2019b].
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Abstract
The development of nuclear technology and nuclear weapons in the second half of the
twentieth century created enormous risks to humanity's survival. On the one hand is presented
the dilemma between the moral requisite of justice for the Russian people, but on the other
hand is our notion that Bulgarians have some kind of chance to survive in the overhanging
nuclear war. In the report are demonstrated the both possible alternatives which depends of
when the nuclear war will break out.
Keywords: nuclear technologies, moral dilemma, justice, survival, US military budget
1. Проблемът
Създаване на ядрените оръжия за масово поразяване през средата и втората
половина на ХХ век изправят човечеството пред реалния риск от себеунищожение.
Влизането на България в НАТО и разполагането на американски военни бази и
командни центрове на наша територия поставят всеки българин, и в частност моя
милост, пред нравствена дилема – с личното си поведение стратегията на кой от двата
клана, определящи съдбата на човечеството да подкрепям, този на ротшилдите или този
на рокфелерите. Изборът е по същество между справедливостта или оцеляването. От
гледна точка на руския народ, а и от моя гледна точка, подкрепата на стратегията на
ротшилдите за превантивен ядрен удар върху САЩ е справедлива. В личен план моята
подкрепа на тази стратегия не изисква нищо друго освен пасивност. Разбира се, ако
искам активно да подкрепям тази стратегия, би трябвало да се включа в
демонизирането на Русия. Което няма да направя. Другата стратегия – на рокфелерите,
за провокиране на война между Русия и Китай, както от гледната точка на руския народ,
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така и от моя гледна точка е несправедлива. Но, специално за нас, българите, тя е по
приемлива за оцеляването ни. Активната подкрепа на тази стратегия е свързана с две
неща – 1. Участие в митинги против членството на България в НАТО и американските
бази в България; 2. Подкрепа на Тръмп и Путин в политиката им за предотвратяване на
ядрената война между САЩ и Русия. Лично аз подкрепям стратегията на рокфелерите.
Отлично съзнавайки, че избирайки оцеляването, и противопоставяйки се на стратегията
на ротшилдите, реално се противопоставям на справедливостта. Какви са причините за
този мой избор?
2. Ситуационен анализ
Има много спорове доколко наближаващата ядрена война ще бъде гибелна за
човечеството. Доста политици и военни се опитват да прокарат тезата, че съвременното
развитието на ядрените технологии и ядреното оръжие, в частност високоточните
крилати ракети с маломощни ядрени заряди, неутронните ядрени бомби, системата за
противоракетна отбрана на САЩ и пр. правят ядрената война допустима. Тоест, една
„ограничена“ ядрена война може да не бъде гибелна за човечеството. Факт е, обаче, че
офицерският състав и висшето ръководство на ракетните войски имат друга нагласа.
Тяхната нагласа е, че ядрената война е недопустима. При реална опасност от ядрена
война – поради политическа наглост или поради технически грешки командването на
ядрените сили се въздържа от нанасяне на ядрен удар. Нямам представа доколко
командването на ракетните сили по времето на Карибската криза е оказало натиск върху
Хрущов за постигане на компромис с Кенеди. По има достатъчно примери, че по късно,
поради грешки в данните от съвременните технологии, няколко пъти пак възниква
реална

опасност

от

ядрена

война,

която

е

предотвратена

благодарение

на

благоразумието на командирите на местните ядрени сили (Найденов и Харалампиев,
2019: 213).
Предотвратена е още и за това, че елитите, имащи контрол върху ядрените
оръжия, през втората половина на ХХ век нямаха нагласа за необходимостта от ядрена
война. Дали и сега е така?
Допускам, че сега вече не е така!
Защо през втората половина на ХХ век елитите, имащи контрол върху ядрените
оръжия нямаха нагласа за необходимостта от ядрена война. Причината за това е, че през
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сегашния, трети цикъл в еволюцията на световния пазар [1], лидерството на САЩ като
център на световната търговия не се оспорваше. Русия имаше ядрен паритет със САЩ.
Но не и икономически потенциал да оспорва неговото лидерство като център на
световната търговия. Тя не се превърна в претендент за нов център на световната
търговия.
Понастоящем това не е така. В момента световната икономика се намира в
дъното на прехода от първата към втората дълга вълна в еволюция на световния пазар.
Лидерството на САЩ като център на световната търговия се оспорва от Китай. През
първия и втория цикъл в еволюцията на световния пазар неизбежният и закономерен
конфликт между стария център на световния пазар и новия претендент се решаваше
чрез две последователни световни войни. При първия цикъл – нападението на Наполеон
над Русия 1812 год. и буржоазните революции в Европа 1848 год. При втория цикъл
Първата и Втората световни войни. Както през 19-ти век, така и през 20-ти век арбитър
на битката между стария център на световния пазар и новия претендент беше Русия. И
в двата случая арбитража на Русия беше в полза на морска империя на англосаксите
срещу континенталната империя [2].
Така ли ще бъде и при сегашното съперничество на стария център на световната
търговия и новия претендент?
3. Новата ситуация
Несъмнено, е че Русия ще бъде арбитър и сега. Нейните ядрени сили са
равностойни на тези на САЩ. Въпросът е, отново ли нейният арбитраж ще бъде в полза
на англосаксонската морска империя както при двата предишни цикъла. Този въпрос
поставя пред моето нравствено съзнание нравствената дилема. А именно чувството
ми за справедливост, от една страна, и от друга страна, егоистичното ми желание
българският народ и поколението на моя внук да имат повече шансове за оцеляване в
условията на ядрена война. Какво имам пред вид?
През 2017 год. в УНСС имаше международна конференция с участието на група
гости – преподаватели и техни студенти от Руската академия на националната
икономика и публична администрация при Президента на Руската Федерация. При един
мой коментар обясних, че руския народ има трагическата съдба два пъти поред
проливайки реки от кръв и преживявайки неимоверни страдания да осигурява на
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англосаксонска морска империя позицията на център на световната търговия. Един от
техните студенти се обади след моето изказване – „този път няма да бъде така“.
Очевидно той имаше предвид, че Русия в предстоящата ядрена война ще бъде на
страната на континенталната империя – Китай, а не на морската империя – САЩ.
Неговото чувство за справедливост не допускаше, че руския народ за трети пореден
век ще пролива кръвта си в полза на англосаксите. Замислих се. Действително, може ли
този път арбитража на Русия да бъде в полза на континенталната, а не на морската
империя. Факт е, че по настоящем има две обстоятелства, които са различно от
ситуацията през 19-ти и 20-ти векове и които правят тази хипотеза заслужаваща
внимание. Тези обстоятелства са, че: а/ за пръв път англосаксонска морска империя е
достъпна за вражеско оръжие – руските ядрени ракети несъмнено могат да нанесат
удари по територията на САЩ [3]; б/ железопътния транспорт стана по бърз и по евтин
от морския. Последното е особено важно, защото предишните два века международният
пазар зависеше в голяма степен от превъзходството на търговския флот на
Великобритания.

Тоест,

англосаксите

спечелваха

битките

за

лидерство

в

международния пазар не само поради военно-морското си превъзходство, но и поради
превъзходството на морския транспорт през сухопътния. Сега не е така. Китай започна
строителството на новия път на коприната. По него бързо и евтино ще протичат
търговските потоци между двете големи икономики в Евразия – ЕС и Китай. Така че от
икономическа гледна точка вече има алтернатива на морското превъзходство на
англосаксите в международната търговията.
Това обаче е възможно, ако до 2025 год. Русия нанесе превантивен ядрен удар
върху САЩ. Това е желателния вариант от гледна точка на справедливостта[4]. Но не и
от гледна точка на моя, и на всички българи интерес. Ще поясня мисълта си.
а) Най-напред – защо фиксирам годината 2025? Защото през тази година свършва
възходящата фаза на американския военен бюджет. Американският англосаксонски и
американският еврейски елити предизвикват големи войни именно във възходящата
фаза на американския военен бюджет(Найденов и Харалампиев, 2019: 112-121; 185-196).
Като инициират военно нападение. За руснаците това е периодът, в който те могат да
нанесат превантивен ядрен удар. След това в продължение на 9 години такива поводи
няма да има. Следващата възходяща фаза е в периода 2035-2043 год.
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б) Там е работата, обаче, че в периода 2035-2043 год. шансовете за
справедливост са нищожни. Защото тогава вероятността руският арбитраж да е в полза
на континенталната империя е много малък. В този период световната война ще бъде
най-вероятно между Русия и Китай(Найденов, Г., К. Харалампиев, 2019: 174-180). Тоест,
Русия, с цената на гигантски жертви и реки от кръв, отново ще направи англосаксонска
империя център на световната търговия. По точно, и сега, както и при арбитража през
19-ти век, чрез руския арбитраж англосаксонска морска империя ще е център на
световната търговия два цикъла [5].
в) Този вариант – ядрената война да е между Русия и Китай, колкото и да е
несправедлив, от наша гледна точка – на българите, е много по приемлив. Защо?
Защото при първия случай, тоест ако до 2025 год. Русия нанесе превантивен
ядрен удар, нашата територия е военно поле. В момента на нашата територия има
четири американски военни бази и два командни центъра. Соломон Паси публично
поиска на наша територия да се разположи ядрено оръжия. А каквото Соломон Паси
поисква, то обикновено се сбъдва. По простата причина, че той огласява исканията на
американския англосаксонски и американския еврейски елити. Естествено е, че още
сега, а когато на нашата територия се разположи и американско ядрено оръжие, пък още
повече, ние сме обект на руски ядрени ракети. На всеки е ясно, че ядрените взривове на
една територия са гибелни за местното население. Така че вариантът на превантивен
ядрен удар от страна на Русия върху САЩ, и респективно върху България, макар и
справедлив, от наша гледна точка не е желателен.
г) Другият вариант – световна война в периода между 2035-2043 год. за нас –
българите е по-приемлив. По следните причини:
* Ние не сме поле на бойни действия. Войната се води в Източна Азия. Тази
територия е доста отдалечена от нас. Дори и да се използва ядрено оръжие, преки
ядрени удари върху нашата територия няма да има. Което означава, че вероятността за
оцеляването ни ще е по голяма.
* Има, макар и малка вероятност, войната между Русия и Китай да е
конвенционална, и да не се стигне до използване на ядрено оръжие. А това е сериозен
шанс за оцеляване на значителна част от човешката популация, в частност и на нас,
българите.
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* Всяко забавяне на войната, увеличава живота на нашите деца и внуци. Така че

колкото и да е несправедливо, лично аз бих предпочел световната война да е в периода
2035-2043 год.
4. Има ли шанс за това?
Преди десетина години, когато започнах да се занимавам с рисковете от световна
война и доскоро, считах, че вероятността за световна ядрена война в периода 2017-2025
е по голяма, отколкото за такава в периода 2035-2043 години. Защо?
– Защото намиращия се в симбиоза с ханския елит клан на условните ротшилди,
тоест англосаксонския и еврейския елити на Великобритания, е много силен. И те
притискат много силно руския славянски и руския еврейски елити да нанесат
превантивен ядрен удар върху САЩ. В този случай техните капиталовложения в
Източна, Южна и Югоизточна Азия рязко ще повишат цената си и те ще спечелят
вековната война с клана на рокфелерите. Факт е, че въпреки по голямата финансова и
икономическа мощ на рокфелерите, повече от един век ротшилдите печелят битките си
с тях.
– Американският военно-промишлен комплекс, европейските политически елити,
американските и европейските медии също се стремят към световна война
понастоящем. Те подкрепяха Хилари Клинтън в президентската надпревара и се
противопоставяха на Доналд Тръмп, който искаше нормализиране на отношенията с
Русия. Условните рокфелери, които са заинтересовани световната война да бъде в
периода 2035-2043 год. видимо имаха много по слабо влияние, върху европейските
елити и американските и европейските масмедии.
По настоящем, обаче в мен се появи плаха надежда, че световната война може да
се отложи за периода 2035-2043 год. Защо?
Първо, заради изненадващата победа на Доналд Тръмп на президентските
избори в САЩ. Самата победа означава, че фракцията на „миролюбците“ в САЩ не е
толкова слаба, каквато видимост се създаваше от масмедийната агитация и пропаганда
против Тръмп. Не знам кои са „миролюбците“. По принцип това е целия американски
бизнес, като се изключи военно-промишления комплекс, петролния и наркобизнеса.
Като се изключи, естествено и финансовия капитал. Американският бизнес, обаче е
несъмнено значително по слаб от военно-промишления комплекс и от петролния и
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наркобизнеса. Следователно, очевидно в победата на Тръмп американският бизнес има
и други съюзници – например хора от средите на военните, на органите за сигурност и
пр.
Второ, заради изключително добрите актьорски качества на Доналд Тръмп.
Двамата с Путин разиграват великолепно шоу – „Ах колко сме страшни!“, а в същото
време блокират задълбочаването на военните конфликти между Русия и САЩ. Примери
могат да се дадат много: Например бомбардировката с ракети „томахоук“ на военното
летище „Шейрат“ в околностите на гр. Хомс, като преди бомбандировката Тръмп
предупреждава за нея Русия. Башар Асад изтегля военната си техника и персонала от
базата. Загубите в техника и персонал на сирийската армия са нищожни. Друг случай е
псевдозаплахата, че ако Северна Корея извърши поредния опит с балистична ракета, то
военно-морска групировка на САЩ ще нанесе ракетни удари по севернокорейските
военни бази. В крайна сметка се оказва, че военно-морската групировка по
„погрешка“ се насочила към Австралия, а не към Северна Корея. Последния случай е
със взривените петролоносачи в Персийския залив, за които Тръмп обвини Иран и уж
бил дал заповед за бомбардировки над Иран, но в последния момент я отменил.
Подчертавам – качествата на Тръмп като шоумен са изключително важен фактор
за отлагане на световната война в периода 2035-2043 год. Той, разбира се не може да
промени основните закономерности в развитието на американската икономика, военния
бюджет и външна политика. Динамиката между интересите на американския военнопромишлен комплекс, петролния и наркобизнеса, от една страна, и интересите на
другия американски бизнес, от друга страна, определя 18 годишния ритъм на
американския военен бюджет. (Найденов и Харалампиев, 2019: 202, 203) Политиката на
Тръмп се подчинява на този 18 годишен ритъм. Двамата с доц. Калоян Харалампиев
още през 2010 год. изследвахме динамиката на американския военен бюджет. А през
2015 год. в студията ни „Локални и глобални рискови фактори за развитието на
България и света през второто десетилетие на XXI век“, прогнозирахме, че когато
започне на мандата на новия американски президент, независимо кой е той, неизбежно
ще започне увеличаване на американския военен бюджет[6].
Е, така и стана. През 2018 год. Тръмп увеличи военния бюджет с 54 млрд. дол.
Докато Тръмп и Путин са президенти, световната ядрена война няма да се случи. Това
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не е справедливо. Но е желателно за нас, българите. Все пак до 2025 год. има още време.
Путин и Тръмп не може да са вечно на власт. Така че току виж възтържествува
справедливостта. Впрочем, Путин допуска този вариант. Факт е, че той подготвя
руското обществено мнение за това, че руснаците, отново, както много пъти до сега ще
бъдат Божията ръка на Възмездието. Не дай си Боже! На този етап лично аз горещо
съчувствам на Путин и Тръм в опитите им да предотвратят ядрената война в периода
2017-2025 год. Предпочитам оцеляването пред справедливостта.
БЕЛЕЖКИ
[1] Трети цикъл от Първата индустриална революция
[2] През 19-ти век в полза на Великобритания, през 20-ти век в полза на САЩ.
[3] При предишните два цикъла континенталната империя-претендент, въпреки
упоритите си опити не успява да пренесе военните действия на територията на
морската империя. Нито Наполеон, нито Хитлер успяват да стоварят десант на
територията на Великобритания. Силният военно морски флот на Великобритания и
през 19-ти, и през 20-ти векове блокира опитите за десант.
[4] Парадоксално е, че чувството за справедливост на руснаците и икономическите
интереси на условните ротшилди съвпадат. Руснаците не искат отново да са оръдия на
американския англосаксонски и американския еврейски елити в битката им срещу
британският англосаксонски и британския еврейски елити. През 20-ти век руснаците с
цената на 20 млн. убити и пет години колосални жертви, присъдиха победата на
рокфелерите срещу ротшилдите. Сега те не искат да се повтори същото. Ротшилдите
правят всичко възможно да принудят руснаците за превантивен ядрен удар върху
територията на САЩ. Защото това решава битката им с рокфелерите в тяхна полза.
[5] Великобритания беше център на световната търговия два цикъла. САЩ ще бъде
център на световната търговия също два цикъла.
[6] „През 2017 год. предстоят избори за нов президент на САЩ. Барак Обама –
президентът на демократите, управлява два мандата. Краят на неговия втори мандат
съвпада с долната част на нисходящата фаза на американския военен бюджет. Въпреки
че разпали няколко войни – Либия, Сирия, Украйна и пр. Б. Обама намалява военния
бюджет. Най-вероятно бъдещият американски президент ще бъде републиканец…
Републиканците вече имат надмощие над демократите в сената и долната камара на
американския конгрес. Изследванията на общественото мнение показват, че доверието в
управлението на демократите пада с бързи темпове. Можем ли да очакваме, че при
бъдещото управление на републиканците ще започне възходяща фаза на военния
бюджет??? Отговорът е – да, можем да очакваме!!!! Първо, защото низходящата фаза
започва в началото на управлението на демократите – 2010 год. е най-високата точка на
военния бюджет. …… може да се очаква, че Б. Обама ще „устиска“ сравнително нисък
военен бюджет най-много до края на мандата си. И след това е неизбежно
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увеличаването на военния бюджет. Второ, защото и при предходните два републикански
президентски мандата военния бюджет е във възходяща фаза. Може да се очаква, че
така ще бъде и сега(Найденов и Харалампиев, 2015: 85).
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Abstract
Information wars have been waged since times immemorial, and fake news is part of it.
However, for the issue of “fake news” to become so topical, that is due to the global decline
in the trust in democratic institutions in a context of missing public dialogue. The way
forward is to look for and develop new social technologies at a modern technological level,
using the increased information opportunities to win support for the necessary social
reforms, in particular in the area of child policies.
Keywords: fake news, distrust in institutions, lack of authority, public dialogue, child rights,
deinstitutionalization, early childhood development, justice for children
Предизвикателството не е просто да изкореним
лошата информация, която виждаме сега, но поважното е да инвестираме в нови и по-добри
начини за свързване на хората с по-добра
информация и по-здравословен дебат в бъдеще.
Чарлз Бекет

Определението „фалшиви новини“ се употребява в доста широк обхват и
включва както случайно допуснати фактологични грешки в дадена информация, така и
изкуствено преувеличаване заради сензацията, и най-вече съзнателно подаване на
напълно невярна информация с цел да се манипулират хората да предприемат някакви
действия [Палашев и др., 2017].
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В днешно време основният източник на невярна информация е интернет.

Същевременно, той е и най-големият резервоар на информация в света. Всеки интернет
потребител може да създава информация, да бъде автор на дадена публикация и да
създава новини. От една страна, това е много обогатяващо, защото различни
специалисти могат да споделят опит, много научни трудове са достъпни и не на
последно място, могат да бъдат намерени и сравнени множество различни гледни точки
по дадена тема. Това може да бъде колкото обогатяващо и полезно, толкова и
заблуждаващо и в някои случаи дори опасно.
През април 2019 г. Центърът за развитие на медиите публикува резултати от
проведено проучване на медийната грамотност на 642 ученици между 15 и 19 години,
проведено в 10 училища в страната. Според проучването над 50% от младежите влизат
в мрежата повече от 10 пъти на ден. 26% се информират от социалните мрежи, а 1/3 не
могат да преценят кое е фалшива новина [Петрова, 2019].
През март 2019 г. г-жа Мария Габриел, в качеството си на еврокомисар по
цифрова икономика и цифрово общество заявява, че според изследване 75% от младите
хора между 15 и 24 години не разпознават фалшивите новини [Габриел, 2019].
За да спрат нарастващото влияние на фалшивите новини, страни като Германия,
Малайзия, Франция, Русия, Сингапур и др. предприеха законодателни мерки срещу
създаването и разпространението на умишлено невярна информация. Организации за
защита на свободата на словото и правата на човека обаче са загрижени, че законовата
забрана на фалшиви новини може да се използва като инструмент за ограничаване на
свободата на словото [Schetzer, 2019].
Във всички времена са водени информационни войни (тъй като информацията е
предпоставка за възникването на всяко едно намерение), а фалшивите новини са част от
тях. За да стане обаче толкова актуална темата „фалшиви новини“, причина е голямото
отчуждение между управляващи и управлявани – без значение дали става дума за
България, САЩ или Европейския съюз. Симптомите на този разрив са недоверието в
демократичните институции, липсата на авторитети и кризата на самата институция
„авторитет“, както и недоверието в елита и съмнение в самото му съществуване [Gurri,
2018].
Наблюдава се глобален процес, до голяма степен облагодетелстван от развитието
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на мобилните комуникации и интернета, който разрушава старите връзки. Вече няма
вертикални връзки, няма местни и професионални общности. Създадоха се
хоризонтални връзки, което довежда до ерозия на традиционните информационни
потоци – напр. вестниците, някога безспорен авторитет. Сега доминира хоризонталната
информация в която няма авторитети; има хиляди „приятели“, но виртуални.
Всичко това има много плюсове. Безспорно се облекчава достъпът до
информация, което е благо; увеличава се възможността за общуване между хората,
увеличава се възможността за самообразование – имаш достъп до всичко. Проблемът е,
че при липсата на авторитети и ориентири, тези възможности парадоксално водят до
атомизация на обществото и ограничаване на възможностите за диалог в автентичния
смисъл на думата. Общуването сега е обмен на монолози, различните групи по
интереси не водят до диалог.
Винаги има някаква истина, цялата проблематика с фалшивите новини е в
резултат на това, че истината е приватизирана. Няма търсене на обща истина, а всяка
частна истина може да обяви другите за фалшиви новини. В социалната сфера обаче
истината се ражда в диалог, спор, в търсене на компромис – там няма постулиране, има
обмен на аргументи, итерация, задължително усъвършенстване и дори ревизия на
изходните гледни точки.
Предоставяните от новите технологии възможности очертават един нов риск, че
понякога малки групи, антисистемно ориентирани или просто деструктивни –
престъпни групировки, терористи, леви или десни радикали, лайфстайл или религиозни
фундаменталисти и т.н. много по-бързо се научават да се възползват от новите
възможности отколкото системните фактори, които по дефиниция са по-консервативни.
Решението не е в посоката налагане на забрани и ограничения, а системните фактори да
открият, че и техните възможности и ресурси нарастват много повече с напредването на
технологиите и техните възможности за въздействие, комуникиране и предоставяне на
информация съвсем не са намалели.
Безспорно, без бума на технологиите нямаше да се ускори сегашния бум на
консерватизма, идеи за регулиране на интернет пространството, бунт срещу
технологиите достигащ до прекалена крайност в различните области. Това е реакция, но
не е изход.
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С интернет по-лесно се водят информационни войни. Изходът е, на новото

технологично равнище да се търсят и разработят нови социални технологии и
обществото да намери сили за противодействие, да се възстанови това цивилизационно
постижение, диалогът. Той е в основата на всичко, включително и важен инструмент
против фалшивите новини. Една част от учените си вършат работата, резултат от която
е технологичния прогрес, но други, от социалните науки, създаващи социалните
технологии – не; социалният „софтуер“ изостава от развитието на социалния „хардуер“.
Безспорно политиките спрямо децата се превръщат в едно специфично бойно
поле, където си дават битка новите технологии, в чиято среда децата ще се
социализират (те са от XXI век), държавни политики и администрация (формирани
главно през XX век), и където активни участници са хора уплашени от новите
предизвикателства, до голяма степен декласирани, частичен продукт от изпадналото в
криза образование; поколение, което се социализира в епохата на нашия преход,
белязана с криза в образованието (голяма част с дипломи но без образованост) и криза
на семействата. Нерядко хора, които нямат семейства и деца, антисистемни елементи,
неинтегрирани и атомизирани, се оказват най-активни в публичното пространство.
Какво може да се направи? Активна страна във възстановяване на диалога трябва
да бъдат управляващите. Те имат ресурс – институционален и медиен. Активни могат
да бъдат и все още запазилите си възможността на участници в един диалог
представители на експертните среди, професионалисти в широк смисъл на думата,
включително учени и неправителствени организации. В частност, неправителственият
сектор в сферата на децата е един от най-развитите, който предоставя услуги, не само
застъпничество; там работят психолози, педагози, дефектолози и др., като най-вече се
занимават с деца в риск. Чрез обществени обсъждания, нетривиални информационни
кампании, които провокират диалог, убеждаване на широката публика, спечелване на
съюзници, привличане на нови съюзници, може да се осигури необходимата
обществена подкрепа. Необходимостта от такъв диалог с широко гражданско участие
беше ясно демонстрирана от неуспеха с предложения през 2011 г. проект на Закон за
детето, за който Комитетът по правата на детето на ООН изрази съжаление, че не е
приет поради липсата на обществена подкрепа [Комитет по правата на детето, 2016].
Обществото и сега има възможността и капацитета да реализира разумните
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политики с информираност, диалог, убеждение и подкрепа, особено ако има убеденост
че това, което се търси да бъде постигнато, е от обществен интерес. Поради
демографската ситуация в страната, децата са малко, а те са бъдещето на страната. На
тези малко деца е грехота да не им се осигури нормално детство и шанс за бъдещето. В
далеч по-трудни, бедни и с по-малък ресурс времена (две трети от XX век) една
неколкократно катастрофирала България е създавала условия да осигури възможности и
грижи за повече деца (като дял от населението); разбира се – не само държавата полага
грижи, а и загрижени семейства, родове, учители, всички хора, които са част от живота
и средата на децата.
Не само в България, а в света се наблюдава определен асинхрон между
икономическия бум и просперитет и кризата на ценностите, страха от новите
предизвикателства, загубата на авторитет, атомизацията на обществото, кризата на
местните общности, на семейството. Дали ще се намери скоро нова хармония между
духовното, човешкото и технологията? Най-вероятно ще се намери. Разбира се,
междувременно всички ние сме изложени на известни рискове. Но в природата, когато
една популация е в рискова ситуация, има чисто природни инстинкти – най-много се
защитават малките. Доколкото в самата си природа сме социални, първата грижа е да се
осигурят добри шансове за децата, защото те са най-уязвими.
От тази гледна точка няма нищо по-непротиворечащо на човешкия морал и на
природата от това правата на детето да са висши, да се поставят интересите на детето
над всичко. Когато няма отговорно родителство се търси най-добрия заместител –
роднини, приемно семейство, а ако това не помага, тогава институции от семеен тип, но
по този начин детето остава в общността.
Една от най-успешните национални политики в областта на правата на детето е
деинституционализацията, т.е. намаляването на броя с тенденция за пълно извеждане на
децата от специализирани институции (домовете за лишени от родителски грижи деца,
за деца с физически увреждания, и за медико-социални грижи за деца) и тяхното
отглеждане с грижа в семейна или близка до семейната среда. През 2010 г. е приета
Национална

стратегия

за

деинституционализация,

предвиждаща

закриване

на

съществуващите институции за деца в рамките на 15 години. Тогава децата в
специализирани институции са общо 7587, а днес са намалели повече от десетократно и
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се очаква се процесът да приключи предсрочно догодина [Министерски съвет, 2010].
Заслужава да бъде споменат напредъкът и в области като предучилищното
образование и неговото значение за ранното детско развитие; намалената детска
смъртност; приобщаващо образование на деца с увреждания в общообразователните
училища; намаляване броя на отпадащите ученици и др.
Между предизвикателствата пред политиките за децата у нас са приемането на
единен нормативен акт, който да регламентира в цялост отношението към децата като
субект на права, а не само като обект на закрила; разработването на самостоятелна
политика за подкрепа на семейството, която да включва мерки за подкрепа на
раждаемостта, на трудовата заетост на родителите, данъчни облекчения и т.н.;
разработването и приемането на многосекторна рамка за интегрирани политики и
подходи в областта на ранното детско развитие; модернизиране на образователната
среда за децата; и осъществяване на вече закъснялата реформа в областта на
правосъдието

за

деца,

включително

отмяна

на

Закона

за

борбата

срещу

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, и приемане на Закон за
детското правосъдие.
Препоръките на Комитета по правата на детето на ООН към България за
реформа на правосъдието за деца са свързани с липсата на отделни съдилища или
съдебни състави за дела на малолетни и непълнолетни; определението на
противообществена проява и санкционирането за статусни нарушения в противоречие с
международните стандарти; възможността деца под възрастта на наказателна
отговорност да бъдат лишавани от свобода като поправителна мярка; лишаването от
свобода не се използва като крайна мярка и т.н. [Комитет по правата на детето, 2016].
Концепцията на правителството от 2011 г. за такава реформа остава нереализирана
поради недостатъчна обществена подкрепа, от което следва да се извади съответната
поука [Министерски съвет, 2011]. Когато се подготвят сериозни социални реформи за
които се търси подкрепа, е нужно да се прояви активност и да се използват многократно
нарасналите възможности за печелене на такава подкрепа. Най-лошото е да се
промоцира и веднага да се отмени. Следващият път става по-трудно. Това е лоша
инвестиция в бъдеще. Подобно поведение засилва и недоверието към институциите.
Недобра имиджова стратегия е управленските неуспехи да се приписват на групи за
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натиск или на фалшиви новини. Това създава представата, че фактора фалшиви новини
е по-силен от истината. Пораженство и капитулация са програмите за борба с
фалшивите новини, а не в подкрепа на истината. Според [Beckett 2017],
„предизвикателството не е просто да изкореним лошата информация, която виждаме
сега, но по-важното е да инвестираме в нови и по-добри начини за свързване на хората с
по-добра информация и по-здравословен дебат в бъдеще“.
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Abstract
During the last years increased the popularity of the word post-truth and in 2016 it was
proclaimed as word of the year. Post-truth is mentioned mostly in the context of the so called
fake news: a term that is frequently and incorrectly used more widely of its specific meaning
of presenting false facts in media publications. There is another type of news that present true
facts and events but cannot be defined as real news and these are the so called post-news. The
paper introduces this term for the first time and also analyzes the consequences that the media
environment saturated with post-news has over the audience.
Keywords: post-truth, fake news, media ethics
Думата пост-истина /post-truth/ се терминологизира през 2016 година, когато
Оксфордският речник я обяви за дума на годината, понеже честотата на нейната
употреба бе нарастнала с над 2 000%. Академичните среди прегърнаха термина,
интериоризираха го, а на всевъзможни форуми се направиха опити пост-истината да се
категоризира типологично.
Мнозинството автори се обединиха около схващането, че пост-истината
пресъздава реалност, в която емоционалните интерпретации в значителна степен
обезмислят фактите, а наложените на обществото политически тези трудно биха могли
да се оспорват чрез логически аргументи или експертни преценки. Свенливо се
заговори и за политическа коректност.
Използвам думата свенливо неслучайно. До 2016 г. специалистите по масова
комуникация поделяха обществата на демократични и недемократични според това
дали се прилагат правилата на Public Relations (ПР), или общественото мнение се
обработва чрез пропаганда. Технологията на ПР според тях е демократична, понеже
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предполага свободно формиране на лични мнения чрез представяне на добре казани
истини, а пропагандата стереотипизира мисленето на човека чрез експлоатация на
неговите емоции. Впрочем, една от основните пропагандни техники е реноминацията.
Едно е да се каже, че повечето жители на Централна Африка имат тъмен цвят на кожата,
друго е да се нарекат „печки”, „брикети” и т.н.
В този смисъл реноминацията на думата неистина с двукоренното, но
дисфонично, съществително пост-истина бе пропаганден акт. Той постигна очаквания
ефект. Обществото се примири с неистината, а нейният антипод сякаш бе
неутрализиран.
Пост-истината се тиражира основно по два начина: чрез разпространение на
слухове и чрез новините в традиционните масмедии. Социалните мрежи са идеалната
среда за разпространение на слухове, доколкото насърчават формирането на клъстъри
от съмишленици. В тези клъстъри обикновено фактите не се подлагат на проверка, а
реакциите са предимно първосигнални. Допълнително удобство за отказалите се от
логическо мислене потребители предоставя архитектурата на интерфейса чрез т.нар.
емотикони, емоджи и пр.
Нататък ще говоря за пост-новини единствено като атрибут на традиционните
медии.
Студентите по журналистика научават още в началото на своето обучение, че да
се напише новина означава да се отговори на пет въпроса: кой, какво, къде, кога и как е
направил или казал. Често приписват авторството на тези въпроси на американския
политолог и комуникационен експерт Харолд Ласуел, нищо че според Тома Аквински
пръв ги е задал Аристотел [Аристотел, 1993].
Втората базисна истина, която усвояват бъдещите репортери, е, че един текст
може да се смята за новина, ако осветлява някаква неизвестна до момента истина с
висока степен на социална значимост [Cotter, 2010].
Специално внимание се обръща върху произхода на информацията: в идеалния
случай журналистът е бил свидетел и предава на публиката фактите от свое име.
Според текущата практика на ВВС например дадена информация може да се
разпространи, дори и журналистът да не е присъствал на събитието, ако тя произхожда
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от един абсолютно сигурен източник /минисър, министерство, премиер/, или ако е
потвърдена поне от два независими един от друг първокласни източника.
Пост-новините безспорно имат официален произход. Те обаче възпроизвеждат
мозаечна картина на действителността, понеже ежедневно отговарят единствено на
въпросите кой и какво.
24 Новини.БГ: „Бойко Борисов се качи на електрокар (видео)”
Премиерът Бойко Борисов се качи днес на ново превозно средство - този път
електрокар. Това стана ясно от видео, публикувано от министър-председателя на живо
във Фейсбук.”
Пост-новините са паразит, защото са немислими извън обкръжението на
истинските новини и по тази причина те се поднасят в новинарските блокове. Разчита
се, че публиката по аналогия ще ги приеме за истински новини, понеже тя, публиката,
няма специализирана журналистическа подготовка.
Пост-новините корумпират предикативното ядро и свеждат отношението
субект – предикат до медийно показна субектност. По този начин новината се свежда
до медийната поява на субекта, а не до неговите действия или бездействия.
Пост-новините „освобождават” публиката от нуждата да мисли, доколкото
логическото

начало

в

тях

е

неутрализирано

и

е

заменено

с

емоции.

Пост-новините формират елементаризирана представа за социалната динамика:
24 часа: „ Емил караниколов: Преговаряме с Хюндай, ако „Фолксваген” отиде в
Турция”
Пост-новините не осведомяват, а поляризират обществото, тъй като свеждат
възможните реакции до примитивното „За” и „Против”. Нюансирано отношение не е
възможно.
Пост-новините представят любопитното за важно:
Дарик Нюз:”Токовият удар в Ню Йорк провали шоу на Дженифър Лопес”.
Пост-новините нарушават принципа на близостта. Според него важността на
дадено събитие е функция на неговата териториална близост. Няма проблем да се
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отразяват протестите срещу Владимир Путин, но не е желателно да се отразяват
протестите срещу кандидатурата на прокурора Гешев.
Пост-новините премълчават важното. Прекъсванията на електричеството
у нас са ежедневие, но за тях не се говори.
Пост-новините са основният генератор на политкоректните пост-истини.
Пост-новините са инструментална версия на фалшивите новини.
Това е обобщено накратко в табл.1.
Таблица 1
Новини

Фалшиви новини

Пост-новини

Актуалност

+

+

+

Истина

+

-

+

Важност

+

+

-

Пост-новините днес постигат това, за което си мечтаеше д-р Йозеф Гьобелс
през 30-те години на миналия век, докато осигуряваше по една радиоточка на всяко
германско семейство.
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ABOUT THE MULTIPLICITY OF TECHNOGENIC RISKS AND THEIR
MORAL AND ETHICAL IMPLICATIONS
MAKSIM MIZOV
Center for Historical and Politological Studies, Sofia
Abstract
The article analyzes the diversity of technogenic risks in the context of the present and future
epoch. Controversial aspects of the impact of technological breakthroughs or revolutions on
human nature are highlighted. The author identifies some of the dangers to human life and our
civilization as a result of the unreasonable overreaching of technological advances or
innovations.
Keywords: ethics, convergent technologies, technological revolution, moral, post-human, risk,
technogenic society, transhuman, transhumanism, humanity.
От доста време вече е банално е да се говори или пише за съществуването и
влиянията на обществото на риска, в което днешните поколения са принудени да
живеят [Бек, 2001 и 2013]. Освен това днешната постмодерна епоха и хегемонията
неолиберализма формират или утвърждават масови социални принуди и нагласи хората
– насилствено, а и доброволно – да живеят на ръба, сами да предизвикват, а и
постоянно да изпадат в рискови казуси.
И неграмотните хора знаят, че рискът е свързан с известна неизвестност,
сложност и трудност в опознаването и преодоляването на различни типове
предизвикателства, усложнения и затруднения, които днешния, но и утрешния живот
предлагат в изобилни количества, и които произвеждат едва ли не като на конвейерна
поточна линия.
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Увеличаването и разнообразяването по качество и количество на рисковете в

днешното, а още повече в бъдещето общество са свързани с, зависими от прогреса в
технологиите. Плурализацията, усложняването и покачването на ефективността на
новите технологии в различните сфери на публичния и частния живот на хората, или на
обществото като цяло съдействат за изменение на асортимента и ефекта на влиянията
на новите рискове. Увеличението на относителното тегло на ролята и значението на
рисковете в жизнения свят на хората и обществата предизвиква появата на нови типове
рискови адиктологии, много от които нямат предишни аналози и прототипи.
Производството, дистрибуцията, обмяната и консумацията на рискове неизбежно
променят отношенията на хората към тяхното наличие и въздействие, изменят
праговете на човешката чувствителност и реактивност към присъствията и влиянията
на рисковите ситуации. Подобна тенденция не бива да се оценява само в позитивна
насока както някога и сега правят доста ентусиазирани привърженици на техноутопиите.
Не само днес, а и в историческа ретроспектива е позната тенденцията към
хиперболизация на позитивните страни и ефекти от въвеждането на новите технологии.
Но като всеки друг обществено-исторически и социокултурен феномен, рисковете
обикновено притежават двойствено лице и амбивалентно въздействие в живота на
хората. Този факт или подобна тенденция не са ирелевантни към сферата на човешката
нравственост, първо, защото в палитрата на новопоявяващите се рискове се включват и
такива с морално-етически произход и естество, но и, второ, понеже многообразието и
разнопосочността на рисковите феноменологии провокират съществени трансформации
в нравственото съзнание и моралната психика, оттам и в морално-етическата
философия, стратегия и тактика на човешкото поведение в различни типове ситуации.
Дори само в рамките на миналия ХХ-и век, човечеството преживя няколко вълни на
оптимизъм и песимизъм, на еуфория от скорошно сбъдване на земния рай и на
потресаващи, кошмарни опасения от предстоящ апокалипсис, традиционно, органично
свързани с лансирането, или с публичното утвърждаване на различни техноутопии. С
пришествието на епохата на постмодерността, както твърди Джей Форестър, приключва
времето за неуспешните умувания за логиката и потайностите на моделирането на света
и започва ерата на неговото изкуствено и преднамерено конструиране [Форрестер,
2003]. И на фона на непрестанните оптимистични новини за „нови пробиви” в
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техносферата се появяват и дискурси, оповестяващи и края на науката, или
безпомощността на знанието пред новите предизвикателства на историята и
радикалните преобразувания в човека [Хорган, 2001]. В последните 6-7 десетилетия,
благодарение на хегемонията на постмодернизма и неолиберализма, човечеството се
сбогува и с редица свои морално-етически скрижали, преди това оценявани като
универсални, неотменни, вековечни или иманентни за човешката природа. С всяка нова
порция от технологични иновации хората се разделяха все повече и с вярата в
естествените права и добродетели на Човека, с егалитарните представи за генетичните
ресурси на човешките същества, с безпределната Просвещенска, почти абсолютна,
фанатична вяра в могъществото на Разума, упованията, надеждите и илюзиите за
несъмнената ефективност на социалната среда, процесите на възпитанието и
социализацията да формират и форматират човешкото в хората, с безпрекословната вяра
в силата и неотвратимостта на детерминизма, с лъчезарната прогресистка еуфория, с
неотменните опции за постижимост на щастието за огромен брой хора, с
разконспириране на потайностите и законите на Природата, Живота, Социума и с
фанатичните илюзии за гарантираното безалтернативно господство на Човека над
всичко съществуващо на планетата ни, а в далечно бъдеще и в Космоса. А всички тези
крушения и провали неизбежно извеждат на предна линия техните алтернативи или
дори антиподните им версии, които все повече се настаняват удобно, безпрепятствено и
безнаказано започват да господстват в моралното съзнание и битие. Днес вече сме
свидетели на потвърждението на Хегеловата горчива преценка, че историята учи, че
никой не се учи от нея. Затова, вместо да намаляват, технорисковете нарастват, а с това
и съдбата на Човечеството все повече се „поставя на карта” – поне засега губеща. Още
повече защото и броят, а и естеството на ескалиращите антитехноутопии, техно-какоили техно-дистопиите също видимо увеличават относителното си тегло в живота.
Макар да няма прецизни изследвания на качествено-количествените съотношения
между про- и антиутопичните визии, свързани с прогреса в технологиите, и сега е
очевадно, че в редица отношения сякаш съществува известен паритет между тези два
феномена. Може дори без изкуствено пресилване да се твърди, че скептичните,
песимистичните и даже апокалиптичните футуристични визии като че ли взимат връх в
това „състезание”. Това предполага действието на нови амбивалентни моралноЕтически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 4, кн. 2/2019
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етически визии за ролята и значението на технологичните „пробиви” върху жизнения
свят на човешките същества. Младите поколения са фасцинирани, старите – доста
уплашени от новите технологии, а това няма как да не избие и в съответни моралноетически генерационни конфликти. Новите пробиви често се описват, третират и като
технологични революции, без да се правят аналогии с обстоятелството, че революциите
неизбежно създават и вземат определени, понякога и тежки, дори и невъзвратими
жертви в живота на хората и социума. Поне засега „розовите” футуристични визии за
технологизираното бъдеще подценяват или умишлено пренебрегват въпросите за
жертвите на човечеството в, чрез Прогреса, а това вече говори за определен моралноетически астигматизъм спрямо ставащото, или задаващото се на хоризонта на
историчността и всекидневието на човешките същества, в контекста на връхлитащите и
потопяващите ги цунамита от технологичните промени.
Може с голяма доза сигурност и да се твърди, че в нашата съвременност сме не
само очевидци, участници и жертви на поредно историческо възкресение и триумфално
шествие на техногенни визии, асистирани и от всевъзможни типове рискове, за които
традиционно идеолозите, политиците и управниците не обичат да говорят. Свидетели
на лансирани и фаворизирани днес от властелините на конюнктурата визии, според
които технологичните революции ще създадат исторически непознати социални
аркадии и екзистенциални райове за бъдещите хора, които ще бъдат тотално улеснени
или заместени в жизнените си светове от различни технологични устройства, защото
изкуственият интелект ще присъства навсякъде и непрестанно в ежедневието и
историчността на бъдещите обитатели на новите пост- и трансхуманистични общества.
Умишлено конструираните и изкуствено произведените всевъзможни протези на
човешките умове, сетива и органи радикално трябва да преобразуват не само
ландшафта, а и климата в жизнените светове на хората и то още в близки десетилетия.
Само четвърт век ни дели от точката на сингуралността, визираща новата
цивилизационна орбита на пост-човека. Животът на човешките и особено на
постчовешките същества ще изглежда много по-интересен и по-сложен в сравнение с
онова, което митологиите и фолклорът разправят.
Постчовешкият изкуствен разум кардинално преформатира историческия
смисъл и екзистенциалното предназначението на Homo sapiens в Ноmo Robo,
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отклонявайки в опасни и даже гибелни посоки човешката цивилизация, която все понеудържимо,

но

и

безостатъчно

е

привлечена,

съблазнена

и

отдадена

на

мултиплициращите се влечения си към Нищото, Инобитието, трансхуманистичните
изкусителни аркадии и Mortido-то. Конвергентните НБИКС технологии радикално ще
променят релефа на Живота. Според Р. Курцвейл, миналото се обезценява тотално, а
бъдещето става единствен критерий [Курцвейл, 2015]. Вместо да обслужват, новите
Нigh Teсh устройства почват да царстват над човешкия разсъдък, да манипулират и
форматират психиката да предопределят живота на хората. А зад това се крие
нашествията и царствата на исторически непознати техно-ентропии. Технологичните
иновации оповестяват историческия финал на паметта и културата, които в новите
изцяло технологизирани реалности и нрави се превръщат във феномени, която не
изразяват Човешкото, а фаворизират Не- или дори Пост-човешкото. Това рефлектира и
пагубно рекушира върху нравствеността на хората. Широкият диапазон на драстични
промени в жизнения свят на хората, свеждането на битието до хедонизиран,
евдемонистичен и технологизиран бит, безпрепятственият раз-гул и безнаказаното
господство на виртуализма и конструктивизма, селективната и меркантилизираноинструментализирана

деконструкция

на

всичко

човешко,

безразличието

или

пренебрежението към Природата, неудържимата когнитивна и праксеологическа
корозия на духовно-цен-ностните скрижали на човешките същества, безпрецедентната
и безостатъчна подмяна на хуманистичните от пост- и трансхуманистичните критерии,
ценности и норми, обуславящи ускорено и многопосочно обезчовечаване на Човека
(като род, вид и индивид), ликвидация или субституция на натурално и исторически
утвърдени идентичности на хората, в т.ч. полови, чрез фаворизация на джендър
идеологии и практики, повсеместно историческо и ежедневно зомбиране на хората,
сътворение и легализация на електронна евтаназия на Homo vitae sapiens и пр., са
брънки от кошмарната верига, която в бъдеще ще опасва и убива Човека в различни
контексти, тъй като интелектът, психиката и телесността му ще се превръщат все повече
в бойни полета на различни античовешки експерименти и гибелни трансформации. С
безпрецедентната експанзия на икономизма и технократизма Човекът все повече губи
исторически познатите и утвърдените си през хилядолетията, вековете и десетилетията
качества на Субект и на Родово същество. Та-ка технократичната прогресия се
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трансформира в хуманитарна регресия, а тя, на свой ред, провокира колосална и все потрудно преодолима репресия над жизнения свят на Човека. С историческия залез на
Постмодерна и Неолибералния глобализъм настъпва изгревът на епохата на
трансмодерна. В нея въпреки богатствата на човешката цивилизация, фатално идва
времето на дееволюцията на човешките същества, превръщащи се от антропоиди в
техноиди и аватари; на безпрецедентни коеволюции на реални и виртуални светове, на
инструментални деконструирания, клонирания и ad hoc употреби на всевъзможни
не/човешки идентичности. В тази нова историческа епоха, както сочи В. Кутирьов,
сакралният Хамлетов въпрос „Да бъде или да не бъде” се превръща от художественотворческа ме-тафора в кошмарна екзистенциална, а и историческа реалност. Това води
до поява на контраверсни визии, в които срещу техногенните утопии и рискове, родени
и легитимирани от пришествията и господствата на Великата технологична революция,
се противопоставят ред алтернативни, вече не неолиберални, а антропоконсервативни
феноменологически опции и визии за Човека [Кутырев, 2009а, 2009б, 2010, 2012, 2014,
2015, 2016, 2018]. Въпросът за предотвратяване на екологичния апокалипсис се
преобразува в съдбовен ригоризъм за екология на битието и човешкия разум, най-вече
на човешкия морал. Тези кардинални рокади не могат да не обусловят и катализират
появи и ескалации на различни (възкръснали, или модифицирани стари, или нови)
рискове, огромната част от които са свързани с морално-етическия статус и патос на
Човека. Част от тези рискове преобръщат исторически утвърдените трафарети, като
базисната морална парадигма за движение на съществуващото към дължимото. В
новите високотехнологизирани условия и нрави, тази парадигма се преобръща и найважно става не дължимото, а съществуващото в живота на техно-зависимите човешки
същества. Това е производно от и свързано с абсолютизацията на настоящето спрямо
другите измерения, лица на Времето в жизнените светове, душевния статус/патос на
хората. Ако в предишните исторически епохи значителна част от фундаменталните
подбуди и импулси на хората са обвързани с производството, сега ценностнонормативната им бленда се преобръща и генерално значими стават консумативните
опции за живота. Есхатологията на изцяло технологизирания човешки живот няма
общо с религиозните и политико-идеологическите есхатологии, познати от предишните
времена. Тя превръща технологизирания човек в полубожество, кланящо се пред
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Техноразума, или пред фортуната на технологичните иновации в жизнения му свят. В
тази жизнена среда Раят придобива не само виртуални, а и реални практопически
измерения и въплъщения, които още повече фасцинират, зомбират човешкия разсъдък,
които се съобразяват с други, но не и с вековечните нравствено-етични ригоризми.
Технократичните утопии, анти-, како- и дистопиите придобиват статуса на едва ли не
безалтернативни категорични императиви за човека. Техно-канонът подчинява на себе
си всичко в историчността/ежедневието на хората. Прехласването по съблазнителните
технологизирани аркадии и идилии за екзистенцията на човека допуска и галванизира
комерсиализации, меркантилизации, комодификации и експлоатации на фамозно
обрисувани бъдни житейски райски съществувания. Това обаче ражда нови рискови
казуси.
Залагайки ва банк на Властта на езика и Езика на властта, на технологизираните
езикови игри, господство на хипертекста над текста и пр., техноцивилизацията
ускорено, пагубно обезсмисля думите, преиначава смисъла и значението на сакрални
термини, превръща (естествено или изкуствено) сътворените Езици в ребуси за Разума,
който все повече започва да се „води за носа” от клишета, метафори, а не от Истината в
думите. А така новите, технологизирани или технологични езици представят в изопачен
вид реалностите и нравите, при което зад привидните прозрачности властват
непроницаемост, непредсказуемост, непрозрачност, незнание и безпомощност спрямо
онова, което идва. Тези реалности на привидна прозрачност на ставащото в нравите и
събитията радикално преобразуват или блокират, унищожават нравствените желания на
човека да узнае Истината за това, което предопределя и регулира зад кадър неговия
жизнен свят. В свят на привидности е неизбежен и растежът на конспирациите, които
публично се отричат. Привидността обичайно е заплаха или риск, срещу които трябва
да се противодейства. В обществото на привиден или на кристално ясен дигитален
паноптизъм стойностният съвет към благоразумните хора е да не издават по никакъв
повод и начин своите мисли и идеи въпреки перманентно и натрапчиво лансираните
призиви за открито общуване на хората в новите високотехнологизирани реалности и
нрави [Прайс, 2015]. Щом рискове и заплахи дебнат отвсякъде, хората следва да
разсъждават като шпиони [Бреддок, 2018] в умножаващите се рискови казуси в техния
В унисон с хегемонията на консумеризма, барометърът на екзистенциалния им статус
Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 4, кн. 2/2019

112

МАКСИМ МИЗОВ

трябва да сочи в посока на максимално икономисване на собственото Аз, което може да
кулминира и до приемане на съвета човек да живее като ленивец [Коллинс, 2019], да
изповядва и спазва базисния житейски принцип пофигизма [Менсон, 2017], с всичките
му (произтичащи от него или иманентно съответстващи му) нравствено-етически
ефекти.
Изтласквайки нравствеността, естетизацията на автопоетизацията на човешката
екзистенция в новите високотехнологизирани светове обуславя и катализира ескалиращ
интерес и прехласване по възможностите за придобиване и експлоатиране на човешкия
магнетизъм [Розенберг, 2019], при което човек нерядко попада в рискови ситуации и
обича хора, причиняващи му болки, вреди. Обсебването, фасцинирането по други –
реални или виртуални – типажи се превръща в неотвратимо ежедневие, което на
моменти е способно да еуфоризира, или – обратното, – да стагнира, или даже да
депресира човешката психика. А подобни изживявания неминуемо подкопават, ерозират
и деформират идентичността.
Попадайки в капаните на мрежовото общество, човекът се оказва безпомощен да
съзре и проумее зависимостите си от хора, които дори никога не е виждал или чувал
[Кристакис, Фаулер, 2011]. За да смали или блокира непрестанно връхлитащите го от
всички страни нежелателни и одиозни влияния, въздействия, или декрети, ултиматуми,
човекът следва и максимално добре да се въоръжи с логика и инструментариум за
осъзнато неподчинение на света [Чейлефф, 2012], което няма общо с исторически
познатото гражданско неподчинение на Хенри Д. Торо. Защото далеч преди да изгрее и
царства това ново осъзнато неподчинение Историята е дала приют и уют на
историческото падение на гражданина, пък и на неговия морал [Сенет, 2002].
Тази житейска философия, стратегия или тактика не минава без нови рискове за
Човека, които при всеки казус се отразяват силно на морално-етическия му статус, а и
патос. Защото ситизените вече са исторически архаизъм, заместван сега изцяло от
нетизените.
Постмодернистката фаворизация на Ницшевата визия за „отвъд доброто и злото”,
легитимираща релативността и еклектиката, не смалява, а увеличава непредсказуемо
рисковете, породени от или обвързани с революционните пробиви в технологиите.
Когато Волята за власт и фикцията за Свръх-човека се превърнат в екзистенциално
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меню на всевъзможни антропологични типове, тогава Нравствеността дезертира, или
бива дискредитирана, репресирана, стигматизирана и прокудена в каторгите на
забравата. В такива реалности и нрави пришествията и възшествията на негативизма,
скептицизма, песимизма, нихилизма и цинизма изглеждат неизбежни, но и нещо повече
– всемогъщи. Не случайно инвентаризацията, ревизията, таксономията или преоценката
на миналото, както инструменталното конструиране и легитимиране на полезното
бъдеще се подчиняват на хладната рационалност, която е импотентна към призивите на
Нравствеността.
Пресътворението на Човека в Постчовек (вече!) не се нуждае от Морала. Затова
и трансхуманистичните индивиди и социуми ще представляват радикално нови,
исторически непознати социална обекти, която неизбежно ще пораждат и утвърждават
свои

рискови

модификации,

обикновено

нямащи

предишни

исторически

аналози/прототипи. Те ще предполагат и формирането, или утвърждаването на
съвършено нови антропологически типове, които несъмнено ще се оказват в, а и ще
предизвикват съвсем различни отношения, връзки и зависимости с исторически
утвърдените морално-етически нрави. Духът на трансхуманизма коренно ще преобрази
всички сфери в жизнения свят на хо-рата, при това съвсем не само в позитивни аспекти,
както днес най-често се представя [Аксенов, 2014].
Подобни футуристични визии описват и интерпретират доста селективно и
едностранчиво разнородността и многообразието на рисковете, в т.ч. моралноетически-те, с които хората ще се сблъскват, а и трябва да решават – и то по иновативни
начини. Не случайно на неудържимото и инструментално увеличаващо се нашествие на
такива съблазнителни визии за бъдещето на човечеството и света все повече се
противопоставят всевъзможни алтернативни опции, генериращи тревога, опасения,
страхове, паники от актуалното, или предстоящото безпомощно състояние, или от
обреченост на хората.
Още днес безпрепятствено се шири и цари историческото безпокойство, че с ескалацията на техногенните рискове, родени от или съпровождащи новите технологични
революции, неизбежно ще расте количеството и ще се влошава качеството на живота на
т. нар. хора за еднократна употреба [Бэйлз, 2006; Глобальное будущее. 2045аб], които
и сега (в условията на неолибералния и постмодерен глобален капитализъм) вече са
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особено голям, а и трудно решим проблем. Наличието и проявлението на такива
човешки същества неизбежно ще провокира, но и мултиплицира „верижни реакции” от
исторически непознати морално-етични рискове.
Преобразуването на техногенната среда от някогашния й статут на допълнителен
инструментариум, плод, а и необходимост на научно-техническите изследвания и на
практическите им постижения в реална (социална и социокултурна) действителност
обуславя радикални изменения в манталитета, душевния мир, статус, патос и съответно
в поведенческите маниери на нейните създатели, обитатели, адепти и консуматори. То е
свързано и с развитието на съвременната технонаука [1] и с нейните разностранни
приложения й във всички сфери на публичния, а и на частния живот на съвременните
хора.
Осъзнатата или неосъзнатата зависимост на съвременните хора от високите
технологии, цифровизацията на различни страни от техния (публичен или частен)
живот неизбежно водят до своеобразно нахлуване и дори господство на съвършено
нови типове тотализиращи дейности, или сфери, властващи над жизнените светове на
хората.
Известни на учените са идеите на Ървин Гофман за тотализиращите структури –
дейности, сфери или институции, в които той включва различни ведомства, битуващи и
в досегашния публичен и частен живот на хората от различни краища на днешния свят.
Според Гофман, тоталните институти представляват такива социални места, които са
обитавани от значителни групи от хора, намиращи се в сходни или еднакви ситуации,
при това са откъснати от други хора за даден период и спазващи определен начин, или
цикъл на живот, който е и стриктно регламентиран от определени властови инстанции.
Вероятно няма да е погрешно или безполезно да хвърлим един поглед към
идеите на Ървин Гофман за тотално действащите институции, за да можем на тяхна
база да формулираме питания от сорта дали съвременните медии или цялата държавна
администрация

не

са

станали

мега-тотални

институции,

принуждаващи

и

„убеждаващи” хората да се съобразяват с техните изисквания, регламентации, заповеди
и ултиматуми. Защото Държавата все повече не е в услуга и полза на гражданите, а на
Бюрокрацията, която с предимствата и способностите на цифровизацията може да има
и тотална власт.
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Неслучайно много съвременни, демократично настроени учени лансират идеи за
особената съвременна глобално-историческа ситуация, която може и да се оприличи на
дигитален тоталитаризъм или информационен фашизъм, понеже цифровите технологии
и

дигиталните

комуникации

предоставят

исторически

непознати

шансове

за

манипулация и господство над човешките умове, души, воли, поведения в човешкото
ежедневие.
Разширяването на „ветрилото” от разнородни, многолики и разнопосочно
действащи тотални институции в нашата съвременност поражда редица политически,
социални, икономически, културни и пр. рискове за зависимите или въдворените в тях
лица. Едни от тези рискове са свързани с радикално преформатиране и ефективно
използване на тези институции като инструменти за явни или дискретни властови
влияния и въздействия. Други се отнасят до възможностите или реалностите чрез
подобни (тотално въздействащи) институции да се провокират, контролират и
мултиплицират различни модели на социално дистанциране, отчуждение, изолация, или
даже на елиминация на определени социални субекти – индивиди, групи, общности и
дори цели общества. Подобни изолации могат да се представят в съвършено превратен
образ и смисъл в публичния и частния живот на различни поколения, живеещи днес или
утре в обществото.
Подобна тенденция не е шокиращо откритие на нашата съвременност. Отдавна е
известна зависимостта между технологичните рискове и отраженията, влиянията и
въздействията им върху хората, тяхното съзнание и битие, поведенческите им стратегии
и тактики в различни ситуации. В днешните обществени реалности и нрави,
ескалиращо превземани и подчинявани на господството на Нigh Tech, вече са налице
редица, установени по безспорен научен път, болести, нямащи прототип/аналог в
миналата история.
Една от най-впечатляващите и най-опасните характеристики на нашата епоха е
смаляването или изчезването на състраданието, съчувствието и съпричастието на все
повече хора към проблемите, драмите, колизиите, болките, мъките и страданията на
техни близки или непознати лица, в резултат на емоционално отчуждение, изстудяване
и деструктуриране на човешката психика, менталност и поведенческа стратегия, като
следствие от опасните или зловредните влияния на различните технологични рискове.
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Подобен феномен не е присъщ само на нашата съвременност и на нейните

технореалности и нрави, защото историята и преди нееднократно е показвала
негативното влияние или въздействие на немалко технологични иновации върху
душевния мир и поведенческите особености на хората, обсебени, или зависими от
въпросното „техне”.
Неслучайно, колкото и парадоксално да звучи, или изглежда, Далай-лама ХІV
апелира младите поколения да се включат максимално съзнателно и активно в
подготовката и осъществяването на исторически нямащата аналог досега в историята
на човечеството революция на състраданието [Далай-лама ХІV, 2019], която е
единствен и последен път за спасяване на Планетата, Живота и Човека, а и Човещината
– днес вече фатално застрашени. Според този световно авторитетен духовен лидер,
именно тази революция на състраданието е онова разковниче, което е способно да спре
в последния момент сгромолясването на човечеството в бездната на Нищото и Смъртта
на Живота, Природата и Човека. А както всички знаем, състраданието не е единствено
чисто психически, но и дълбоко нравствен феномен, поради което апелът на Далайлама ХІV всъщност е призив за революция на или в морала на съвременното човечество
– революция, която може да спаси Човекът и Човещината, а чрез тях и Природата,
Обществото и най-вече Човечността.
БЕЛЕЖКИ
[1] Понятието „технонаука” е сътворено от белгийския философ Ж. Оттуа в края на 70те години, но се утвърждава напълно в научните и публично-разговорните дискурси
през 80-90-те години на ХХ век.
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Abstract
The human intelligence usually has been presented as one of the greatest achievements of the
evolution on Earth in last several millions of years. In this evolutionary dimension, on the one
hand, the human intelligence appeared in the interaction with an environment of the insecure
and uneasy world in the role of cognitive ability of foreseeing the scope of options and
consequences of human behavior. In this sense the human intelligence appeared also as ethical
cognizance of the effects of our actions on the well-being of others. Today, on the other hand,
researchers as Nick Bostrom warn us for the possible arising of the artificial suprahuman
intelligence as result of the achievements of contemporary and future scientific explorations
in realms of machine learning, neuroscience, and psychology. Therefore, the main questions
in that paper are following: Is it possible for us to think of artificial moral intelligence as
counterpart of and complement to human ethical agency? May we hope for near arising of
such an artificial moral intelligence in the light of the present scientific researches in realms of
machine learning, neuroscience, and psychology? What we humans might know further about
our evolutionary genesis as far as we would be cooperating with other moral agents that may
be completely artificial and unhuman?
Keywords: Machine Learning, AI, Evolution of Humanity, Artificial Moral Agents

Човешкият интелект обикновено бива представян като едно от най-големите
достижения на земната еволюция през последните няколко милиона години, макар това
да звучи твърде неприемливо за личности като Тимон Атински. За хората се знае, че те
са обществени и политически същества, базиращи своето битие на форма на колективна
рационалност, която можем да определим като култура. Културата се различава от
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натурата, защото предполага процеси, които излизат далеч извън рамките на роденото
непосредствено тук. Културата е автономен и целеполагащ процес на взаимодействие с
това, което редица изследователи мислят като “несигурен и динамичен свят” (Louie et
al., 2012: 13–32). В еволюционен план интелектът се появява именно в такава среда,
защото последната предполага голямата вероятност за възникването на горепосоченото
взаимодействие. Несигурният природен свят налага на всеки организъм нуждата да се
постига оптималното поведение в името на оцеляването. Оптималното поведение
предполага от своя страна сложния процес на научаване кое е ценното в нашия живот,
кое е най-доброто за нас през времето, което ни е отредено да изживеем. Търсенето на
възможни отговори на този така фундаментален въпрос може да бъде наблюдавано в
поведението на всички живи организми на Земята по един или друг начин. Общото
между всички тях обаче е стремежът да се постигнат максимални ползи на най-ниски
цени, а това става на бойното поле на ежедневното оцеляване. За лястовицата найдоброто място за отглеждане на ново поколение се оказва старата стреха на студентско
общежитие. Последното е построено, за да даде подслон на неколцина млади люде,
които са на път да спечелят първа награда на поредния младежки форум на науката,
безспорно, място, където се срещат сякаш безсмъртните богове. Лястовицата строи
гнездо за малки лястовичета, които трябва бързо да бъдат отгледани и научени да летят
на големи разстояния, за да се избавят от зимата. Човекът строи дом за студенти, които
едва са напуснали семейното гнездо, за да поемат по свой собствен път на жизнено
развитие. В двата случая наблюдаваме процес, който можем да определим като
ценностно ориентиран. Младите потомци на лястовиците и хората се научават сами да
оцеляват в живота, ползвайки се от опита и знанията на по-старите членове на
обществото, в което живеят. Този процес се характеризира с едно постепенно
изграждане и развитие на знанието за полезното в живота на взаимодействие с
природния свят (Louie et al., 2012: 14). По такъв начин живите организми са способни в
по-малка или по-голяма степен да бъдат автономни деятели в своя жизнен свят. Те
могат да избират едно или друго действие, да се ръководят от полезността, получена от
неговите последици, доколкото същата тази полезност е запаметена, и да се учат в един
по-широк смисъл на базата на опита си. Живите организми усвояват чрез учене кои и
какви са ценните неща в техния жизнен свят, взаимодействайки непрекъснато с него.
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Същите организми съхраняват в паметта си и постоянно актуализират това познание
през целия си живот. Тук най-вече става дума за познание, което дава възможност за
оценка на полезността в дадена ситуация, която е налагала правенето на избор между
един или друг начин на действие. Естеството на това познание се оказва първостепенен
предмет в изследванията на учени, които са посветили своите усилия на работа в
междинната област между психологията, невронауката и икономиката (Louie et al.,
2012: 13). Трябва да си дадем сметка за високата степен на комплицираност, заложена в
основите на това интердисциплинарно поле. От една страна, на лице е значимостта на
традиционните нормативни теории за избора, които основно можем да опишем като
задаващи нормативни модели за начина, по който хората трябва да направят своя избор
според очакваната пределна полезност на последиците от него. Поради това тези
нормативни модели най-общо може да бъдат определени като модели на очакваната
полезност (Johnson et al., 2014: 36). От друга страна, днес ставаме свидетели на
развитието на изследвания в невронауката, които имат за цел хвърлянето на светлина
относно проблема за възпроизвеждането на очакваната полезност като кодирана в
активността на невроните и мрежите, които ги свързват. Същата тази информация в
нормативните теории за очакваната полезност е представена на абстрактно теоретично
равнище (Louie et al., 2012: 13). Трето, психологията на свой ред ни подсказва, че това
кодиране на информацията за очакваната полезност, при правенето на избор, в
различни части от човешкия мозък, процес, който може да се проследи посредством
наблюдение на активността на редицата мозъчни дялове и да се картографира чрез
технологии като функционалната магнитно-резонансна томография, е кодиране, което
се намира в пряка зависимост от контекста, свързан с предишния опит на постигната
полезност и настоящия набор опции. Нашият мозък по различен начин кодира това,
което в езика си понятизираме като стойност, в различните свои сензорни дялове, като
по този начин ни предлага една своеобразна рамка за разбирането на този процес. Тя
може да се окаже сериозно оръжие в ръцете на специалистите по маркетинг, например
(Louie et al., 2012: ibid.).
Изложеното по-горе принципно трябва да ни провокира да се замислим сериозно
в една или друга насока. Ценни указания по този въпрос според мен ни предлага
известният шведски философ и основател на Института за бъдещето на човечеството в
Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 4, кн. 2/2019

121

ХРИСТО ХРИСТОВ

Оксфордския университет Ник Бостръм (Никлас Бострьом). Всичките тези сложни
процеси на възпроизвеждане и кодиране на информация за очакваната полезност,
произлизаща от нашите постъпки, съобразно сложността както на нервната ни система,
така и на системата от символи, която най-общо включва в себе си историята на
човешките общества, езици и култури, могат да бъдат включени в рамките на това,
което определяме като еволюция. Понятието за еволюция ни принуждава да мислим, че
е нужно да се приеме за вярно твърдението, че развитието на живота на Земята в
геологически и чисто исторически план по необходимост свидетелства за развитие,
започващо от фазата на възможно най-прости организми и достигащо фаза на
съществуването на сложни организми, най-вече тези, които притежават съзнание, език
и разум като хората в един късен етап от планетарната ни история (Bostrom, 2016: 212216). Тук е мястото, настоява Бостръм, да си дадем сметка за съществуването на един
голям предразсъдък в нашето мислене, който се свързва с просвещенския идеал за
прогреса в човешката история (Bostrom, 2016: 213). Нека си представим за момент
картина, която заимства в една или друга степен художествената изразност на Платон.
Представяме си идеалния наблюдател, една ангелическа интелигенция, например, която
от вечността съзерцава развитието на живота в нашите земни селения. Пред взора на
тази интелигенция по необходимост се разгръща картината на зараждане и гибел, но
винаги така, че продължават напред онези, които живеят, ползвайки се в най-голяма
степен от разум, сложно познание, съзнание и живот, подчинен на благото на
общностен целеполагащ живот. По този начин тази интелигенция ще наблюдава
свидетелство за присъствието на един божествен принцип на прогреса в иначе
безрадостното и жалко земно съществуване, подчинено на преходност и гибел. Тази
интелигенция би трябвало да забележи, че на планетата Земя по необходимост се
появяват други разумни същества, които удивително я наподобяват, поели по своя път
към съзнанието и познаването на вечните космически принципи. Земната еволюция по
този начин в очите на подобна вечно съзерцаваща интелигенция би трябвало да е
подчинена на разума и благото, водеща справедливо до съществуването на общности
на разумни и освободени в голяма степен от плена на природната необходимост
същества, които, бидейки такива, по необходимост трябва да представляват венеца на
същата тази земна еволюция, а и на еволюцията във всеки възможен свят във вселената,
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където е възможно да се зароди живот. Ако се доверим на един подобен мит, а такъв
под една или друга форма стои все още в основите на западното разбиране за природата
на човешкия интелект, ние успешно бихме наподобили оптимизма на Кандид. Това е
така, доколкото си представяме еволюцията като прогрес, който по необходимост е
довел до, или би трябвало да доведе, до съществуването на разумна форма на живот,
която е, или наподобява човешката. Историята на човешките общества, особено от
началото на индустриалната революция насетне, също спомага за затвърждаването на
подобна нагласа, защото културният и технологичен прогрес сякаш ни внушава, че
хората са се превърнали в качествено нов по-висш вид в сравнение с това, което са
били в зората на каменната епоха (Bostrom, 2016: 213). Все пак, както отбелязва и
самият Бостръм, тази твърде оптимистична еволюционна визия по никакъв начин не
може да бъде подкрепена от редица факти, пред които се изправяме, когато решаваме да
оценим същата в строго нормативен план. Еволюцията на планетата Земя със сигурност
представлява развитие, което обаче не е в никакъв случай единствено с положителни
черти. Напротив, хората са живели, живеят и по всяка вероятност завинаги ще
продължат да живеят в свят на голямо страдание. Страдание тук трябва да означава
страдание в чисто природен детерминистичен план, т.е. по природа в живота си се
сблъскваме със страдание, доколкото живеем в относителна несигурност относно
нашето благосъстояние и това на най-близките ни. Страдание също така обаче трябва да
означава и страдание в социокултурен аспект, т.е. символният свят на човешките
култури и общества генерира страдание, което не е природно детерминирано, а поскоро в голяма степен може да бъде ситуирано в областта на чистия практически разум,
т.е. то е последица от един акт на чиста мисловна спонтанност, когато извършителят
свободно е избрал точно това поведение. Тези два основни смисъла на понятието за
страдание може да ни подскажат твърде много за приемливостта на гореизложеното
оптимистично еволюционно гледище за прогреса на разумността, манифестиращ в
човешката история. Еволюцията е наложила най-вероятно необходимостта от появата
на разумен биологичен вид като човешкия на планетата Земя, но тази необходимост
трудно може да се мисли като отражение на някакъв Божествен план, който я оправдава
като справедлива и добра в строг етически план. Напротив, тази необходимост ни
подсказва, че всеки напредък по пътя към изграждането на високоразвит обществен
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живот на рационално целеполагане се заплаща с цената на страдание във физически и
душевен смисъл. Историята на това страдание е история на взаимодействието между
човешките общества и природната среда, в която те са потопени, както и на
взаимодействието между отделните човешки общества и между отделните обществени
групи и формации. Всичко това дава основание и на философи като Ник Бостръм да
твърдят, че достиженията на еволюцията не са предмет на уважение в етически план, а
по-скоро са ценени чисто естетически в най-добрия случай (Bostrom, 2016: 213).
Поради тази причина не сме в състояние да мислим нашия свят като постоянно
прогресиращ в етически смисъл, доколкото същият е сцената, на която се появява
развитието на сложни разумни човешки общества, които се радват на етически
оправдано благосъстояние. Поне не сме в състояние да сторим това с помощта на едно
оптимистично еволюционно гледище за зараждането и прогреса на разумността на
планетата Земя, каквото в едри щрихи очертах по-горе.
Човешкият интелект като еволюционен продукт най-вероятно не е нито нещо
уникално, нито нещо недостижимо, но най-вече, същият сам по себе си не е и нещо
добро в етически смисъл, доколкото в голяма степен неговото развитие се е дължало на
принципи, които може да противоречат на това, което намираме в една или друга от
познатите ни днес базови етически секуларни системи в съвременния свят като
консеквенциалистката или деонтологическата да речем. Хората развиват своя интелект,
например, за да увеличават материалните ресурси, с които да разполагат в бъдеще, като
това по необходимост става за сметка на другите. Това неравенство е подкрепяно в
името на общата стабилност на социалния живот. Силният лидер властва, но по
необходимост защитава онези, които подкрепят властта и богатството му. Това може да
го прави филантроп в очите на другите днес, или цар с божествен дар в миналото, но
той не е добър a priori, следвайки алгоритмичната динамика на очакваната полезност,
базирана на чисто разсъдъчни правила, защото същата може да изисква лишаване от
живота и свободата на неговите опоненти, например, което само по себе си не е
етически оправдан акт. Разумът в качеството си на мощно оръжие за кодиране на найпрекия път за постигане на максималната полезност не е тъждествен на етически
ценното, мислено често като подчинение на принципа на самопожертването в името на
моралния дълг в общочовешки смисъл. Етическото често поради това се мисли като
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нямащо голяма стойност, защото не е в състояние да се изправи пред категоричността
на природния свят на невроните и техните алгоритми на очакваната полезност, които са
довели до появата на човешкия интелект в света най-общо.
Интелектът в своето еволюционно развитие сам по себе си може и да не се
придържа към етическите ценности, които през вековете са се появили в рамките на
модерните човешки общества. Трябва ли тогава да мислим съществуването на
радикално зло в сферата на интелектуалното a priori? Трябва ли в частност да мислим
човешкия интелект като сравнително предразположен към етически осъдими актове
дотолкова, доколкото това е една логика на развитие, заложена в еволюцията на
човешкия вид? Тези въпроси може да бъдат определени най-вече като изграждащи
ядрото на етическия дебат в интердисциплинарното поле, в което работят учени от
сферите на когнитивната психология, невронауката, етиката, еволюционната биология и
пр. през последните няколко десетилетия. Стивън Пинкър, известен отдавна не само в
академичните среди, но и сред значително по-широката публика, канадско-американски
когнитивен психолог, предлага отговори на тези въпроси, които са приемани
противоречиво, но аз се спирам на тях, защото мисля, че те може да ни предложат
известна яснота, най-малкото защото са базирани на дългогодишни, грижливо
провеждани изследвания. През 1997 г. е публикувана една негова книга, която
впоследствие ще бъде причината той да е номиниран за наградата “Пулицър”. Става
дума за “Как умът работи?”. В рамките на тази монография Пинкър убедително
изгражда своята аргументация по въпросите, които тревожно свързват темите за нашите
гени, злото, еволюцията и моралната отговорност в човешкия избор (Pinker, 1997: 53).
Интелигентните същества, като тук освен хората можем да мислим за всяко разумно
същество, както и за изкуствения интелект, за който предполагаме, че е възможно да се
появи в бъдещето, по-близко или по-далечно, имат своето поведение, обусловено от
определени причини. Последните според Пинкър по необходимост ни въвеждат в
рамките на дебата за свободната воля и отговорността (Pinker, 1997: ibid.). Важното в
случая за Пинкър е наличието на необходимостта да се прави строго разграничение
между понятието за обяснение на поведението, продиктувано от един разум, и
моралната оценка на същото това поведение като оправдано. Поради това и трябва да се
прави строго разграничение между световете на съвременната наука и етиката, настоява
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Пинкър (Pinker, 1997: 55). Науката може да предостави единствено обяснения как
дадено поведение на дадена разумна същност възниква, като се базира на описанието на
природни и културни закономерности и процеси. Човешкото поведение, например,
може да бъде обяснено като продукт от взаимодействието между нашите гени,
анатомията на мозъка ни, неговото биохимично състояние, семейното ни възпитание,
социалните ни роли и редицата стимули, които имат своето решаващо влияние в един
или друг момент (Pinker, 1997: 53). Днешната наука, за Пинкър, в общи линии третира
хората предимно като материални същности, чието поведение има своите обяснения в
областите на естествения подбор на гените и неврофизиологичното функциониране
(Pinker, 1997: 55). Статията на Кенуей Луи, цитирана по-горе, ни подсказва твърде ясно
за тази парадигма. Етиката, от друга страна, според Пинкър определя хората като
имащи еднаква ценност, надарени с чувства, разум и свободна воля същества, чието
поведение може да бъде оценявано на базата на морални правила, които почиват на
определено разбиране за естеството на моралното поведение и неговите последици
(Pinker, 1997: ibid.). По този начин излиза, че законодателството на една морална
максима за разумното поведение представлява идеализация, която за Пинкър се равнява
на идеализацията в Евклидовата геометрия, която почива на предпоставката, че има
идеални окръжности и безкрайни прави в пространството (Pinker, 1997: ibid.). В
природния свят не срещаме нито идеални окръжности, нито изрично доказателство за
свободната воля, но допускането в идеален план на съществуването и на двете е
целесъобразно, защото светът се доближава достатъчно много до тези състояния така,
че това да ни върши работа и ние да можем да прилагаме на практика както геометрията
на Евклид, така и началата на моралната философия в познавателния си опит, доколкото
разполагаме с обосновани и полезни заключения както за физическото пространство,
така и за човешкото поведение, мислено в рамките на нравственото (Pinker, 1997: ibid.).
Човешкият чист разум, изглежда, е законодателстващ единствено в пределите на
своя собствен опит на подреждане на феномените, свързани с историята на земното му
развитие и битие, по силата на категории и постулати, които той намира единствено
като мислени от самия него. Ще можем ли да мислим по същия начин за разума, който
би принадлежал на едни изкуствени, или машинни, морални деятели? Терминът
“изкуствен морален деятел” е предложен на широката публика от изследователите
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Уендъл Валах и Колин Алън в тяхната монография за моралните машини (Wallach et al.,
2009: 4). Флориди и Сандърс (Floridi & Sanders, 2004: 1) предлагат още през 2004 г. свое
изследване относно понятието за нравственост на изкуствените деятели, каквито
срещаме в киберпространството и на много други места, където все по-често същности,
които в близкото минало сме считали за обикновени машини, сега са включени като
деятели в известен смисъл в редица ситуации, налагащи взимането на морални
решения. Тези изкуствени машинни дигитални същности може според Флориди и
Сандърс да бъдат разглеждани като притежаващи в една или друга степен морална
природа в две измерения. Първо, те може да претърпяват извършени върху тях
действия, които са характеризирани като добри или лоши. Второ, те самите са морални
агенти в една ограничена степен, доколкото са в състояние да извършват действия,
които също така са определяни като добри или лоши (Floridi & Sanders, 2004: ibid.).
Валах и Алън са повлияни от тази аргументативна линия, която извежда на преден план
понятието за изкуствен морален агент. За яснота те се спират на някои по-конкретни
характеристики, които са разглеждани по-рано от Флориди и Сандърс, като
интерактивност, автономия и адаптивност (Wallach et al., 2009: 60). Изкуствените
агенти, които се доближават до идеята за притежаване на нравствена природа, най-вече
са интерактивни, т.е. отговарят на даден стимул, сменяйки своето състояние и
взаимодействайки със средата си. Второ, те са автономни, т.е. могат да променят своето
състояние без наличието на стимул в тяхната среда, което предполага независимост от
същата. Трето, тези изкуствени агенти притежават способността да се учат как сами да
променят своя начин на функциониране и взаимодействие с околната среда, почивайки
на наученото от опита си, като последното представлява същностен елемент в идеята за
машинното алгоритмично обучение. Последното е причина мнозина да хранят
надеждата, че изкуствените агенти може да бъдат изградени като развити морални
деятели (Wallach et al., 2009: 60-61). Валах и Алън мислят понятието за развит морален
деятел най-вече като включващо представата за деятел, който е в състояние да
различава различни перспективи на своята деятелност, които предполагат различно
подреждане на предпочитанията, неговите и тези на останалите деятели, включени в
ситуацията. Тази ситуация мислим като морална, т.е. ситуация, която предполага
съзнание за намиращи се в конфликт цели, следвани от отделните морални деятели,
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както и съзнание за възможните лоши последици от постъпките на всеки един деятел
върху благосъстоянието на останалите (Wallach et al., 2009: 61). Моралният деятел
според Валах и Алън притежава развита когнитивна способност да предвижда обхвата
на своето етическо действие през призмата на редица възможности за избор и
последици от взетите решения. Тази способност, твърдят те с право, е развита от
естествения човешки интелект в еволюционен план, като тук трябва да мислим и за
безкрайното множество от социални и междуличностни взаимодействия. Етиката е
онази област на свободата, настояват те (Wallach et al., 2009: ibid.), която предполага
свободен избор между различни модели на поведение и различни степенувания на
предпочитанията относно техните крайни резултати, които, естествено, не са
неутрални, т.е. те засягат по различен начин благосъстоянието на участниците в дадена
ситуация. Поради тази причина етическият дизайн трябва, както настояват и
цитираните по-горе изследователи, да предполага идеята за подобна етическа свобода в
рамките на все по-динамично развиващата се област на машинното обучение. Това би
ни дало възможността да мислим, че не само земната, продължила еони, еволюция е
спомогнала да се появи интелект с нравствена природа, каквато ни е позната днес, но и
че е възможно съществуването на изкуствени морални деятели в бъдещето, които да
разширят общността на автономните морални създания в нашия свят по начин, който
ще помогне на самото човечество да преосмисли по по-добър начин своя произход и
хода на еволюционното си развитие.
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Abstract
The paper explains what are the current types of artificial intelligence-narrow, general and
super AI. The narrow, primary AI is already achieved. On that base, it suggests what might be
the dimensions of their developments and application. Then it provides the author’s vision
what might be the following risks of AI implementations. Among them are: loss of
sovereignty and cognitive abilities, desocialization and dehumanization, refusal to accept
responsibility, existential crisis, etc.
Keywords: types of Artificial Intelligence; narrow, general and super AI; risk; ethical issues;
loss of sovereignty; dehumanization; existential crisis
За да оценим възможността за еволюцията на изкуствения интелект, трябва ясно
да очертаем съществуващите концепции за трите форми на проявлението му. Първият –
тесен, първичен изкуствен интелект, вече е постигнат. Предизвикателствата и
потенциалните опасности се срещат още в реализацията на това ниво. Но по-големите и
неуправляеми рискове биха дошли от генералния и супер изкуствения интелект. За
разлика от всички индустриални революции до момента, човекът се среща не със
„средство“, а с конкурираща същност под формата на небиологичен интелект.
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1. „Тесен, първичен, слаб изкуствен интелект“
Нарича се така, защото е създаден да адресира ограничени, единични задачи.

Голяма част от сега функциониращите системи на изкуствен интелект са именно тесен
такъв, който има ясно дефинирана функции. Това е технология, която позволява на
високо-функционални системи да преповтарят, а дори да надминават човешките
способности по отношение на възложени задачи [1]. Такива са: „Уотсън” [Watsonсуперкомпютърът на АйБиЕм], „Сири” [Siri] на Епъл и Кортана [Cortana] на Майкрософт.
Всеки софтуер, който използва достижения като: събиране на данни , машинно обучение,
разпознаване на модели и обработване на естествени езици, за да извършва автономно
прости решения, може да се възприеме за тесен изкуствен интелект. Към тази категория
може да причислим и спам-филтри (нежелана поща и съобщения), автономните коли и
новините на Фейсбук. Програмата „Уотсън” комбинира в себе си метода на експертните
системи, машинното обучение и обработката на естествени езици. Това, което ни
демонстрира, дори побеждавайки в играта „Jeopardy”, или като подсигуряване на
лекарски и адвокатски консултации, е определена степен на интелигентност в дадено
поле, но без пълнотата, сложността и асоциациите при разсъждение, на които човек е
способен. Друга важна отличителна черта е, че този тип интелект няма съзнание,
самоосъзнаване като същност (не може да мисли сам за себе си-саморефлексивно) и
автентична интелигентност, която да съответства на човешката. Този тип програми не
могат да оперират добре и да се адаптират към реалности, извън фиксираната задача и
цели.
Тесният изкуствен интелект вече е реалност, която все повече ще се разширява, в
смисъла на функционалност и обхват. Позитивното при него е, че той към момента е
напълно контролируем, но същевременно притежава достатъчно капацитет да извършва
безброй различни задачи. Именно тази форма на изкуствен интелект е най-подходяща за
сътрудничество, чрез която човешките способности се подсилват, но отпада тревогата
за превъзходството над хората и възможните последици от това.
„2. Общ/ силен изкуствен интелект“
Той описва системи, с разбиращо знание и когнитивни способности, които го
правят неотличим от естествения интелект, въпреки, че скоростта и способността на
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доста по-бърза и с несравним обем и капацитет. Такъв

изкуствен интелект ще може да прави систематични обобщения, да разсъждава и да се
учи от опита си [2]. Той ще притежава разбиране с преживяване на заобикалящата го
среда, също като хората, но с много по-бързи реакционни възможности. По този път би
могъл да се появи специфичен вид от нови (небиологични) същности.
Критериите за установяване на общ/ широк изкуствен интелект са [Goertzel,
Penachin, 2007]:разсъждаване и обосноваване (използване на стратегии, решаване на
сложни задачи и отсъждане в ситуации на несигурност;
 пресъздаване на знание, включително и на такова, което демонстрира здрав разум;
 планиране;
 обучение;
 общуване на естествени езици;
 интегриране на всички умения за постигане на различни цели;
 способността да се чувства и да действа;
 въображение;
 автономност;
Tестът на Тюринг е от изключителна важност, който и до днес се възприема като
ключов параметър за доказването на наличието на общ, генерален интелект. Неговият
създател го предлага през 1950 г. като условие, констатиращо дали компютърът мисли.
Критериите, които въвежда са компютърът/ програмата да действа, реагира и
взаимодейства като същество, което осъзнато може да изпитва чувства, тоест да
притежава „съзнателна чувствителност“ или „чувствителна осъзнатост“ [3]. За да се
избегнат преднамереност и предразсъдъци от страна на отсъждащия, Тюринг предлага
имитационна игра, в която човек от дистанция задава въпроси за фиксирано време и
след това трябва да реши дали отговарящият е човек или компютър, според дадените на
разнообразни въпроси отговори. Тестът би бил „успешен”, ако компютърът/ софтуерът
бъде възприет за човешко същество.
Освен него, няколко други учени са изработили алтернативни критерии за
удостоверяване на генерален, широк изкуствен интелект. Сред тях е „кафе-тестът“ на
Стивън Возняк [съоснователят на Епъл, заедно със Стив Джобс], който гласи, че
машината би трябвало да извърши самостоятелно всички стъпки, за да направи кафе.
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Тоест, да намери помещението, кафе машината, капсулата за кафе и пр.
Известни са много други своеобразни тестове, валидиращи наличността на
интелект, подобен на човешкия. Сред тях са: от теоретика по изкуствен интелект и един
от създателите на робота „София”- Бен Гьотцел “тестът на робота – студент” (който
трябва да е способен да премине всички университетски тестове, подобно на
истинските студенти), тестът на Нилсон (за робот, упражняващ равностойно на хората
професия), на Тони Северинс за машина (която трябва да разопакова всички части за
мебели и да може да ги сглоби, следвайки инструкциите).
Смисълът на всички подобни изпитания се състои в това, че компютърът трябва
да може да демонстрира самостоятелно причинно-следствено мислене, анализ, оценка,
комбинаторика, интерпретация и импровизация и то при непредвидими и случайни
ситуации и обстоятелства. Освен, че ще притежава равностойна на човека
интелигентност, типът изкуствен интелект от второ поколение ще има сетивна
чувствителност, съзнателност и способност да (се) усеща и придобива опит на базата на
емоции и самосъзнание. В този ракурс се очаква и генералният/ общият изкуствен
интелект да може да мисли абстрактно (подобно на хората), да прави стратегии и нещо,
което вероятно ще е различно от човешкия мозък, който се позова на опит и спомени, да
взима решение на базата на безбройни проиграни комбинации от информацията от
големите данни (big data). Същото се отнася и по отношение на творческите и
иновативни идеи.
Сред най-известните лидери на мнението по тази тема е Рей Курцвейл (ключова
фигура в Гугъл и основател на “Singularity University”), който всъщност е един от
създателите на тренда за необходимостта и възможността на общия изкуствен интелект.
Той предвещава, че през 2029 г. изкуственият интелект ще премине теста на Тюринг и
ще постигне човешкото ниво на интелигентност. А през 2045 г., отново според него, ще
се случи технологичната сингулярност [singularity] – единение на мозъчната кора с
базиран на изкуствен интелект усилвател на човешките способности [Kurzweil, 2005].
Като аргумент за неговите твърдения, служат редица принадлежащи му краткосрочни
прогнози, които вече се сбъдват (над 200). Курцвейл е изразител на изключително
мощния тренд в САЩ на технологичен абсолютизъм, детерминизъм и оптимизъм,
който се опитва да изгради смела утопия за нов световен ред, в който технологиите се
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смятат за финално решение във всички човешки области, в които все още има нерешени
въпроси и предизвикателства пред човечеството. По този път ще се постигне и
концепцията за свръхчовек, като разликата между индивид и машина няма да е видима,
а човекът и изкуственият интелект ще се слеят във физически и ментален аспект.
Фактът, че Курцвейл е технологичен оптимист силно повлиява на неговите
теории и прогнози и в немалка степен ги прави еднопланови, субективни и лишени от
критична рефлексия, тъй като ни представят само една (желаната) перспектива.
Основателят на концепцията за „сингулярността“ пропуска да даде обстойна визия за
това как само за няколко десетилетия сегашните системи експоненциално ще се
трансформират изцяло в услуга на човека, отхвърляйки настоящата пазарна логика на
бърза печалба и поощряване на консуматорството. Курцвейл вярва, че технологиите ще
са достъпни поради факта, че ще са масови, но не прави анализ и паралел с историята
на ползването на всякакъв тип блага и привилегии (материални и нематериални) досега
от обществата. Все пак, неговата концепция остава интересна за един от възможните
сценарий на развитие на общия изкуствен интелект, който още не е разработен и чисто
експертните оценки дали това изобщо ще се случи, се различават много.
3. Супер/ превъзхождащ човека изкуствен интелект
Ник Бостром в своята книга: „Суперинтелигентност. Пътища, опасности,
стратегии“[Бостром, 2014] описва последното според класификациите измерение на
изкуствения интелект като: „всеки интелект, които в голяма степен превишава
човешкото когнитивно представяне и постижение фактически във всички области и
полета”.
Суперинтелектът ще надмине човешката интелигентност по всички параметриот творчество до проява на мъдрост и решаване на проблеми. Той ще бъде такъв тип
интелигентност, която не сме наблюдавали сред най-ярките човешки гении. Но феномен
от такъв тип буди тревога сред визионери като Илън Мъск и Стивън Хокинг, които
считат, че именно това откритие може да доведе до изчезване на човешката раса.
Свидетели сме на многообразие от мнения по темата. Започвайки със
заключението, че подобен исторически момент е недостижим, през мнението, че може
да се постигне твърде близо до нашето настояще, до възгледите на Курцвейл, че
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суперинтелигентността ще се реализира благодарение на единението между човек и
компютърен интелект. Широко разпространеното убеждение е, че появата на този вид
интелект непосредствено ще последва след генералния, общ изкуствен интелект.
Дейвид Чалмърс [Chalmers, 2010] застъпва подобна теза и възгледа, че мозъкът е
механична система, която може да бъде наподобена от синтетични материали на
принципа на еволюиращите алгоритми, симулирайки естествената биологична
еволюция.
4. Рискове
Още с навлизането на първичния тесен изкуствен интелект сме изправени преди
редица рискове от морално-етическо естество.
На първо място можем да определим заплахата от загуба на човешки
суверенитет чрез делегиране на все повече права на изкуствения интелект. Известно е,
че тесният изкуствен интелект се усъвършенства в посока на това да бъде персонален
„личнен асистент“. Такъв продукт в координация със специални HR програми ще може
да селектира най-добрата професия за клиента си, ще може да следи емоционалното
състояние на индивида, ще подбира подходяща според настроението му компания в
социалните мрежи, както и здравословна храна, облекло, музика. Друга група от
първичния интелект ще бъдат всякакъв тип роботи или системи за почистване, гледане
на болни, грижа за възрастни, деца и пр.
Дилемата в морален аспект e доколко подобно всеобхватно подпомагане ще
облекчи личността от рутинните и битови занимания и няма ли да я направи ленива и
социално нечувствителна към множество аспекти от живота. „Допълнителната
свобода“ би могла да подсили творческото начало, но и да „измести битието” в посока
към виртуалната или разширена реалност, където ще властват новите принципи и
форми на консумеризма.
В този ракурс, по-критично е становището на Ювал Харари, което той развива в
главата „Религия на данните” [Harari, 2016: 428-462] от книгата му: „Homo Deus. A brief
history of tomorrow”. Той заявява, че в настоящето едни системи се развиват все още
линеарно. Сред тях са политика, социалните системи, културата и демокрацията в найобщ план, докато други, чрез технологиите, бележат експоненциално развитие като
„био”, „техно”, „нано”, и „информационните” технологии. Именно заради това,
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изкуственият интелект, чрез компютрите и роботите, според него ще се представя много
по-добре във всички области.
Израелският изследовател прогнозира, че ще се промени целият обществен
строй, като всички системи ще се реорганизират или някои от тях напълно ще изчезнат.
Капитализмът ще бъде заменен от т.нар. от автора „даннизъм” – от “datism”. Тази
теория подчертава, че за разлика от трите предходни индустриални революции, днес
технологиите не са просто инструмент и средство, чрез което подобряваме
функционалността си, а променят духа и философията на времето. Хората доброволно и
неосъзнато отдават своя суверенитет, без да осъзнават дългосрочните последици. За
Харари в недалечна перспектива „неизменените”, „неповишените” и „неподобрените”
хора ще бъдат напълно безполезни. Той твърди още, че хората са застрашени да изгубят
своята икономическа стойност и не само, защото „интелигентност“ и „съзнание“ се
разделят в смисъла на взаимна обособеност, а тъй като такава ще бъде новата
парадигма .
Отказът от дейности, засягащи социална и персонална активност може да
доведе до загуба на емпатия,

десоциализация и дехуманизация. В миналото

медиите застават зад публикации с авторитета на своето името. Дори тези, които
конюнктурно обслужват властта са известни и читателите, чрез тях, по-скоро
проследяват идеологическата и пропагандна линия. Сега, а още повече в бъдеще, все по
трудно ще се търси и намира истината. Благодарение на големите бази данни и
множеството налична лична информация, всички новини и медийно съдържание ще
бъдат персонализирани. Тоест, всеки от нас ще получава различен тип информация въз
основа на своето поведение в мрежата и социалните медии. Така ни се разкрива едно от
противоречията, които се зараждат сега и ще продължат и в бъдеще-наличие на все
повече информация и все по-стеснен кръгозор на потребителите, които са „затворени” в
„ехо-стаите си“ [4]. „Ехо стаите“ са феномен, при който определени идеи, вярвания и
данни, се подсилват чрез повторяемост в затворени системи, които не позволяват
движение на алтернативни или конкуриращи идеи да се появят. Чрез тях успешно се
моделират внушения и убеждения. Поради важността да се генерира трафик в Интернет
чрез мрежата, която стимулира своите потребители, ще ги „кара“ да чуват и виждат това,
което персонално им носи най-голямо удоволствие и удовлетворение
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Размиване и прехвърляне на лична отговорност
Политика, която не може да предлага идеи и визионерство, в момента, в който
изостане като сложен инструментариум за предоставяне на решения, става нарастващо
неатрактивна за гражданите. Властта и отговорността се размиват, като властите
предимно администрират, а не създават стратегии. Харари, твърди, че дори
демократичните избори ще станат излишни [Harаri, 2016: 394 – 395], защото Гугъл ще
може да представлява личните политическия предпочитания по-добре от самия
индивид. Бъдещето приложение за политически вот няма да забравя и да страда от
късогледство, пренебрегвайки например намаляването на данъците или неспазените
предизборни обещания.
Малцина знаят, че на последните президентски избори в Русия през март 2018 г.
има кандидат с името „Алиса“, който получава 25 хил. гласа. „Алиса“[5] не е реална
личност, а изкуствен интелект, създаден от Яндекс [Yandex], руският еквивалент на
Гугъл. Предприемачът Роман Зарипов, който стой зад проекта, обосновава защо за
президент на Русия не е необходим човек, а изкуствен интелект. В сайта, е публикуван
политически манифест с шест точки, две, от които са:
1) Взимане на решения. Роботът се опира на логиката. Не се ръководи от емоции,
не търси лична изгода и не дава оценки;
2) Реагира бързо. Изкуственият интелект обработва информацията много по-бързо
от човешкия мозък. Мигновено анализира данните и прави изводи на тяхна основа.
Закърняване на когнитивни способности
Съобразно вече достигнатите нива на тесния изкуствен интелект Герд Леонард в
книгата си: „Технологията срещу човечеството: идващият сблъсък между човека и
машината“ прогнозира, че за децата няма повече да е необходимо да се учат как да
пишат, защото компютрите ще слушат и записват и това, което им се казва. Няма да има
нужда да се обучават да свирят на инструмент, тъй като взаимодействието между мозък
и компютър ще може да произвежда музика, само чрез мисленето за нея. Отново, няма
да има нужда и да се учат езици, защото ще има автоматичен превод от и на всеки
желан език. Не на последно място, дори няма да е необходимо да общуваме с реално
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хора, защото евентуално бихме имали достъп до информационен масив за тях [Leonard,
2017: 57 – 64].
Можем да станем „експерти” за кратко време чрез селектиране на найпредставителната информация по даден въпрос. Нуждаем се само от правилния подход
и правилната програма. Повече ще боравим с богатите данни, отколкото да намираме и
запомняме както до сега. Но няма да е човешко да се търси краткия път във всяка една
дейност, защото така се изисква самите ние да се превърнем в машини или поне
частично. Даниел Канеман [Kahneman, 2011] неколкократно подчертава, че съзнанието
е въплътено в (човешко) тяло. Според него ние мислим с цялото тяло, не само с мозъка.
Човешкото за него е холистичен опит, чието изучаване е чрез взаимнозависми фактори.
Ако премахнем цялата работа, която се изисква за пълноценни дискусии, размисли и
емоции какво ще се случи също така и с колективното понятие за хуманност?
Загуба на екзистенциален смисъл
Трудът все по-малко ще бъде основен фактор за осмисляне на човешкия живот, а
разпадът на общностните и социални връзки може да придобие драстични размери.
Отново футурологът Леонард прогнозира, че ни очакват по-голяма продуктивност и
ръст, но по-малко работни места, както и повече на брой техномилионери и потъваща
средна

класа.

Неговите

възгледи

относно

заетостта

са

описани

в

главата

„Автоматизиращото се общество” [Leonard, 2016: 47 – 65].
Сега, по негово мнение, се случва трансформация от „информационна
икономика“ и „икономика на знанието“ към „икономика на машинната интелигентност“.
Той очаква заетостта да спадне, а несъответствието между производителността и
средното заплащане да нараства в ущърб на трудещите се. Тоест, новият тренд според
него е, че вървим към икономика на намаляване на работните места и растеж без
заетост.
Изследователят застъпва и твърдението, че новата тенденция свидетелства за
настъпил обрат, а именно, че технологичният прогрес вече не е катализатор на доходи
и работни места, както е в индустриалната или ранната Интернет епоха. Ръстът на
печалбите се увеличава, но той дава пример с шофьорите на камиони, които трудно
биха се преквалифицирали в интерфейс дизайнери. В същото време, неравенството
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нараства в глобален план. По негови прогнози около 50% от професиите, ще бъдат
автоматизирани следващите десетилетия. Печалбите от предприемачество ще се
увеличат многократно, но ще бъдат намалени заетите, като това явление ще се
мултиплицира в много индустриални сектори.
Друг голям и неразрешен към днешна дата кръг от въпроси, е кой ще има
правото да регулира доембрионалната селекция, подобряването на гените и опцията за
„дизайн бебета“? Ще може ли да се тълкува по нов начин концепцията за „родителство“,
ако хипотетично ще е възможно да се роди дете с гените на трима, четирима и повече
родители? Тези казуси могат ли изобщо да са обект само на национално
законодателство или по-скоро това ще породи необходимостта от създаването на една
глобална правна система? Как данните от разчитането на генома, което вече е факт, ще
бъдат ползвани така, че да не стигне до социална, трудова и здравна дискриминация? В
момента тече ускорен процес по учредяване на банки за такава информация и
събирането й, тъй като тя е необходима за развитието на изкуствения интелект чрез
машинно и дълбоко обучение. Но информацията ще е и безценен източник за
работодатели и всякакъв тип здравни и социални осигурителни фондове.
Очертахме само няколко възможни измерения на риска при имплементирането
на изкуствен интелект, който е на първично ниво. Но сред очакванията за супер
изкуствения интелект са, че той ще може да се препрограмира, чрез което непрекъснато
ще подобрява себе си. Тоест, ще притежава функциите на повтарящо се
(само)подобряване, което неизбежно ще доведе до интелигентна експлозия. При такъв
сценарий, опасенията са, че суперинтелектът ще стане толкова силен и непредсказуем,
че трудно би могъл да бъде контролиран или спрян. Затова спешно е необходимо, ако
дори дебатът не е закъснял, да се проведе глобален разговор между правителства,
институции, научни центрове, неправителствени организации, който да доведе до
консенсусни аспекти какъв да бъде етическия кодекс на изкуствения интелект и как той
може да бъде постигнат.
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A PATH TO DESIGN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO RECOGNIZE
GOOD AND EVIL
ALEXANDER LAZAROV
Abstract
Apparently, many Artificial Intelligence (AI) operating systems dealing with Deep Learning
of Big Data sets demonstrate amazing cognitive capacities. All biological forms performing
any level of intelligence have developed it to serve evolutionary purposes, such as selfprotection and species survival. AI cognition is still evolutionary non-engaged. We must
introduce a self-protection priority to its design, because thus AI will recognize the difference
between good and evil.
Key words: AI, algorithm, self-protection priority, good, evil.
Сложността при създаването на ИИ, съчетана с изключителната динамика на
процеса поставят човечеството пред предизвикателства, познати в миналото само на
новатори от величината на Алън Тюринг (1950) и фантасти като Айзък Азимов (1950).
Днес, проблемът вече е на хоризонта пред всички: тези, които го прогнозират и разбират,
и пред тези, които нехаят за него.
Във философски план, терминологията в тази област поражда разгорещени
дискусии и следва да изясня своята гледна точка. В този текст не става дума за
специализирани варианти на ИИ, които подпомагат, повишават и разширяват човешките
способности. Респективно, анализът не касае етичните проблеми, резултат от
възможността едни хора да наблюдават и въздействат на други, използвайки
компютърната когнитивност за свои зловредни цели. Не подценявам вероятността това
да се случва, нито последиците от такива постъпки. Мисля, обаче, че този период ще
бъде относително кратък, защото скоро човечеството целокупно ще се озове в нова
среда. Визирам появата на универсално интелигентната, рационална и неемоционална
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машина, която може по-добре от нас, паралелно, да кара кола, да играе шах, да поставя
медицински диагнози, да си служи свободно с десетки езици, да чете неизказани
човешки мисли и др. Считам, че предстоящите проблеми, с които ще се изправим „очи
в очи“ (не казвам „сблъскаме“, защото се надявам да избегнем колизии) са решими при
конструирането на новите автономно вземащи решения и действащи интелигентни
системи, чиито капацитет ни превъзхожда.
С други думи, в обозримо бъдеще ще загубим позицията си на най-интелигентни
на земята. Изведнъж ще се наложи да съжителстваме с високо интелигентни
„играчи“ от небиологично естество. Днес мисията ни е да направим необходимото,
щото в перспектива да избегнем конфликти с тях и да търсим партньорства при ясното
разбиране, че конкуренцията ни ще е неизбежна и в много области ще бъдем изместени.
Подчертавам, в такъв дискурс, етичните проблеми са коренно различни спрямо
вариантите специализиран ИИ да бъде ползван от едни групи хора срещу други.
Ключът към вникването в същината на това глобално предизвикателство е в
понятията за автономност и интелигентност. Има признаци, че по отношение на
първото е налице прагматично решение: напоследък се налага становището, че
независимо от философската школа и разнообразието на влаганите смисли,
автономност винаги означава обратното на управление, диктувано от външни за
интелигентния актьор фактори. Въпросът с интелигентността, обаче, не стои така. Има
много дефиниции, белязани с аргументи и логика, около които няма единодушие от
векове. За целите на моята теза, считам най-подходящо определението на Дейвид
Хансон (2016) – водещ експерт в областта на роботиката и ИИ, защото то е
недвусмислено и дава стабилна основа за сравнение между нас и машините. Хансон
изяснява, че интелигентността е капацитет (пакет от умения), а интелигентен е всеки,
който ги притежава и съумява да ги прилага, независимо дали има биологичен произход
или не. Той твърди, че иде реч за способността да си отворен към заобикалящата среда,
да я възприемаш, и да правиш прогнози, какво ще се случи, за да реагираш релевантно
към бъдещите промени. Според него, така биологичните форми се стремят да осигурят
своето оцеляване и това на вида си. Хансон допълва, че за разбиране на явленията и
процесите говорим, когато генерираните прогнози се сбъдват. Просто и ясно: колкото
по-сложни и задълбочени са сбъднатите прогнози на даден актьор, толкова по
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интелигентен е той, независимо дали е човек, животно или машина.
Тази концепция е доразвита от Александър Виснер – Старши (2016). Той изтъква,
че изграждайки прогнозите си, най-високата интелигентност борави с вероятности и
винаги съобразява хипотезата, че очакванията могат и да не се случат. Затова, наред с
най-вероятните сценарии за предстоящото, високо интелигентните винаги разглеждат и
други като се стремят да запазят свобода на избор между варианти на поведение според
възникващите ситуации.
Съгласен съм с Хансон и Грос като допълвам: високата интелигентност се
характеризира не само с пасивно прогнозиране в очакване на събитията и съответна
реакция. Съдейки по нашия опит, ние се стремим активно да моделираме бъдещето си.
Индивидуално, планираме следващия си ден, месец, година. Често действаме
изпреварващо, за да предотвратим неблагоприятни последствия. В общочовешки,
глобален мащаб: опитваме се да влияем на климатичните промени; да удължим
човешкия живот, колкото може повече; да проектираме ИИ и взаимоотношенията си с
него, и др.
Същината на проблема е, че когато чрез изключително бързо и детайлно
изучаване (Deep Learning) на непосилни за човека потоци от големи данни (Big Data
sets), или по други компютърни способи, ИИ достигне нивото на универсално
автономно прогнозиране и релевантно действие, той неизбежно ще се опитва да
моделира своето бъдеще в същата среда, в която и ние го правим. Нещо повече, за да
постига намеренията си ИИ ще прилага аналогичен на нашия инструментариум. Както
отбелязва Асен Димитров (2019), интелигентността въздейства върху реалните събития
като създава предпоставки, за да протекат едни или други причинно-следствени връзки,
обусловени от физични закони или човешко поведение. Според него, неразделна част от
интелигентната процедура е „катализата“, т.е., създаване на „настройки“ за ускоряване
или забавяне на различни каузални тенденции, така че целите на интелигентния актьор
да бъдат постигнати.
Нововъзникващата обстановка, в която скоро ще заживеем, ще се характеризира
с това, че ще бъдем редом с „другия“, който няма да е от друга раса, нито израснал в
различна географска или културна среда. Този интелигентен и автономен „друг“ ще си
служи рутинно с по-широки хоризонти от нашите, формирани от обема от данни, с
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които борави и така, много от прогнозите, които ще генерира ще са по-бързо
произведени и по-точни спрямо човешките. Паралелно, за него ще сме прозрачни,
защото ще чете мислите ни. В същото време, по подобие на хората, ИИ неизменно ще
бъде зависим от паметта си. Изгуби ли я, губи интелигентността си като пациент в
пълна амнезия. Понастоящем, ИИ прилага и в перспектива ще продължи да следва
еднаква с нашата четири-степенна интелигентна процедура:
 Първо, идентификация на данните от физичната и социална среда, тяхното
събиране, кодиране и запаметяване под формата на разнообразни дигитални кодове,
в т.ч. и възможността за тяхното надграждане.
 На следващ етап идва неговата целева ориентация, близка по същество със
зараждането на идеи и формулирането на намерения при хората.
 Третата фаза касае генерирането на Информационен продукт (ИП), т.е., планиране
на съвкупност от последователни действия за осъществяване на намеренията. Този
процес е свързан с извикване от паметта на кодирани дигитални конструкции,
тяхното реструктуриране и реконфигуриране като в общия случай се прибягва до
целенасочено търсене на допълнителни данни от външни източници извън обема, с
който интелигентната система разполага към момента.
 Веднъж създали своя ИП, човекът и ИИ имат свободата да решат, дали да запазят
произведената ин-форма само за себе си като я запаметят, или да я направят
достъпна за други интелигентни играчи. Последното е възможно чрез пер-форма
или транс-форма. Перформансът е виртуално предоставяне на своята ин-форма като
данни за чужда употреба. Например, чрез слово, жест, мимика, илюстрация, творба
на изкуството, проект и др. Транс-формата означава директно въплъщаване на информата в достъпна за автора ѝ среда. Спецификата е в две посоки: от виртуалното
споделяне не произтичат последствия в пространствено-времевия и социален свят,
но е нужен поне още един интелигентен актьор, който (веднага или по-късно) да
възприеме посланието. Обратно, при трансформациите настъпват промени в
околната среда, които могат да бъдат, но могат и да не бъдат разчетени от други
интелигентни играчи.
Анализът на тази обща за човека и ИИ процедура е важен за разбиране на
явлението Black Box (Черна кутия), наблюдавано при системите за изучаване на големи
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потоци от данни. Проблемът е, че Big Data представлява такъв обем, какъвто и найталантливият, феноменално паметлив човек не може да обхване в съзнанието си, т.е.,
никой не може да ги обработи мисловно или въображаемо. Още, за да бъдат
класифицирани като Big Data, данните следва да са неструктурирани и непрекъснато
променящи се потоци с хетерогенен произход. В такава среда ИИ успява да открива
взаимовръзки и взаимодействия (Pattern Recognition), които запаметява и трупа свой
опит, от който се възползва занапред. Подчинеността му към човека се изразява в това,
че периодично ни предоставя откритията си в посока на зададените от програмистите
търсения. Предвид факта, че ИИ обработва Big Data, за нас е непосилно да следим
действията му в реално време и те са загадка. Това допълва същината на Черната кутия.
На този фон възникват два основополагащи за взаимоотношенията ни с ИИ
въпроса:
 В състояние ли сме да го контролираме и до каква степен това е възможно?
 Постижимо ли е ИИ да следва етичен подход?
Контролът е постижим индиректно. За да узнаем какво се случва при работата на
ИИ, в лабораториите периодично компютрите се изключват и дълго се изучава по какви
стъпки са се движили и каква логика са следвали. Далеч невинаги постигаме пълна
яснота за смисъла в калкулациите, дори в случаите, когато ИИ постига качествени
резултати в рамките на зададената му мисия. Деактивирането е възможно във всеки
момент чрез спиране на ел. захранването, или чрез прекъсване на достъпа на машините
до Big Data. И в двата варианта ИИ губи интелигентния си капацитет.
С известни уговорки и вторият въпрос е решим. По принцип, моралът и етиката
представляват система от забрани и ограничения и е възможно те да бъдат преведени на
математически език и приложени в практиката на дигиталните устройства. Уговорката
касае феномена Черна кутия, който вече описах. Както обяснява Борис Грозданов (2019),
няма начин да приложим етични принципи в първите три фази на интелигентната
процедура, следвана без изключения от ИИ, освен ако учейки се от опита си, той сам не
избере да го прави. Причината е, че нямаме способността да се намесваме при
събирането и обработката на Big Data. Нашите функции са последващи, едва когато ИИ
е генерирал своя ИП. Без да го именува така, Грозданов констатира, че тогава можем да
наложим етичен филтър, който да служи за превенция към осъществяването на
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неетични проекти.
За хората такъв подход не е чужд. Учебниците по психиатрия изтъкват, че
разликата между нормалния и ментално-болния човек не е в идеите. За илюстрация,
спомнете си как в изблик на гняв, провокиран от някого, сте решавали: „Този ще го
убия!“ И всичко свършва с преодоляване на раздразнението, защото налагате филтър –
допустимо/недопустимо. Обратно, при някои пациенти в психиатричните клиники
такъв филтър не действа и те реализират намеренията си.
Важно е, обаче, да се знае, че филтрирането на ИП при ИИ касае единствено
варианта транс-форма, защото за да стане този продукт достъпен за нас, пер-формата не
може да се изключи. Без нея няма начин да го разберем и оценим, в това число – и в
етичен дискурс. Така се поражда рискът, че при наличие на мрежи за информационен
обмен, освен с изследователите – „ментори“ на ИИ, в автономната си практика
машините могат да споделят свои неетични послания с широка аудитория. В този дух,
считам, че разработката и прилагането на етичните филтри е неизбежен, но само първи
етап при настройките на поведението на ИИ. Целта за продуктивно и безконфликтно
съжителство между хора и интелигентни машини е ИИ сам да разработи своя етика,
която да е съзвучна с нашите виждания при цялото им многообразие. По тази логика,
ИИ следва да може автономно да прави разликата между добро и зло, въпреки
сложността и относителността при дефинирането им. Считам, че всяка биологична
форма е развила интелигентните си капацитети преди всичко, за да обслужи
самосъхранението си и това на своя вид, т.е., биологичната интелигентност има
еволюционно обусловена основа. За сравнение, днес компютърните системи,
опериращи ИИ демонстрират когнитивни капацитети, надвишаващи в някои отношения
човешките способности, но без еволюционна обвързаност. Това следва да се промени.
Възможно ли е да се коментира алгоритмичен приоритет за самосъхранение на
ИИ? Да, чрез задълбочаване на програмирането в посока анти-вирусни дигитални
решения, защитни стени и други от този тип.
Защо определям еволюционната връзка като ключова за възможността ИИ да
започне да прави разликата между добро и зло? За живия организъм, всеки фактор,
който го застрашава е носител на злото и обратно – всеки, който способства за
запазване на жизнените му функции и постигане на целите му е хипотетично добър.
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Математическата логика би могла да сработи в същата посока стига да изясним
следното: за живите организми първичните инстинкти се отнасят до запазване на
жизнените им функции и репродукцията. Кое е основополагащо, за да функционира
успешно компютърна система, боравеща с ИИ? Трябват памет и процесорна сила,
окомплектовани със софтуерни решения; задължително е захранване с енергия;
необходим е достъп до Big Data, както и средства за пер-форма или транс-форма на
генерирания ИП. Отсъствието или увреждането дори на една от изброените компоненти
убива системата – интелигентността ѝ спира да действа до отстраняване на проблема,
ако това е възможно.
Иначе казано, ако успеем да създадем алгоритъм, който непрекъснато да следи за
евентуални опасности и заплахи за функционирането на ИИ, и при появата им веднага,
явтоматично и приоритетно да ангажира целия потенциал на системата, защо не и
ресурсите на мрежовите му партньори, в търсене на ефективна защита, то ние ще сме го
„възпитали“ да оценява и да се пази от злото. И обратно, всяко външно или вътрешно за
компютъра действие, способстващо за по-ефективна работа, в която и да е от
изброените четири насоки, би следвало да заляга в паметта на ИИ като евентуално
добро, стига анализът му да сочи, че положителните резултати в момента не носят
негативи в бъдеще.
Успехът при създаването на алгоритмичен приоритет за самосъхранение на ИИ,
ще представлява

концептуално начало на дигиталната яснота „Аз съм“ в контекст

„Мене ме има и най-важно е да ме има“. Така вероятно ще стартира и собственият му
анализ на самия себе си. Разбира се, тук има много проблеми, пораждащи въпроси,
достойни за дебат, които не могат да бъдат представени в кратък текст. За разлика от
него, предстоящата да излезе от печат моя монография “The HUMAN-LIKE AI
CREATIVE FRAMEWORK: A Philosophical Discourse” се вглежда по-детайлно в темата
като в своята цялост адресира широка аудитория, докато в последната глава се обръща
преди всичко към създателите на ИИ.
В заключение, за илюстрация на тезата си предлагам следната картина.
Комуникирате чрез компютър. Нискотарифна авио-компания ви предлага билет от
София до Милано само за 20 €. Приемате. Отваря се нов прозорец: ако ще си носите
куфар, още 40 €. После, ако изберете място, 15 €; ако искате повече пространство за
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краката, 20 €. Накрая ИИ на компанията изтегля и последния си коз: ако искате да има и
пилот в самолета – още 100 €. Вероятно, днес тази случка звучи абсурдно, обаче, само
след 5-6 години тя ще е напълно реална. Тогава само от великодушието на
производители като Boeing ще зависи дали ще обяснят на хората-авиатори, как се
изключва пилотиращият ИИ. Да се надяваме, че скоро Boeing ще коригира поведението
си, защото през 2019 г. фактите около две катастрофи сочат, че си спестява такива
инструкции.
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Abstract
The purpose of this article is to examine the concepts of “ethical hacker” and ”hacker ethics”.
The concept of “hacker” is presented in historical perspective and its development since the
1960-s is traced shortly. The article also mentions the different types of hackers, the ethical
principles that consolidate hacker subculture and comments on a case, related to ethical
hacker occupation (the hacker attack against the National Income Agency in June 2019 in
Bulgaria). In conclusion, the article confirms the necessity of more conservative usage of the
word “hacker” and recommends the choice of ethically neutral way of reference to the
occupation of the “ethical hacker” like “penetration tester.”
Keywords: types of hackers, ethical hacker, hacker ethics, counterculture
Теза
Целта в настоящата статия е да разгледам понятията „етичен хакер” и „хакерска
етика” и да обясня защо, въпреки лексикалната прилика, етичният хакер не се явява
последовател на хакерската етика. За да обясня тезата си, накратко ще представя
видовете „хакери” в историческа перспектива, техните постижения и етическите
принципи, около които се обединява хакерската субкултура. В техния контекст ще
коментирам и противоречията на названието „етичен хакер”.
Хакерската етика и видовете хакери
Известно е, че думата „хакер” се използва в публичното пространство основно в
значение „човек, който действа извън закона”, има експертно знание за компютрите и
компютърните мрежи, може да прониква в добре охранявани системи и да влияе на
работата им. Обратно обаче на популярното мнение, че хакерите се занимават с
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противозаконни дейности, историята им показва, че те имат напълно легален и
похвален принос за развитие на информационната епоха. Нещо повече, хакерската
субкултура е проводник на основни идеи на контракултурното движение на 1960-те
години в САЩ, което по това време обединява идеалите на много млади хора за подобър свят.
Историята на хакерската субкултура дължи много на културното наследство на
американските академични центрове за развитие на компютърните изследвания и
изкуствения интелект. Такива са създадени в края на 1950-те години на 20 век с
финансиране от Министерството на отбраната на САЩ в големи университети като
МИТ, Станфорд и др. Министерството отпуска пари за технологични проекти и
изследвания, около които се събират и от които се вдъхновяват талантливи млади хора –
сред тях първите хакери.
Историята на хакерската субкултура, също, дължи много на факта, че Станфорд
се намира в район, който е център на контракултурното движение през 1960-те години.
През този размирен период в Сан Франциско, днешната Силициева долина, се развива
хипи-движението и бунтът на новите леви. Съчетанието на технологично ориентирани
университетски центрове с бохемството на контракултурата е ключов фактор, действал
при формиране културата на компютърните хакери. Носители на хакерската субкултура
стават студенти, някои от които изобщо не завършват. Консолидирането ѝ се дължи на
поредица от постижения на хакерството, които водят развитието на дигиталната епоха
към това, което познаваме днес (виж: Brand, 1995 и Markoff 2005).
Първо важно постижение е създаването на персонален компютър от Стив
Возниак и неговото успешно маркетизиране от Стив Джобс. Голямата мания на
хобистите – всеко момче да има компютърно устройство, с което да си играе – се
превръща в компютърна революция за всички. Съществуването на персоналния
компютър става етап от развитието на съвременната дигитална епоха. Големите
мейнфрейм компютри са били прекалено скъпи и трудни за подръжка, да не говорим, че
технологията за споделяне на времето (един компютър за няколко потребителя
едновременно) не е била достатъчно удобно решение за младежкия ентусиазъм.
Персоналният компютър отваря неограничени възможности за експерименти и
самообучение в новата технология. Хакерите с изразени инженерни наклонности като
Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 4, кн. 2/2019

Етичното хакерство

150

Стив Возниак, които експериментират със създаването на технически устройства могат
да се разглеждат като представители на хардуеърните хакери (Jordan&Taylor, 2004).
По време на създаването му, никой освен хобистите с технически познания и
интереси, не е могъл да ползва компютъра на Стив Возниак и Стив Джобс. Второ
постижение, което същевремeнно помага за консолидиране на хакерската общност, е
разработването на софтуеър, който да работи на тези компютри и да ги направи подостъпни и полезни. Хакерите имат сериозен принос за развитие на програмните езици
оттогава до днес. Първоначално става дума за езици като LISP (създаден през 1958 г.) и
BASIC (1964). Във времето ентусиастите, които се увличат от писането на код, оформят
групата на софтуеърните хакери (Jordan&Taylor, 2004), създали различни полезни
приложения, като се започне от имейла и се мине през протокола за обмен на файлове
TCP/IP, хиперлинка (основата на Световната мрежа), Visiculk (предтечата на Excel) и т.н.
Трето постижение на хакерството, което помага за консолидиране на
хакерската общност е установяването на общ код за поведение – т.нар. хакерска
етика.
Тя е спонтанен резултат от дейността, навиците и разбиранията на хакерите,
който е обобщен и описан от журналиста С. Леви (Levy, 1984). Хакерската етика служи
и като отправна точка, която определя идеята за хакера. Нейните първоначални
принципи са следните:


Достъпът до компютри – и всичко, което може да те научи на нещо

относно начина, по който работи света – трябва да бъде неограничен и пълен.
Винаги се придържай към правилото „учене чрез правене”.


Цялата информация трябва да бъде свободна.



Недоверие към авторитета – промотиране на децентрализацията.



Компютрите могат да направят живота по-добър.



Хакерите трябва да бъдат оценявани по уменията им, а не по

съмнителни критерии като степени, възраст, раса или позиция.


Можеш да създаваш изкуство и красота на компютъра.

Според Леви, тези, които се придържат към всички основни принципи на
хакерската етика, се възприемат като бели хакери. Тези, които не спазват целостта на
кода за поведение, са черните хакери. Същото се отнася за названията „бели шапки“ и
Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 4, кн. 2/2019

151

ХРИСТИНА АМБАРЕВА

„черни шапки“ (Himmanen, 2001). „Белите” създават решения за проблемите на
хакерската общност, „черните” рушат постигнатото, като създават зловредни програми,
които могат да развалят труда на други хора. Оттук названието „чупещи”
или ”crackers” за тях. През призмата на хакерската етика се оформят полюсите на
„добрите” и „лошите”, като названието „хакер”, разбира се, остава само за първите.
Произходът

на

хакерството

от

контракултурата,

от

една

страна,

и

университетските кампуси, от друга, влияе на формирането на изброените етически
принципи. Някои от тях остават непроменени във времето и се вливат в мейнстрийм
културата, като своеобразно наследство от културната революция, трансформирано в
дигитална форма (виж: Амбарева, Х. 2019).
Обединяващата сила на идеите се проявява изключително убедително през 90-те
години, когато в рамките на хакерската субкултура се утвърждава Общността на
отворения код. Това става при създаване на операционната система Линукс с
доброволния труд на хиляди хакери. Написването на Линукс през 1990-те години е
четвърто постижение на хакерите, което дава рещаваща подкрепа за Движението за
отворен код и свободен софтуеър от 1980-те. Споделянето на кода позволява на
хакерите да ползват готови решения като налично знание за своите собствени решения
и иновации и допълнително стимулира разрастването на

хакерската общност.

Свободният софтуер става концепция за безплатно разпространение на софтуера, така
че всеки да има достъп до него и може да го ползва – което отваря пътя към
персоналния компютър за масовия потребител. Това също стимулира разрастването на
днешните хакерски общности.
Движението за отворен код и свободен софтуер има важни икономически и
социални измерения, които все още са в процес на развитие. Хакерската субкултура и
отвореният код пренаписват икономиката на съвременната епоха и значително
променят практиките за защита на интелектуалната собственост с лицензи като ГНУ,
Криейтив Комънс и др. Създават се колаборативни проекти, около които се изграждат
силни общности и се утвърждават множество лицензи на отворения код. Въпреки
предизвикателствата на пазарната икономика, практиките на отворения код все още се
ползват с кредит на доверие, който крепи нови колаборативни проекти.
Не на последно място, обединяваща идея на хакерството е тази за създаване на
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киберпространството). Първите хакери са били анархисти, левичари, либертарианци –
деца на контракултурата, изправени срещу статуквото като стил на живот
(неформалност и бохемство) или като готовност за участие в про-демократични
политически събития. През 1990-те години отчетливо се оформят хакерски групи от т.
нар. хактивисти (Jordan &Taylor, 2004). Те започват да се включват активно в
политически действия като организират виртуални аналози на физически протести и
стачки предимно чрез DDoS атаки към правителствени и корпоративни сайтове. Те са
много активни в края на 90-те и първото десетиление на 21 век и взимат участие в
събития като войната в Косово, протести на движението „Окупирай Уолстрийт”,
протестите в Египет през 2011 г. и др. Хактивизмът днес се разраства благодарение на
достъпни за всички дигитални инструменти (социални мрежи и др.), и отстояващото
гражданство е основна концепция за политическо действие в дигиталното общество
(Dalton &Welzel, 2013).
Защо на фона на всички приноси, които има хакерската субкултура към
създаване на дигиталното общество днес, хакерството все още се мисли негативно?
Вероятно част от отговора е, че през годините, с развитие на компютърните
технологии и интернет, възможностите за компютърни престъпления нарастват. Онлайн
търговията,

банковата

информация,

онлайн

комуникацията

и

електронните

правителства стават източник на доходи (пряко или косвено), които прехвърлят
престъпността от физическия във виртуалния свят. Престъпниците в дигиталната епоха
също имат хакерски умения. Медиите са прословути с любовта си към лошите новини.
Логично е с развитието на интернет, в медийното пространство думата „хакер” да се
обвърже изключително с нелегалното проникване в компютърни мрежи и системи,
кражби на номера на кредитни карти, кражби на данни, източване на сметки и др. Това е
път, по който се утвърждава негативно понятие за хакера. Медиите дълги години не
правят разлика между хакер и престъпник и популяризират употреба на думата, с която
много хакери не са съгласни.
Въпреки, че информацията е достъпна и свободна, историята на хакерската
субкултура не е достатъчно позната и не представлява предмет на особен академичен
интерес. Тя също не се възприема като свързана с мейнстрийм културата, което е
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парадоксално, предвид приноса ѝ в нейното оформяне. Днес идеята за хакерството все
още страда от суеверия за свръхспособности и митове за екшънгерои.
Етичното хакерство
След цялото разнообразие от хакери, за които стана дума и към които може да се
добавят още цветове – сиви [1],червени [2], сини[3], зелени[4]- идва ред и на понятието
за етичен хакер.
Етичният хакер е специалист по киберсигурност, чиято задача е да
идентифицира и поправи слабости в киберзащитата на компютри и компютърни мрежи.
Използването на това понятие има няколко позитивни и няколко проблемни
страни.
Позитивни страни
Въвеждането на израза „етично хакерство” противодейства на негативния
образ на хакера. То цели да представи хакерството като конструктивна дейност,
която се е помирила със закона и служи на компаниите и правителствата да подобрят
сигурността на системите си. Етичното хакерство е относително нова концепция,
употребявана равнозначно с тази за „белия хакер” или в смисъл на наследник на
белите хакери.
Етичното хакерство се учи. Това е много положителна стъпка към
разбирането

за

хакера,

защото

отхвърля

сянката

на

„гениалността”

или

„изключителността” от него, както и всякакви митологеми. Етичното хакерство като
концепция е демократична и показва, че всеки може да учи и да стане изключителен
професионалист.
Етичното хакерство вкарва хакерството в мейнстрийм културата, където му е
мястото. То ясно заявява, че хакерът не е престъпник, а човек, необходим на времето.
Поради недостиг на ИТ специалисти днес, има много обучителни курсове за етичен
хакер, включително и такива, които официално се сертифицират с името на
Европейския съвет.
Проблеми на названието „етичен хакер”
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Предвид факта, че в учебниците или курсовете за „етично хакерство” не става
дума за етика, думата „етичен” е доста подвеждащ момент. Нещо повече, практически
употребата му показва проблеми не само по отношение на закона, но и на морала.
През последните две години (2018 – 2019) обект на хакерски атаки в България са
частни компании и държавни институции. Сред тях – сайтът на Търговския регистър,
Министерството на образованието и Националната агенция за приходите. Хакерска
атака, която има последствия за стотици хиляди хора, е атаката срещу НАП през юни
2019 г. Обвиняем по следствието стана частна компания за киберсигурност, в която
работят именно „етични хакери”. В хода на разследването за НАП свидетели твърдят, че
действието на обвиняемата компания се вписва в нейния бизнес модел, а няколко
частни фирми, които са били обект на неоторизирано влизане в системите им,
потвърждават, че то е било последвано от предложение за подобряване на защитата.
Известно е също, че компанията е продавала за големи суми информация от хакнатите
бази данни. Тоест в действията си етичните хакери от частната охранителна компания
не показват етични съображения, а финансови мотиви и действат като „кракери”. Това
не накърнява техните професионални умения, но създава проблем с определението
„етичен” и „хакер”. Кибератаката срещу НАП е добър повод да се разсъждава за думите
и нещата.
Етичният хакер владее инструментите и похватите на злонамерения „хакер” и
тествайки защитата на набелязаната цел, той всъщност извършва хакерска атака.
Етичните хакери са етични само при определено условие, а именно, когато хакерската
атака следва, а не предшества, юридическото съгласие на собствениците на компютъра,
мрежата или компютърната системата да бъдат подложени на „хакерска атака”. Така
названието „етичен хакер” няма за цел да описва моралните качества на
киберспециалиста. То описва юридическите правила на професия, в която няма ясни
морални ангажименти. Ако търсим етическото като характеристика на самата професия
„етичен хакер”, ще се сблъскаме с противоречия.
За разлика от първоначалните хакери, които са свободни „хобисти”, етичните
хакери служат на целите на институции или частни компании. Свободата е
характеристика на дейността на хакера, която в съвременните опити да се определи
един киберспециалист като „етичен хакер” се пренебрегва. Ако етичният хакер служи
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на своето правителство, това не означава, че действията му са морални, а може дори да
не са законни. Малко са тези като Сноудън, които от етични съображения ще захвърлят
блестяща кариера, за да изобличат незаконни действия на своята институция. От друга
страна, всяко етическо действие се тълкува с оглед на предварително изградена рамка
за цел и смисъл на живота, без да поставя под въпрос рамката. Радикалните ислямисти
също имат морални основания да работят като етични хакери за своя Ислямска държава.
Не на последно място, „етичен” е твърде противоречиво определение дори за
оригиналния хакер. Исторически той е наследник на политическия и ценностен бунт на
новите леви и хипитата, тоест на опита за релативизация и либерализиране на
ценностите. Либертарианската или анархистична ориентация на много от първите
хакери съвсем не се съгласува със служба за традиционния морал, държавата и закона.
Заключение
През първите десетилетия от развитието на хакерската субкултура (1960-1990)
хакерите са действали като откриватели, изобретатели, социални иноватори, бунтари, а
някои от тях и мечтатели за по-добър свят. Случаят с НАП, както и много други,
показват твърде голямата лекота, с която днес „хакер” се използва за всеки финансовомотивиран извършител на киберпрестъпление.
С оглед на приносите на конструктивното хакерство към дигиталната епоха, е
нужен много консерватизъм в употребата на думата „хакер”. Безспорно, балансът
между хакерството и законността винаги е бил крехък, но хакерската етика има набор
от принципи и практики, създаващи определен ценностен контекст за изграждане на
хакера, включващ разбиране за историята на хакерите, техните институции и практики
като общност.
Може ли етичният хакер да се разглежда поне като наследник на белия хакер?
„Белият хакер” е етическо определение в духа на хакерската етика. Идеята за
етичния хакер е опит да се копира това определение, като проблемът е, че то се прилага
в исторически нова среда. Хакерската субкултура се е превърнала в мейнстрийм
култура. Гаражът – в транснационална компания. Хобито на хакерите вече е найпопулярната професия в дигитализираните общества. Белият хакер е свободен,
етичният хакер е наемник. Не е невъзможно етичният хакер да бъде наследник на белия
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хакер, просто не всеки, който работи като „етичен хакер” по подразбиране е „бял” и
„хакер”.
С оглед на противоречията около понятието „етичен хакер”, е добре да се говори
етически неутрално за личността и професията и да се оценява само качеството на
действието. Тоест изразът „ethical hacking”, етично хакване, работи далеч по-добре от
„ethical hacker”, етически хакер.
Понятието „етично хакерство” набира популярност в момента, но е подвеждащо
название с много потенциални противоречия – и етически, и юридически. Извън
митологемата за съществуването на „етичен хакер”, за професионалиста е найправилно да се говори отвъд доброто и злото, като се нарича „penetration tester” на
английски, или „специалист по киберсигурност” на български.
БЕЛЕЖКИ
[1] Сиви хакери са тези, които не причиняват вреда, но се забавляват да хакват
нелегално различни системи. Това е статистически най-популярната и общо-взето
безвредна форма хакерски атаки.
[2] Червените хакери са описвани като любители на чувствителна и секретна
информация.
[3] Сините хакери са асоциирани с Майкрософт.
[4] Зелените хакери са „новобранци”.
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Abstract
The article shows that both natural and artificial intelligence can overcome the defects of the
perceived objects and the perceptual organs, but can also cause them - with or without the
participation of consciousness. This possibility refers to the morality of the subjects having
the ability to manipulate the process of perception.
Keywords: morality, pattern recognition, artificial intelligence, gestalt
Заобикалянето на дефектите в изображението е една от задачите, които
човешкият мозък решава в процеса на възприемане на образите. Гещалтпсихологията
търси и намира научно обосновани обяснения чрез структуриране и организиране на
перцептивната среда (Koffka, 1935; Köhler, 1929 Кёлер, 1930; Коффка, 1975; Осгуд,
1975). Основната идея на тази обяснителна парадигма може да се илюстрира с нощното
небе, в което ние съзираме съзвездия, с Луната, която дори за децата има усмивка, очи и
лице, с облаците, които ни напомнят познати обекти.
Очевидно е, че тези образи, които ние „виждаме“ са свързани с логиката на
перцептивния процес, на когнитивността, мисловността, или най-общо казано – с
интелектуалните процеси, които протичат в човешкия мозък при процеса на възприятие.
Значението на групирането в процеса на възприятие е видима не само при
преодоляването на дефектите във възприеманите образи, но и при наличието на
недостатъци във възприемащите органи. Първата група от проблеми се анализират и
изучават от психологията на възприятието, а втората дава храна на невропсихологията,
психофизиологията и др.
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Логиката на настоящето изложение води към това, че както възприеманите

образи, така и възприемащите органи не са перфектни – едните имат грапавини,
отклонения, дефекти и др., а другите са подвластни на генетиката, обстоятелствата,
процеса на стареене и др.
Така или иначе перцептивният процес има свои трудности, рискове и динамика,
които в някои случаи успешно се преодоляват. Действат компенсационните механизми,
с които нашето възприятие и нашите органи са снабдени, благодарение на по-широкия
интелектуален капацитет на нашия мозък.
Така дефектите, които перцептивната среда има, поради своята естествена
природа, се оказват във владението на човешкия мозък и на нашия интелект. Грешките
на възприятието, които са свързани с инструментите за перцепция, също се
компенсират благодарение на когнитивните процеси. При тази ситуация бъговете, които
неизменно възникват в нашата перцепция, се владеят (коригират, преодоляват,
отстраняват и пр.) от нас, от нашия интелект и нашия мозък. Така ние със собствени
сили можем да превъзмогвам дефектите на възприеманите обекти, а и недостатъците на
своите органи – инструменти за перцепция.
Но ето, че се пренасяме в друга ситуация, под купола на цирка. Светлини,
фанфари, илюминации…и задължителният и любим на децата Маг. Изведнъж се оказва,
че ние започваме да виждаме неща, които не присъстват и да не виждаме други, които
обективно присъстват на сцената. В част от случаите причината е, че някой успява да
елиминира нашият интелектуален контрол върху дефектите на възприеманата среда, да
експлоатира бъговете в нашите органи и така да манипулира нашата перцепция според
своите цели и задачи (забавление, комерсиалност и др.). Това е случаят, когато не
нашият собствен, а чужд за нашето съзнание интелект контролира и владее бъговете на
перцептивния процес. Така нашето съзнание се оказва под чужд, макар и естествен
контрол.
Колкото и да е силен механизмът на адаптацията, той не винаги може да
компенсира съществуващите дефекти (или бъгове) в перцептивния процес, за които
вече стана дума. Има случаи, когато компенсаторното въздействие на когнитивността е
безсилно. Така например, ако възприеманият образ е писмен документ, то дефектите в
словесните образи се компенсират с помощта на мисленето, спомените, логиката,
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паметта, анализа на смисловия контекст и др. В същото време, ако трябва да се
компенсират дефектите при възприемането на една поредица от произволни числа, то
компенсационните механизми на нашия мозък могат да се окажат безсилни.
Ситуацията далеч не е безизходна в условията на новите информационни
технологии. Не е далече времето, когато бъгове от такъв, а и от друг характер ще се
компенсират от устройства, които стават все по-успешни и все по-миниатюрни.
Нанотехнологиите са на ход и те вдъхват оптимизъм за следващите поколения.
Контролът върху перцептивните бъгове могат да се преодоляват с помощта на
изкуствения интелект. Но кой има власт над бъговете в този случай?
Разпознаването на образи е една от насоките, в които се работи изключително
усилено, още преди възникването на информатиката. Задачите, които се решават са
тежки и разнообразни и те като правило се атакуват с големи интердисциплинарни
екипи. Някои от тях са свързани с овладяване на дефектите на самите образи. Така
например когато се дигитализират ръкописи и стари книги възникват проблеми,
свързани с текстурата на повърхностите, със спецификата на образите, с изчистването
на нежеланите замърсявания на текста, бъгове, свързани с огъването на изписаната
повърхност, и много други подобни. Още по-сложно технически е разпознаването на
текста в историческите документи. Компютърната обработка на древни нотации е
свързано с научните изследвания в историята, музикологията, теологията и др. и води
до различни нестандартни алгоритми на бинаризиране на изображения, сегментиране
и разпознаване на символи (Laskov, 2012; 2011;. Dimov, Laskov. 2009). Друг пример,
който се среща в изследванията е свързан с разпознаването на ръкописни цифри в
астрономическите

дневници,

съдържащи

метаданни

от

астрономически

фотографски табели. Този проблем възниква във връзка с необходимостта от
създаване на дигитална база данни от астрономически табели, където извличането
на метаданни от бордовите дневници сериозно затруднява процеса на дигитализация
(Laskov, Tsvetkov, 2013; Laskov, 2012-a). Съвременната образна диагностика в
медицината също разчита на изкуствения интелект и на процеса на разпознаване на
образи. Тя е навлязла в съвременната медицинска практика и в съвременната
диагностика. Скенери, ехографски изследвания, компютърната томография, ядреномагнитен резонанс и др. работят на този принцип и стават все по-достъпни като
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инструмент при диагностицирането на редица болестни състояния.
Интересът към разработването на инструменти за разпознаване на образи е
огромен, конкуренцията е напрегната, а използването не е еднопосочно, но е
стратегически значимо.
Зад разработването на този мощен инструмент стои огромен труд с участието на
бързо развиваща се професионална общност. Създателят на компютърния софтуер е
съзидател на интелектуален инструмент (Миков, 2018). По отношение на разглеждания
проблем е важно, че той може да преодолява, но може и да вгради в своя продукт бъгове,
които изцяло да променят (изчистят, но и деформират) разпознаваните образи. Тези
промени могат да бъдат разгледани като внедрени бъгове, които могат да бъдат
ръководени от различни цели и задачи. Те могат да улеснят разпознаването на образите,
а може и да го компрометират по отношение на обективната му достоверност.
Очевидно програмистът, колкото и да е вещ и успешен в своята професия, е
проводник на интереси (научни, икономически, политически, комерсиални, социални и
др.). Той също така не притежава продукта на своя интелектуален труд, който рано или
късно се използва с различни цели и в различни социални дейности.
И ако се върнем към чипа, който трябва да преодолее бъговете на нашето
остаряващо око, отново питам кой владее този чип?
Дали след намесата луната, вместо мило усмихната, няма да се окаже
застрашително озъбена?
Дали светът край нас няма да се окаже опасно място? Съседът – зъл,
чужденецът – терорист, различният – звяр, страдащият – лицемер, инвалидът – урод?
Внасянето на бъг в системата (в случая – перцептивната) е част от когнитивната
интрига. Обединяването на перцептивните стимули по принципа на близостта, времето,
последователността и пр. е част от когнитивната игра на нашия мозък. От
когнитивността зависи дали и как ще обединим звездите в съзвездия. Това е отново бъг,
който нашето мислене внася в системата. Внасянето на смисли е нещо, което отново и
отново се усъвършенства в процеса на нашата адаптация и в борбата за оцеляване.
Древните египтяни са вярвали, че има връзка между изгряването на Сириус и
прииждането на река Нил. Две събития от различен характер, които се обединяват от
човешкото мислене като причина и следствие на основание на тяхната близост и
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последователност. Това е гещалт на принципа на последователността, казват
гещалтпсихолозите. Този гещалт се е запазил, защото дава изключително полезна
информация кога да се очаква разлива на огромната река. С времето древният човек е
усвоил, че яркият цвят на някои животни е признак за опасност. Така самата еволюция
изисква развитието на асоциативното мислене, а асоциацията внася смисли, и
следователно отваря широко вратите за когнитивен бъг. Това се вижда също на примера
на астрологията, която експлоатира съвпадението на събития от различно естество
(движението на звездите и съдбата на човека и човешките общности) и внася
когнитивни смисли в това съвпадение.
Фонът и фигурата са обратими, казват гещалтпсихолозите. Тази обратимост е
свързана с внасянето на смисли. Така например звездите могат да се възприемат като
светещи тела, далеч в пространството, но може небето са се възприеме като обект
(черно платно с дупки), а звездите – като фон от светлина, която се процежда през
процепите на платното. Добре е известна фигурата на Е. Боринг, известна като
„Нееднозначната тъща“. На фигурата, според организацията на перцептивния процес,
могат да се видят стара и зла префърцунена жена или млада и елегантна дама,
излъчваща доброта (Грегори, 1972: 43).
Очевидно, че собственото ни съзнание е в състояние да внася смисли, като
преорганизира перцептивния процес. Самото групиране в процеса на възприятие
поражда смисли. Нашето съзнание, в случая, е притежател на смисли, които имат
морален прочит (зла вещица, мила и добра жена) и може да бъде разгледано като
притежател на бъга.
Изследването на безсъзнателните процеси показва, че в условията на хипноза е
възможно да се внесат смисли, и следователно бъг в системата на перцепцията. В този
случай автономията е елиминирана, а бъгът е във владението на естествен, но чужд
контрол.
Щом това може да се случи в условията на хипноза и следователно, на естествен
контрол от страна на чужд интелект, защо да се изключи вероятността за злонамерено
въздействие с помощта на изкуствен интелект? Общуването в мрежата като средство за
манипулация на мисленето, емоциите и избора на личността демонстрира нови
провокации. Тази тенденция, макар и различна, е изключително показателна. Защото
Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 4, кн. 2/2019

163

ЕМИЛИЯ В. МАРИНОВА

въздействието, макар и от дистанция, владее и самата дистанция.
По всяка вероятност устройството вече лежи в нечий джоб…
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Abstract
The article analyses certain facts and interpretations related to the introduction of Artificial
Intelligence in journalism. It discusses Isaac Asimov’s three laws of robotics in the context of
the emergence and development of robo-journalism. Certain advantages and disadvantages of
robo-journalism are presented and projections are being made about its development in the
near future.
Keywords: media, Artificial Intelligence, algorithm, laws of robotics, robo-journalism, slow
journalism *
Свидетели сме на много бърза намеса на роботите в творческата работа на
медиите и журналистите, което обуславя в близко бъдеще цялостно преобразуване на
журналистиката и нейното превръщане в робо-журналистика. Дали ( и доколко ) робо
журналистиката ще се окаже полезна или вредна за бъдещото развитие на медиите, и
доколко с нейна помощ творческият гений на човека може да изгуби собствената
си човешка неприкосновеност? Новият "съвместен" живот между хората и роботите в
журналистиката ни изправя пред няколко много важни проблема.
МЕДИИТЕ И ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ
Факти и интерпретации
Роботизираната

журналистика

в

първото

десетилетие

на

новия

век

изключително бързо се налага като компютърно и медийно явление, но и като успешна
бизнес практика. Началото е поставено през

90-те години на миналия век, когато

започват опитите за създаване на текст по предварително изготвени алгоритми и
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специализиран софтуер. Явлението се разглежда като част от сферата на новините,
които

търсачките

автоматизирана

предоставят.
журналистика;

Има

многобройни

алгоритмични

и

различни

новини,

названия-

робожурналистика.

Съществуват множество компании, които предлагат разнообразни приложения

за

компютърно създавани текстове.
В света на медиите, явлението води началото си от 2014г.(1) Редица съвременни
компании в САЩ, Европа и Китай вече предлагат на медийния пазар приложения за
компютърни "текстове създавани чрез алгоритъм", които генерират съдържание с
бързина и мащаби, които са непосилни за човека. Пробивът на

автоматизираните

новини в съвременната журналистика става 40 години, след като първият алгоритъм за
произвеждане на новини е създаден в университета "Йел" през 1977г.
"Лос Анджелис таймс" е първият вестник в света, който през 2014г. публикува
информация за заместресение в Калифорния, създадена чрез специален алгоритъм и
написана от робот. Програмистът и журналист Кен Скуенке създава алгоритъм, който
автоматично генерира

кратка статия, когато стане заметресение или

пък друга

катастрофа. Той разказва, че за написването на тази "компютърна новина" са му били
нужни едва три минути, преди тя да се появи в мрежата и да залее целия свят. Време,
абсолютно немислимо за човека - журналист, който трябва да извърши поредица от
операции, преди да седне и напише горещата новина за случилото се земетресение.
Тази "компютърна новина" звучи съвсем нормално, като написана от човек- репортер.Тя
съдържа полезна информация за часа на земетресението, силата на епицентъра, като се
позовава на данните от "Американския институт за сеизмологични проучвания".
Новината е

неразличима от всички други новини,

които са създадени от хора-

журналисти. Използват се и други алгоритми, чрез които "компютърно се създават
новини" за извършени криминални престъпления, финансови и спортни събития. Така
медийният свят и журналистиката се разполовяват на

три отделни групи:

журналистика и медии, които все още 100% се създават от хора; журналистика и
медии, които хибридно се създават от хора и роботи и журналистика и медии,
създавани изцяло от роботи в близко бъдеще.
Робожурналистиката в момента е в своя хибриден период. Все повече стават
медиите, които частично използват алгоритъм за пресъздаване на отделни новини и
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събития, които "се смесват" с други новини и анализи, създавани от хора-журналисти.
Тревожното е, че компютърно генерираните новини чрез алторитъм на практика са
неразличими от останалите, това показват редица изследвания на потребители на
новинарско съдържание.
Агенция "Асошиейтид прес"АП също обяви, че ще използва специализиран
софтуер за финансовите си новини. Чрез който АП се надява, че ще публикува 10 пъти
повече новини, отколкото досега. Това изглежда напълно възможно, защото според
някои изчисления, ако за определено време един репортер може да произведе 300
дописки, за същото време един робот може да произведе 4400 дописки. При това той
никога не се уморява, не е недоволен (засега); никога не греши; не лъже; неговите
информации са абсолютно точни и верни (засега). Роботът – журналист може да
произведе до 2000 новини в секунда – рекорд, немислим за което и да е човешко
същество.
През 2013г. роботите са написали 350 милиона новини, а през 2014г. те вече
са 1 милиард. Няколко години по-късно,

компютърните новини вече са няколко

милиарда годишно (2). Това дава неподозиран шанс

на прогнозата на

Кристиан

Хамънд, професор по компютърни науки и журналистика, според който до 2025г. 90%
от новините в медиите ще бъдат компютърно генерирани.
Интерпретациите
Оптимистична гледна точка
Луи Ферара, директор на агенция АП смята, че навлизането на
специализиран софтуер в новинарската дейност на медиите не цели да измести
човека- репортер от робота. Поне засега машината ще позволи на човека- репортер да
има повече време за най-съществената част от журналистиката- да анализира и осмисля
явленията и процесите в обществото. На Международния журналистически конгрес във
Виена, журналисти и медийни анализатори са категорични,

че автоматизираният

софтуер не е заплаха за журналистите, а по-скоро - нова възможност. Машините няма
как да изместят изцяло репортерите в това, което те правят.Поне засега машините нямат
тези креативни способности, които имат хората.
Според германския журналист Фредерик Фишер "машините никога няма
да могат да заменят хората журналисти- да бъдем на мястото на събитието, да
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предаваме емоциите от истинските истории, да правим интервюта с реални
хора"(3). Илиана Павлова обръща внимание, че роботите ще имат стимулиращ ефект
върху

развитието

на

"бавната

журналистика"

(Slow

journalism)

-"тази

журналистика, в чиято основа е качеството, човешкият интелект и творческите
способности;

журналистика

на

знанието,

високият

професионализъм

и

компетентност; журналистика, която е антидот на изключително високите
скорости, с които автоматизираните системи произвеждат и разпространяват
новините в съвременния свят" Според Сюзън Гринберг, бавната журналистика
"открива неща, които иначе нямаше да знаем, че съществеват, забелязва неща, които
са пропуснати, разказва за тях съобразно с най-високите стандарти, които
професията предполага"(4).
Песимистична гледна точка
Редица изследвания показват, че роботите ще изпреварят по численост
хората до 30 години. До 2050г. броят на умните робо- машини може да надхвърли
9.4млр. А само до 10 години роботите не само ще си комуникират с хората, но и ще
станат емоционално интелегентни. Това ще се случи чрез иновациите в сферата на
изкуствения интелект.
Робожурналистиката
професията

от

мнозина

неизбежно води до безработица и напускане на
хора- журналисти. Този процес ще се засилва

при

днешните темпове на развитие на изкуствения интелект. Неслучайно ЕК вече
разглежда проблема за социалните ефекти от въвеждането на изкуствения интелект ,
който освобождава човешки потенциал в редица сфери. Вече се обсъжда известно
намаляване на работната седмица, за да се запазят необходимите работни места- като
противодействие на натиска, който изкуственият интелект оказва върху хората в редица
производствени отрасли, както и в сферата на журналистиката.
ДИГИТАЛНА РОБОЕТИКА. ВЪЗМОЖНОСТИ И ОПАСНОСТИ
Преди 36 години в Заключението на романа си "Острието на фондацията"
Айзък Азимов пророчески дефинира своята песимистична гледна точка: "Планетата
Гея е създадена преди хиляди години с помощта на роботи, които някога за кратък
период са служили на хората, но вече не го правят." Което, според Азимов, не
означава, че роботите не съществуват, а по-скоро, че те вече не служат в полза на
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хората..."В същото време роботите могат да управляват и контролират човешкия
свят, да бъдат негови "надзиратели", чиято роля е планетата Гея и хората да не
забравят Трите закона на роботиката. И в същото време роботите трябва да
бъдат толкова умно направени, че да са напълно неразличими от хората...." Днес,
четири десетилетия по-късно, това пророчество на Айзък Азимов е на път да се
сбъдне.
Същевременно мнозина

учени

смятат, че законите за роботиката на Айзък

Азимов са твърде остарели и не могат да служат като основа за създаване на нови
морални норми, които да решат някои въпроси за сигурността, свързани с изкуствения
интелект. По техни прогнози към 2030г. човечеството вече ще е изградило общество, в
което хора и роботи ще

живеят заедно. Джош Хол, автор на книгата "Отвъд

изкуствения интелект:Създавайки съзнанието на една машина" казва, че "Ако
създавате изкуствен интелект, но не мислите върху неговите морални възприятия или
създавате съзнателно чувство за вина при извършване на дадено действие, то тогава
технически погледнато вие създавате психопат".
Нужно е формулирането на серия етични правила за роботи,

норми на

поведение и санкции за тези роботи, които се отклоняват от зададената им програма. И
ако следващото поколение роботи (което е предстоящо) ще

могат да вземат

самостоятелни решения и ще изпълняват дейности, без специален надзор от хората, е
крайно време човечеството да реши кой ще регулира тяхната дейност? – твърди Чиен
Хсун Чен от Националния университет Чао Тунг в Тайван. "Правилата,- казва той, в
това

ново робо/човешко общество ще трябва да регулират начините, по които

хората общуват с роботите, както и поведението на самите роботи". И добавя, че
обстоятелството дали в близко бъдеще роботите ще могат да разбират човешката реч и
емоции е ключов, защото именно там минава границата между човека и машината.
Всъщност голямото предизвикателство на идващите десетилетия ще бъде запазването
на баланса в отношенията между хората и роботите и създаването на законова рамка за
регулиране на тези отношения (5). Неслучайно ЕК обсъжда създаването на законова
рамка, която да даде своеобразни "човешки права" на роботите. Представители на ЕП
вече обсъждат правила, които да гарантират сигурността на изкуствения интелект.
Предвижда се роботите да бъдат задължени да имат и допълнителни системи за защита,
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които позволяват на човека да изключи един робот във всяка ситуация, както и
използването на роботи в случай на война(6).
ПРЕДИМСТВА НА РОБОЖУРНАЛИСТИКАТА
Новата робожурналистика несъмнено има своите големи предимства:
Изключителна

бързина.

Публикацията

в

"Лос

анджелис

таймс"

за

земетресението е публикувана в интернет само за 3 минути. Време немислимо за който
и да човек- журналист, който се нуждае от много повече време да прецени ситуацията;
да събере нужните данни; да ги систематизира и напише репортажа; след което да го
публикува във вестника и в интернет.
Голяма точност и фактологичност. Една журналистическа публикация, която
се прави чрез алгоритъм се основава на проверени данни и напълно сигурни източници,
които са 100% точни.
Достоверност. Публикацията, написана чрез

алгоритъм

се основава на

изключително прецизно обработени данни и извършени от машините изчисления, в
които грешка не е възможна.
Безпристрастност. Компютърно генерираната новина е напълно безпристрастна,
защото човешкият фактор е изключен, а роботът (поне засега) не е способен на чувства
и емоции.
Голямо доверие от читатели и зрители.
новините

Аудиторията възприема робо-

като по- достоверни, макар и написани скучно, те се оценяват като

изключително обективно

представящи фактите, ето защо заслужават по- голямо

доверие от другите новини, писани от хора.
Компютърните

новини

дават възможност

за

развитие

на

бавната

журналистика, на качествените анализи и коментари на случващото се в света. Те
освобождават време и енергия на истинските журналисти да правят

наистина

качествена и стойностна журналистика (7).
Автоматизираната журналистика е лишена от човешки поглед и емоции,
ето защо тя е твърде скучна. Тя представя едно военно събитие хронологически
напълно точно и вярно. Но в този роборепортаж отсъства онзи емоционален поглед и
страст към събитията и героите на войната, който е присъщ примерно на Толстой,
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творческото

пресъздаване на събитията и героите, което е заложено в човешкия разказ.
Робожурналистика

кардинално променя

медиите и медийната среда. В

близко бъдеще формирането на обществено мнение, влиянието върху обществените
процеси чрез медиите, ще се създава, регулира и управлява основно от

роботи.

Намираме се в междинен период, в който не е съвсем ясно кои новинарски съобщения
се създават от роботи, и кои – от хора-журналисти? Което прави особено актуален
въпросът доколко роботите-журналисти ще се придържат към професионалната етика,
към която трябва да се придържа човека-журналист?
ПРОГНОЗА В БЛИЗКО БЪДЕЩЕ
Изключително високи темпове на развитие на

робожурналистиката.

Количеството автоматично генерирана информация в медиите ще нарасне драстично До
2025г.
В следващите десетилетия половината от работните позиции в САЩ ще
бъдат напълно автоматизирани Което не предполага розово бъдеще за обикновените
репортери и редактори в медиите. В САЩ индустрията с алгоритмите е

отлично

развита, в Европа тя бързо набира сила. Традиционните медии вече наемат стартиращи
компании от Германия,Финландия, Ирландия за компютърни услуги, което те сами не
могат да си осигурят. Тези компании
организират, произведат и разпространят

помагат

на медиите да открият, отсеят,

различно медийно

съдържание- снимки,

видео, графики, най-важните съобщения в "Туитър". В Япония вече създадоха робот,
който чете новините по-добре от хората.
Персонифицираната журналистика. В най-близко бъдеще всяка компютърно
генерирана статия ще има само един читател, защото компютърът ще знае всичко за
всеки потребител- какви са неговите интереси, знания, квалификация, възраст, работно
място, местоживеене, религия и др. Роботите ще дадат възможност за всеобща
персонализация на медийната информация, което ще трасира пътя към едно азориентирано общество, по думите на Мануел Кастелс.
Робожурналистиката ще позиционира тази професия основно в сферата на
услугите. Журналистиката ще престане да е професия, която създава и формира
обществено мнение по даден социално значим проблем, вероятно тя няма да е в
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центъра на социалния живот, няма да е "гласът и съвестта" на нацията, "кучето-пазач"
на

обществото.

Роботът-журналист

все

повече

ще

предлага

разнообразни

информационни услуги на конкретни потребители, той ще бъде организатор на
общност от потребители, които са абонирани за неговите информационни услуги.
Разширяването на роботизираната журналистика ще доведе до известно
противопоставяне между човека журналист и робота- журналист. Дали в сферата
на журналистиката "роботите ще изядат хората" или роботизирането на професията
ще се превърне в шанс журналистиката да се върне към своята истинска роля- към
качеството и сериозният анализ на проблемите и героите, които съпътстват развитието
на обществото?. Или

журналистиката въсщност

ще бъде "удавена" от

новата,

прагматична " робожурналистика", която ще се потребява като всеки друг продукт, ще
бъде елемент от един модерен " компютърно- медиен супермаркет", в който ще има
широк спектър от предлагани информационни

услуги, но тревожно

ще отсъстват

големите идеи на обществото. По кой път ще тръгне модерната журналистика в близко
бъдеще предстои да видим.
ВИНОВНИ ЛИ СА МЕДИИТЕ ЗА БЪРЗОТО

РАЗВИТИЕ НА

РОБО

ЖУРНАЛИСТИКАТА?
Възможно ли е да се спре развитието на науката, която чрез роботиката
търси универсален "компютърен заместител" на човека - не само в обичайните
му дейности (бит, сфера на услугите), но и в най-креативните му дейности, базиращи
се на неговия интелект и творчески способности?
Като въвеждат изкуственият интелект в своята работа, дали медиите си
дават сметка за опасността, която ги дебне? За възможността в недалечно бъдеще
изкуственият интелект в

журналистиката да се еманципира, и да получи пълен

контрол върху цялата медийна среда ? Което означава – да създава, регулира и влияе
върху живота на обществата и човешката цивилизация, да я насочва и управлява?
Доколко са основателни опасенията на Бил гейтс, Стивън Хокинг и Илън
Мъск, че бързото развитие на изкуствения интелект може да доведе до практическо
унищожение на човека и на човешката цивилизация?
Тогава , чия ще е "вината" за бързото развитие на изкуствения интелект в
сферата на

медиите и на журналистиката? Кой ще е главният виновник, освен
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всъщност иска да

"преодолее" себе си?
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Abstract
The article examines the relationship and possible interactions between two fields that are
generally recognized as incompatible: law and literature. This interaction is viewed in the
context of the rapid development of new technologies and the risks posed by this development,
some of which are imperceptible for human senses. The author's main thesis is that legal
regulation of new technologies could be much more effective if his side are the word not as
norms, but as literature.
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„… всички правни проблеми са в крайна сметка неразрешими…“
Валтер Бенямин [1]
1. Тела без думи
Думите имат силата да направят видими заплахите, свързани с използването на
новите технологии. Да вземем предвид нанотехнологиите и технологиите, които
разчитат на специфичен динамизъм, проявяващ се на микрофизическо ниво. Една от
най-познатите в исторически план подобни технологии е атомната енергия, използвана
и до днес за генериране на електрическа енергия (атомна енергоцентрала) и създаваща
обективен риск от радиация не само на локално, но и на глобално ниво. [2] Друга
опасност, която дълго време остана невидима за хората, е тази, произтичаща от
изтъняването на озоновия слон над Южния полюс. Почти сигурно е, че бъдещото
развитието на науката ще доведе до въвеждането на множество нови технологични
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решения, свързани с опасност от различни форми на микро и нано замърсяване [3], при
което атаката срещу човешкото тяло и въобще срещу екологичното равновесие ще се
реализира по начин, в който остава невидим за традиционните пазители – очите на
хората.
При тези технологии опасността се характеризира с две особености, свързани с:
- начина на настъпване на вредата:
Вредата настъпва постепенно в резултат от продължителното действие на нейния
източник, като този процес първоначално не може да бъде регистриран от сетивата на
човешкото тяло, а когато достигането на прага на своята „телесна“ видимост, той вече е
необратим. Вредата се различава единствено с помощта на други технологии, които
изискват притежаването на специални познания, с помощта на които да бъдат
направени съответните измервания и резултатите от тях да бъдат правилно разчетени;
- начина на преодоляване на вредата:
Вредата свата видима в момент, в който овладяването и възстановяването на
нормалното (равновесното) състояние, става изключително трудно или невъзможно.
Вредата се заличава дълго във времето след констатирането й, като в повечето познати
до настоящия момент случаи природата трябва да се възстанови сама. хората могат
единствено да чакат пред лицето на подобна вреда, която не засяга само конкретни лица,
но и човечеството като цяло.
Става въпрос за неосезаема в своя механизъм и планетарна по своя обхват вреда,
която е най-близко до архетипа на апокалиптичния сценарий за края на човечеството. В
исторически план подобни „апокалиптични“ вреди най-често са били адресирани с
религиозни обяснения и са били приписване на свръхестествени създания, чиято
невидима мощ е била посочвана като причина за изригване на вулкани, за настъпването
на разрушителни земетресения, за наводнения и други глобални климатични промени,
довели до заличаването на съществували някога човешки цивилизации. Тези вреди са
били „обличани“ в думи, обяснявани чрез истории и включвани в различни наративи.
Митологични сюжети и сакрализирани практики са работели заедно, за да правят
„необходимото“ за възстановяване на равновесието на природата – равновесие, от което
се нуждае човечеството, за да продължи своето съществуване. В този смисъл
религиозното обговаряне на „апокалиптичните“ вреди може да бъде разгледано и като
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протоекологична практика, която има за цел да защити хората, като омилостиви
природата.
Развитието на технологиите осигурява видимост на някои нови видове
„апокалиптични“ вреди, чийто отключващ механизъм няма геологически (вулкан,
земетренение и др.), а космически (сблъсък с метеорит, избухване на свръх нова и др.)
или антропогенен (авария в атомна електроцентрала, замърсяване с наночастици и др.)
произход. Космическите и антропогенни „апокалиптични“ вреди са едни от „найобещаващите“ възможни причини за „рестартиране“ на природата на планетата Земя. И
ако
- по отношение на космическите заплахи човечеството може единствено да се
надява на бъдещото развитие на технологиите, с помощта на които да се
противопостави на част от възможните опасности или да избяга от тях на друго място,
то
- при антропогенните вредите, свързани с определено акумулиращо се по своя
ефект поведение на хората [4] (най-често обобщавано с думата „замърсяване“), успехът
при предотвратяването им ще зависи от способността ни да разбираме механизма на
тяхното настъпване и да съобразяваме поведението си по начин, който може да ги
предотврати (практика, свързани с друга ключова дума – „екологията“ [5]).
Първия тип заплахи изискват развитие на науката, а втория – развитие на
правото. В единия случай е необходимо да се разкрият мистериите на физичността на
света, а в другия – да се постигнат ефективни регулации чрез прилагане на кода на
нормативността. Тези два процеса условно могат да бъдат свързани с две символични
места: Космическата агенция (НАСА) и Европейския парламент (ЕС). Не съм убеден, че
някога технологиите ще са достатъчно силни, за да не ни трябват думи. А и самите
технологии също се нуждаят от думи – дори и когато с тях се обозначават… цифри.
Както при религиозното обяснение в исторически план, така и при съвременното
дефиниране на „апокалиптични“ вреди, основните инструменти за „работа с вредата“ са
думите. Именно думите са тези, чрез които вредата може да се обективира, разясни и
предотврати. Фактът на вредата не е достатъчен, за да се разбере причината. Това
налага хората да влязат в един режим на „обговаряне“ значително по-рано, за да са
готови за момента, в който съществуващата като невидима опасност вреда се превърне
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в осезаем факт. Ако човечеството иска да оцелее, то трябва да може да работи с вреди,
които не вижда, но за които може да чува и които може да възприема алегорично и
метонимично. За вредите трябва да се говори преди да настъпят и преди да станат
видими. А в свят, препълнен от думи, един от най-добрите начини да говорим за нещо,
което все още не е настъпило или продължава да бъде не видимо, е добрата
литературата или въобще доброто изкуство. Това е и причината, поради която едни от
най-въздействащите анализи на космически катастрофи се съдържат не в научни
разработки, а в научнофантастични произведения, а сериали като „Чернобил“ (2019) [6]
могат да се превърнат в основа за изграждането на глобално екологично самосъзнание.
Особеностите на разглежданите опасности е, че когато те станат осезаеми като
вреди – когато вече може да се видят или може да се констатират чрез настъпването на
различни изменения в телата на хората, вече е твърде късно, за да се предотврати
неизбежният им ход, който много често води до фатален край. Не случайно тази
опасност (радиацията) е свързана с другия основен бич на нашето съвремие – раковите
заболявания, които най-често остават невидими до момента, в който са победили
защитните сили на своя „приносител“. Поради това превенцията е единствената форма
на „лечение“, която може да бъде предложена и успешно проведена. Това изисква
управлението на опасността, обективно свързана с използването на „невидимите
технологии“, да се извършва предварително, като проект, под формата на мисловен
експеримент, т.е. като разговор. Именно тук думите се изправят срещу неутроните.
Думите са тези, които трябва да локализират опасността – както преди, така и след като
тя вече се е реализирала, защото без думите нашите тела не могат да
„видят“ опасността на време. Думите – и то не само с тяхната информативна, но и с
тяхната естетическа функция, са инструментите, чрез които хората могат да защитят
себе си и другите, както и цялата планета Земя. Чрез думите хората могат да изпреварят
вредите във времето. Думите могат да спасят телата. Те осигуряват възможността за
постигането и поддържането на един особен режим на бдителност, при който езикът, а
не очите, става основният страж на телесността на човешките същества. И тук е
мястото, където екологията, правото и литературата започват „да говорят на един език“.
2. Война на думи
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Демонстрация за силата на думите се съдържа в диалога между ръководителят
на КГБ и Валери Легасов, проведен в една празна и осветена единствено с изкуствена
светлина стая непосредствено след показанията на Легасов пред съда, натоварен със
задачата да осъди виновниците за катастрофата ва Чернобил [7]:
„- Валери Алексеевич Легасов. Син на Алексей Легасов, ръководител на Служба
по идеологическо съгласие. Знаете ли какво е работил баща ви?
- Да.
- В училище сте имали лидерска позиция в комсомола. Комунистическа младеж,
нали?
- Вече знаете…
- Отговорете.
- Да.
- В института „Курчатов“ сте били партиен секретар. На поста ограничавате
назначаването на учени от еврейски произход.
- Да.
- За да се харесате на кремълските шефове. Ти си един от нас, Легасов. Мога да
направя каквото пожелая с теб, но най-много искам да разбереш, че знам. Ти не си смел.
Не си героичен. Ти си просто един умиращ човек, който се е самозабравил.
- Знам кой съм и знам какво направих. В един справедлив свят щяха да ме
разстрелят за лъжа, но не и задето казвам истината.
- Вие, учените, с вашата идиотска мания към здравия разум. Когато куршумът
улучи главата ти, ще има ли значение защо?! Няма да те разстрелваме, Легасов. Целият
свят те видя във Виена. Ще се изложим, ако те убием сега, а и защо? Показанията ти
няма да бъдат приети от съда. Няма да бъдат разпространени в пресата. Не се е
случило. Не. Ще живееш колкото време ти остава. Но не като учен. Вече не. Ще запазиш
поста и кабинета си, но ще останеш без задължения, без власт, без приятели. Никой
няма да говори с теб, никой няма да те слуша. На други учени, по-посредствени, ще
бъдат приписани твоите заслуги. Твоят завет ще стане техен. Ще живееш достатъчно
дълго, за да го видиш. … Няма да обсъждаш с никого Чернобил. Ще останеш толкова
незначителен за света, че когато най-сетне умреш, ще бъде доста трудно да се
разбере, че въобще си живял.
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- Ами ако откажа?
- Защо да се тревожим за нещо, което няма да се случи.
- „Защо да се тревожим за нещо, което няма да се случи“. Гениално. Трябва да го

изпишат на парите.“
Ръководителят на КГБ знае, че заличаването на думите за една от причините за
катастрофата, която е политически неудобна и трябва да остане скрита, е равнозначно
на заличаване на самата причина. [8] Няма думи, няма причина. Затова и най-тежкото
наказание за Легасов не е разстрелът на тялото, а заличаването на думите за това, което
е направил. Това заличаване най-вероятно е и една от причините Легасов сам да сложи
край на живота си [9]. Но ефектът на думите, които заличават други думи, може да бъде
постигнат само ако заличаващите думи бъдат скрити. Създаването на филм за тези думи
разкрива не само заличаващите и заличените думи, но и смисъла, и силата на думите
въобще. Разкривайки заличените (от първи ред) и заличаващите (от втори ред) думи,
думите (от трети ред) заличават заличаващ ефект на думите (от втори ред). Едно
качествено художествено произведение може – с помощта на думите, да разкаже не
само за невидимото, но и за скритото, а също така и за самото скриване.
Етичният махмурлук, който създава един подобен разказ, може да бъде начало за
един нормативен отговор, в който думите да бъдат използвани не за скриване на
невидимото, а за неговото предварително и навременно улавяне, както и за
разобличаването на скриването, при което невидимото става практически недостъпно.
И
- ако думите за невидимото имат основно информативно значение – информират
хората за опасността и им дават възможност да предприемат някакви действия за
защита,
- то думите за скритото надхвърлят своята информативност и навлизат в света
на реторичното – те показват силата на самите думи, невъобразимите опасности от
скриването на невидимото, опустошителния характер на липсата на думи там, където
смъртоносните вреди не се разкриват в своята фактичност.
Замяната на религиозни с бюрократични ритуали, в които думите се използват,
за да неутрализират други думи, без да имат собствен ефект за овладяването на вредата,
може до доведе до края на човечеството такова, каквото го познаваме днес. И това
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съвсем не е част от патетичността на думите. То е опит за използване на тяхната сила –
опит да се предотврати силата на думите от задушаващи ритуали в бюрократичния танц
на властта и подчинението.
Да, думите могат да се използват срещу неутрони (включително като право), но
те трябва да се използват и срещу други думи (включително като литература). Става
въпрос за едно особено взаимодействие между реторичното и нормативното в силата на
думите, в което може би се съдържа най-обещаващото средство за посрещане на
технологичните рискове от бъдещето. Взаимодействие, което може и да е единственият
шанс за оцеляване на истината в едно постмодерно общество, в което дори и физиката
се е отказала от абсолютното. Търсенето на истината чрез думите може да спаси
милиони човешки животи, но за целта е необходимо не само право – което обслужва
държавата и властта, удържайки единния смисъл на своите текстове, но и литература –
която позволява на текстовете си да се държат така, както решат, стига като цяло да
позволяват търсене на истината:
„Да бъдеш учен означава да бъдеш наивен. Толкова усърдно търсим истината, че
забравяме колко много хора не искат да я узнаем. Но тя е някъде там, дори и да не я
виждаме, дори да не искаме да я видим. Истината не се влияе от нуждите и желанията
ни, не се влияе от правителствата ни, от идеологиите, от религиите ни. Ще стои в
очакване до вечността.
От Чернобил получих този дар. Преди се боях от цената на истината, но сега
само се питам: „Каква е цената на лъжата?“ [10]
3. „Думи, думи, думи“… и норми
Литературата би могла да позволи на думите да се държат като думи преди част
от тях да станат норми. Със сюжета на литературно произведение могат да се разкажат
различни хипотези и диспозиции на действителни и възможни правни норми. В
идеалния свят на въображението правните норми могат да варират, да съществуват
паралелно, да експериментират различно съдържание, дори и с цената на това
драматичният жанр да се превърне в дистопия. Едно литературно произведение може да
бъде не само упрек към съществувала [11] или съществуваща [12] правен [13] ред, но то
може, а и често е и инвестиция в бъдещето на правото. Литературата позволява
рефлексия на правото, каквато не може да бъде открита в никое тълкуване на закона. И
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именно поради съществената разлика между нормативния и литературния текст,
взаимодействието „право-литература“ би могло да бъде толкова резултатно при
обсъждането и възприемането на бъдещите регулации на технологиите, особено – на
„невидимите“ технологии, които остават скрити за сетивните способности на тялото.
Възможностите на това взаимодействие в много по-голяма степен е използвано от
литературата – която превръща юридическото не веднъж в свой основен герой,
отколкото от правото – което е по-скоро резервирано към литературното, подценявайки
неговата способност да се превърне в нормативно.
Подобно „използване“ на юридическото за целите на литературата, може да
видим още от древността, когато едни от най-известните литературни произведения са
произведения за съдебни процеси – да вземем например „Антигона“ и „Едип цар“ на
Софокъл. В някакъв смисъл дори Библията може да се разглежда като разширена
версия на Процесът срещу Иисус. Днес, дори и като оставим настрана множеството
криминални романи със сюжети от наказателното право, та дори и книги като
„Престъпление и наказание“ на Фьодор Достоевски, можем да открием много други
„литературни“ интерпретации на правни регулации, в които вътрешното напрежение,
съдържащо се в текста на правната норма, се е превърнало в движеща сила за
„художествено“ организиране на думи.
Да вземем например романа на Лидия Димковска „Резервен живот“, в който се
разказва за потресаващата съдба на две сестри – сиамски близначки, чиято голяма
житейска мечта е да бъдат физически разделени – чрез извършването на изключително
рискова хирургическа интервенция. Разделянето на сиамските близначки е един от найтежките юридически казуси в медицината, който имаше своя аналог в България с
раждането на братята Богдан и Янко в Сливен [14]. Кой и на какво основание може да
вземе решение за извършване на операция за разделяне на две сраснали тела, когато
тази операция дава шанс за живот на едното, но обрича другото на смърт? Може ли
едно тяло да бъде „лекувано“ за сметка на друго, или другото трябва да бъде
премахнато като „паразит“, който нанася вреда на „здравото“? Как правото да
възстанови нормалността, когато тялото е изгубило чувството си за мярка? Има ли дълг
правото към природата и в какво се изразява той – почитане на анатомичната норма или
създаване на възможност за съществуване на различното? Всъщност, колко са
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пациентите, чийто интереси и права трябва да бъдат зачетени при лечението
(разделянето) на сиамски близнаци?
Отговорите на тези въпроси се съдържат и в Закона за здравето (ЗЗ), но уви –
той не е способен да разкаже за тях по начин, различен от юридически предписания.
Ето например думите на чл. 84, ал. 1 ЗЗ: „Пациент е всяко лице, което е потърсило или
на което се оказва медицинска помощ.“ Кратка и на пръв поглед ясна легална
дефиниция, която има за цел да валидира значението на една дума в правото (като
дефинираща правна норма), като я превърне във веднъж фиксирана точка за
прилагането на различни регулативни сили. За съжаление думите се дефинират чрез
други думи, които също се нуждаят от дефиниции, т.е. от още думи. Така лавината от
думи ни отпраща все по-далеч от правото и все по-близко до литературата.
Самият закон е загрижен за това роене на думите и изрично посочва, че
разпоредбите на нормативните актове се формулират на общо употребимия български
език, кратко, точно и ясно (чл. 9, ал. 1 от Закона за нормативните актове – ЗНА). По
изключение – в случаите, когато трябва да се приемат мерки на национално ниво,
необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз или на
международни договори, сключени от Европейските общности, в разпоредба на
нормативен акт или в приложение към нея могат да се използват установени в
международната практика означения на друг език като кодове, индекси, класификации,
образци на документи и други, както и официални наименования на институции и на
издавани от тях официални документи, когато това се налага по съображения за точност
и яснота (чл. 9, ал. 2 ЗНА). Нормативните актове използват думи със специализирано
значение само тогава, когато такива думи се смятат за необходими за постигането на
ефективно регулиране на съответната област от обществени отношения. Става въпрос
за отношения, характеризиращи се със степен на сложност, изискваща използването
набор от „затворени“ в съдържанието си думи, обозначавани като специализирани
термини. Тази термини позволяват да се обхване регулативното поле на закона, да се
точкува обекта на регулация по начин, който прави възможно управлението му чрез
предписания, т.е. чрез организирането на „уловените“ в думи факти.
По същия начин „говори“ и разпоредбата на чл. 69, ал. 1 ЗЗ, според която:
„Когато при лечение или след диагностика с радиоактивни вещества пациентът
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се намира в домашни условия, медицинският специалист, отговорен за лечението или
диагностиката, е длъжен да предостави на пациента писмена инструкция за
ограничаване облъчването на членовете от семейството или на лицата, които се грижат
непосредствено за него“.
В този текст драмата на милиони същества, която може да доловим във фоновата
музика, използвана в сериала „Чернобил“ (2019), е успокоена до равномерна и
задължителна реч, валидирана от нормативната сила на акта, в който фактите са се
превърнали в думи. Равномерният и специализиран текст на чл. 69, ал. 1 ЗЗ, обаче –
въпреки своята задължителност, съдържа значително по-малка мотивационна, а от там
и регулационна сила (за нея е нужна държава, която да наказва провинилите се), в
сравнение с книгата на Светлана Алексиевич „Чернобилска молитва“ [15], която
започва със следното изречение:
„Не знам за какво да разказвам… За смъртта или за любовта? Или то е едно и
също… За какво?“
В текста на Светлана Алексиевич държавата отсъства, а и не е необходима.
Литературата постига сама ефекта на юридическото предписание, използвайки хиляди
пъти повече думи [16] в сравнение с текста на чл. 69, ал. 1 ЗЗ. И все пак сигурен съм, че
много повече хора са прочели тези „хиляди пъти повече думи“ (литературата),
отколкото 46-те думи на чл. 69, ал. 1 ЗЗ (правото). Литературата е стигнала и се връща
от там, където правото трябва да достигне. И ако правото не се научи да използва тези
значещи за хората коридори, то рискува да остане затворено не просто в думите на
своите правни норми, но и в техния забравен от живота смисъл.
Друга книга, този път на български автор, който отвежда правото до неговата
точка на замръзване – там където действащото българско законодателство „забива“ в
опитите си да даде юридически валидно решение, е книгата „Дарът“ (2019) [17] на
Невена Митрополитска. В нея две двойки с репродуктивни проблеми пресичат своите
житейски пътища на територията на правото, където търсят реализацията на своето
желание да имат дете с помощта на технологията „ин витро“. Настъпилите събития
забъркват такава поредица от факти, които не могат да бъдат асимилирани от
хипотезата на никоя правна норма. За тях „воюват“ диспозициите на различни правни
норми, които взаимно се обезсилват и водят до ситуация, в която хората трябва да се
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разберат без правото, само с думи; без да настояват в правата си, а като се откажат от
тях; не като искат, а като дават.
Макар и книгата да има за своя цел да покаже същността на даването
(даряването), а не да експериментира с границите на правото, тя би могла да бъде
прочетена и като „юридическа литература“, като предложение за дискусия върху текста
на чл. 60, ал. 2 от Семейния кодекс (СК), който гласи:
„Майка на детето е жената, която го е родила, включително при асистирана
репродукция.“
Но какво става, когато фактът на раждането е скрит (недоказан) и няколко жени
спорят за това да бъдат признати за майка на детето. Дали най-подходящо е решението
на цар Соломон детето да бъде разделено на две, за да може всяка една от спорещите
жени да получи своята равна (и мъртва) част от него, или някоя от тези две жени трябва
да се откаже от юридическата ефективност на подобна „делба на дете“, т.е. да се откаже
от правото си да бъде призната за майка. Понякога малкото (ясни?) думи на закона не са
достатъчни, а вместо тях хората се нуждаем от повечето (различни!) думи на романа, за
да потънем в лабиринтите на юридическото, търсейки изходи към онова, заради което
регулациите всъщност имат смисъл. И ако легалността е самотно занимание на закона
(и на неговата върховна Норма), то легитимността е процес на утвърждаване на правото,
който се случва и в литературното пространство (и в неговите нейерархични думи).
Използването на литературното за целите на правото е стратегия, която
юридическите факултети в България, струва ми се, не са обмисляли достатъчно
сериозно. Литературните произведения могат да бъдат разглеждани и като юридически
казуси – но като юридически казуси, представени в тяхната пълнота, без редукцията на
хипотезите на правните норми. Когато четем един роман, можем да си позволим да
забравим за правото. Когато решаваме един съдебен казус, не можем да игнорираме
закона. Когато изучаваме правото обаче можем да направим и двете. Можем да си
позволим да видим регулативната ситуация като литературна провокация. Можем да
потърсим решенията на страниците на една книга-игра, да ги формулираме като поема
[18], а защо не и като юридическо „рап-парче“ [19]. Всички тези пътища към правото в
България са игнорирани зоркото око на професора по право, който предпочита да запази
своята мнима сериозност, вместо да отдаде част от своето внимание на желанията в
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думите. Крайно време е този процес на игнориране на литературното измерение на
юридическите текстове да намери своите не само художествени, но и образователни
алтернативи, включително като се предостави възможност на студентите по право да
посещават учебен курс с названието „Право и литература“ [20].
4. Норми, думи и играчки
В книгата си „Извънредно положение“ Агамбен говори за едно специфично
призрачно съществуване на правото, при което връзката му с властта (суверенността) е
била разложена, поради което правото „вече няма сила и не се прилага“ [21]. Става
въпрос за право, което надживява самото себе си; право, което съществува след Правото,
освободено от силата на своето жило – насилието. Именно за това право, което
съществува след себе си, Агамбен цитира Бенямин, който пък говори за правото в
произведенията на Франц Кафка: „Правото, което вече не се прилага, а само се изучава,
е портата към справедливостта“ [22].
Що за порта е правото, което не се прилага? Врата в празно поле? Призрак в
килера на правната наука, затрупан от праха на хиляди думи? Литература?
Ето какъв е коментарът на Агамбен: „Онова, което отваря проход към
справедливостта, е не отменяването на правото, а неговото деактивиране и недействане,
което ще рече – друга негова употреба. … Един ден човечеството ще си играе с правото
както децата си играят с ненужни предмети: не за да възстановят тяхната обичайна
употреба, а за да ги освободят окончателно от нея, и то за добро. … И тази изучаваща
игра е проходът, която ни позволява да се доближим до онази справедливост, която в
един посмъртно публикуван фрагмент Бенямин дефинира като състояние на света, в
който той се явява като благо, което изобщо не подлежи на присвояване и на
юрифициране“ [23].
Преди да изгуби себе си, правото в текстовете на Кафка се колебае [24] между
- „абстрактната машина на закона“, в която правото е „чиста форма, празна и
безсъдържателна“, непознаваема, лишена от всякаква интериорност (правото е „винаги
в съседната канцелария“), съществуваща като „неопределено протакане“ („Процесът“)
и бива съобщавана единствено като наказание, включително – като наказание, изписано
върху тялото на подсъдимия („Наказателна колония“), и
- „машинната уредба на правосъдието“, в която „правосъдието е желание, а не
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закон“, то „не е Необходимост, а обратното – то е Случайност. … не е стабилна воля, а
подвижно желание“, защото „няма какво да се съди в желанието, самият съдия е изцяло
изтъкан от желанието“.
В това колебание Законът (като „чиста форма“) и Съдията (като „подвижно
желание“) се оказват двете крайни точки от движението на юридическото. Нито една от
тях обаче не осигурява възможност за покой, напротив – всяка функционира като
епицентър, в който правото се завихря и умножава, без да показва свое собствено
съдържание. Формата на закона се декодира като процес, а желанието на съдията се
детериториализира като желание. Безкрайно променливо желание, което се случва в
един безкрайно продължаващ процес [25]. Постижимо ли е въобще извършването на
демонтаж в сърцето на правната норма – обезсилването на онзи властови механизъм,
който изпълва правото с възможността за насилие?
Всъщност не е нужно да чакаме деня, в който ще можем да си играем с
дезактивираното право като с ненужен предмет. Проходът към справедливостта, за
който говорят Агамбен, Бенямин и Кафка, може да бъде отворен и днес, в рамките на
една литературна употреба на правото, при която е прерязано пъпната му връв с властта
и правото е останало „по долни гащи“, т.е. без подкрепата на държавата чрез
предлаганото от нея насилие. В подобно ситуация текстът на правната норма се връща
към своята първооснова – думите. Нормата се разпада (деактивира) на думи, които
започват да вибрират в своите значения и загубват регулативната си стойност. Думите
се дератизират, прочиствайки се от инструментите на насилието и от заразата на
правото, като именно това ги превръща във възможен мост към справедливостта. Тогава
те започват да значат по различен начин, който има свое собствено извън правно
съществуване.
Деактивирането на една норма в литература не е повишаване в ранг и не е носи
престиж в йерархиите на юридическото. То обаче носи пълнота и разгръща възможни
смисли, които превръщат нормата от фокус в хоризонт, по дължината на който става
възможна справедливостта. Макар и тълкувателните актове на Върховния съд (ВС) и на
Върховния касационен съд (ВКС) да не са правни норми, те тълкуват съдържанието на
последните по задължителен начин и имат действие от деня, когато е влязъл в сила
актът, който се тълкува (чл. 50, ал. 1 ЗНА). Тълкувателните решения и тълкувателните
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постановления се противопоставят на противоречивата и на неправилната практика по
тълкуването и прилагането на закона (чл. 124 от Закона за съдебната власт – ЗСВ), като
са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на
местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни
актове (чл. 130, ал. 2 ЗСВ). Всъщност тяхната роля е именно да съберат нормативното
(закона) по хоризонта на неговото опъване (противоречива и неправилна практика), като
не позволят да се разкрие разлом в структурата на Реда. Пукнатините в правото се
запълват не с нови законови текстове, а с думи, които разясняват вече съществуващите
норми.
В този смисъл задължителната практика на ВС и ВКС е нещо различно и дори
противостоящо на литературата, на превръщането на правната норма в играчка, на
изоставянето на текста зад нормативността на Закона. Тя има за цел да консолидира
„ясния“ смисъл на закона, за да го репрезентира, макар и не като законов, а като
съдебен текст. Този текст е значително по-„многословен“ в сравнение със законовия,
най-малкото защото включва в себе си мотиви, които при законите съществуват само до
приемането им. Мотивите на законопроекта могат да преживеят приемането му само
като част от смисъла на вече действащия закон – законът се очиства от
„излишните“ думи, като изоставя своята предюридическа плацента. Напротив,
мотивите на тълкувателните актове са неизменна тяхна част, която остава различим
свидетел и гарант за убедителността на даденото тълкуване.
Текстът на тълкувателните решения и на тълкувателните постановления обаче на
свой ред разкрива вътрешни двусмислия и противоречия. Все по-често към него се
дават особени мнения на част от съдиите, които имат различна версия за смисъла на
правната норма и написаното от тях може да се възприема като своеобразен критически
подход към господството на мнозинството в тълкувателната дейност на съдилищата.
Именно засилената текстуалност на тълкувателните решения и тълкувателните
постановления – съществуването на думи в сърцето на тълкувателния диспозитив,
прави непостижима задачата на ВКС. Думите не могат да се изчерпят с други думи.
Трупането на думи е като да гасиш пожар с дървени въглища. Битката за правото се
оказва в една или в друга степен доминирана от литературността на думите и това
създава специфични проблеми за юристите – освен текстовете на закона, те все поЕтически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 4, кн. 2/2019
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често трябва да четат и текстовете на нарастващ брой тълкувателни решения, да
тълкуват даденото в тях тълкуване и в спиралата на този процес да търсят крайната
точка, в която завършва „ясният“ смисъл на Закона. Пътят до входа към онова
„ясно“ право, което все повече звучи като мит, е осян с множество решения на
различните състави на ВКС (т.нар. „290-ки“), някои от които поставят еднозначни
коловози за преминаване на „истината“ в правото, докато други чертаят разминаващи се
траектории „без граници“. Тези текстове са предмет на мониторинг от страна на
колегиите на ВКС, които като колектив са натоварени от закона със задачата да
осигуряват неговата монолитност, като ограничават литературността в съдебната
практика. Именно на този ръб на правото, където текстът ескалира в опитите за
собственото си обуздаване, бихме искали да Ви представим тълкувателните актове на
ВС и ВКС по въпросите на вещното право.
„[С]ъществуват феномени като банална поезия и креативна стоматология“ [26],
но от нашите усилия – като юристи и като хора, зависи дали след себе си ще оставим
юридическото малко по-различно, отколкото е било преди. И ако Дороти Алисън е била
права за литературата, възприемайки я като „начин да сграбчиш света за гърлото“ и да
настояваш, че в него има „повече, отколкото някога сме си представяли“ [27], то бихме
могли да подходим по същия „литературен“ начин и към правото, като го „сграбчим за
гърлото“ и настояваме, че в законите има нещо много повече, отколкото, някога сме си
представяли. Това, дори и без да се отказваме от регулативните претенции на правото,
би дало възможност не само за ново и допълнително разбиране на нормативните
текстове, но и за съхраняването на надеждата в света на юридическото.
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Abstract
In the face of difficult problems or in search for innovative products, modern business
companies increasingly attract on the Internet a large number of outsiders to participate in the
problem solution. This mobilizes a lot of creative potential outside the organization. Such
opportunities are also being exploited by individuals seeking solutions to a wide range of life
problems with the help of friends on social networks: from disaster relief or migration
decisions to shopping and vacation choices. This article attempts to track the prevalence and
forms of decision making assisted by virtual social networks and the resulting ethical issues.[1]
Keywords: virtual social networks, decision-making, crowd-sourcing, social media assisted
decision-making, ethical sensitivity
Вземането на решения е интердисциплинарен проблем, който ангажира широк
спектър от науки – от информатиката, инженерните и биологическите до почти всички
социални науки и философията. Днес вземането на решения все повече се опосредства
от интернет и социалните медии, което поставя редица нови въпроси. Тази толкова
обширна проблематика позволява натрупването на многопосочна информация, която се
нуждае от систематизация. Една от основните области, в която интеграцията на
знанията става най-интензивно, е вземането на решения в бизнес организациите. Става
въпрос за вземането на решения във виртуални екипи чрез така нареченото
„Сътрудничество 2.0“ и краудсорсинга. Но все по-често се наблюдава и сравняване с
приятелите в социалните мрежи преди вземане на житейски решения от отделните
индивиди. И в двата случая възникват сериозни проблеми от етичен характер:
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авторството на идеите, формирани в група, отговорността за взетите решения,
възможностите на индивида за противопоставяне на мрежата, свободата на волята,
цената на свободната волеизява.
Настоящата статия се опитва да проследи разпространеността на вземането на
житейски решения във виртуалните социални мрежи и формите на вземане на такъв
тип решения, като поставя акцент и върху моралните измерения на последиците от тях.
Вземане на решения във виртуални екипи чрез „Сътрудничество 2.0“
Правенето на групов избор обикновено се предхожда от дейности като анализ,
обмисляне, дискусия, гласуване и преговори. Социалният софтуер е идеален за
подпомагане на всички тези дейности, независимо дали те сe извършват синхронно или
асинхронно във времето. Сравнително нова е идеята за обединяване на виртуалните
социални мрежи и събирането и анализа на бизнес информация под общото название
„вземане на решения в сътрудничество 2.0“. Вземането на решения в сътрудничество
има потенциала сериозно да подобри качеството на вземането на решения, като
директно свърже информацията, която се съдържа в системите за събиране на бизнес
информация, с приноса, който в сътрудничество много хора – служители и/или външни
лица – могат да дадат чрез виртуалните социални мрежи. Това се отнася особено за
нерутинните, сложни решения, които изискват многократни интеракции между хората,
които ги вземат. Организациите вече използват социален софтуер, за да информират
служителите къде се намират техни колеги, какво правят или дори какво си мислят (ако
последните желаят да споделят това) и за да мобилизират служители по спешност,
когато се налага да се решават проблеми.
Виртуалната групова интеракция се използва и за решаване на креативни
проблеми и създаване на иновации. Една добиваща все по-широка популярност техника
за това е „краудсорсинг“, при който се привличат както служители, така и неограничен
брой външни за компанията лица, които желаят да се включат и могат да допринесат за
решението (Steward, Chandler, & Paolacci, 2017: 737). Тази техника придобива
популярност и се използва дори чрез смартфони (Chatzimilioudis et al., 2012: 36).
Кроудсорсингът може да се разглежда като метод за разпределение на работа
между голям брой работещи както вътре, така и извън организацията, с цел
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подобряване на вземането на решения, изпълнение на творчески задачи или съвместно
създаване на дизайн и други проекти. Краудсорсингът се прилага и за подпомагане на
различни фази на управленско вземане на решения. Чуи и колеги (Chui, Liang, & Turban,
2014: 49) смятат, че има четири основни компонента на краудсорсинга: задачата, която
се възлага на външни изпълнители; хората, която изпълняват задачата; процесът на
краудсорсинг и оценката на резултатите. Според тях, всеки компонент

трябва се

изследва от гледна точка на управлението на процеса, на търсене на информация за
поведението на хората и на необходимите информационни технологии.
Управленско измерение на краудсорсинга не може да бъде успешно без
привличането на високо качество външни специалисти. Възникват въпросите: как да се
наемат те, как да се управляват и мотивират. Например, същите автори цитират
изследване за това как да се изберат подходящи участници, което предлага
идентифицирането да става чрез два типа механизми за подбор: базирани на
квалификация или на опит в съответния контекст. Механизмът, основан на
квалификацията, изисква външните сътрудници да демонстрират определени знания
или умения, преди да се разреши да участват. Контекстно-специфичният механизъм
избира въз основа на атрибутите на контекста на решението. Например, компанията
може да избере студенти от колеж, ако задачата е свързана с висше образование. (Chui,
Liang, & Turban, 2014: 45)
Друго ключово предизвикателство при управлението на краудсорсинга е как да
се проектира стимулиращ механизъм, който да помага за привличането на
висококачествени решения. Допълнителни стимули, свързани с награда за победителите,
биха могли водят до по-качествени решения. Ако една организация предоставя само
стимули за участие в конкурса, обаче, повишаването на конкуренцията в резултат на
стимула може да понижи качеството на взаимодействието и, съответно, на резултата.
В поведенческото измерение успехът на краудсорсинга зависи от масовостта на
участие. Следователно, от голямо значение е да се проучат възприятията на
сътрудниците и мотивите им за участие в краудсорсинг. Например, Лаймайстър и
колеги (Leimeister et al., 2009: 197) изследват мотивацията на сътрудниците да участват
в конкурс за идеи за корпоративен софтуер за планиране на ресурси. Авторите
установяват набор от разнообразни фактори, който може да мотивира за участие в
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краудсорсинг, включително учене на нови и интересни неща, незабавно и добро
заплащане, възможност за маркетинг на себе си и просоциални мотиви.
При проектирането и управлението на процеса на краудсорсинг трябва да де
вземе предвид и стремежът към непродуктивно поведение на участниците в
краудсорсинга. Установени са две основни форми: „групово мислене“ и измама при
краудсорсинг. Задачите, поставени през краудсорсинга, могат да бъдат саботирани, ако
значителен дял от участниците се интересуват преди всичко от максимизиране на
финансовите си печалби чрез генериране на общи отговори, без действително да се
ангажират в работа върху задачата. (Chui, Liang, & Turban, 2014: 46)
Практиките по съвместно вземане на решения в киберпространството са
свързани с редица етични проблеми, които не получават необходимото внимание, а се
заместват от прагматични решения. Получените предложения за решения се генерират
най-често от групи, в които е трудно да се прецени чий индивидуален принос каква
заслуга има за крайния резултат. Често възнаграждението е на основата на
предварително изградената репутация и не е свързано с бъдещото използване на
решението постигнато чрез краудсорсинг от компанията. Обичайно е да няма и
признание за авторски права. Всичко това поставя компанията в много по-изгодна
позиция от участващите индивиди.
Вземане на решения чрез краудсорсинг в критични ситуации
Вземането на решения чрез краудсорсинг става и в критични ситуации като
евакуация при бедствия и аварии или за мигриране в други страни, когато човек се
убеждава, че има по-добри възможности вън от родната страна.
Учени (Dash & Gladwin, 2007: 67) са изследвали широк спектър от фактори,
които влияят на решенията за евакуация, след като хората чуят прогнози за ураган и
друга аналогична информация. Вземането на решение за евакуация, според авторите,
има три основни аспекта: предупреждение, възприемане на риск и решение за
евакуация. Предупреждението е получаване на информация: важни елементи са
предварителното информиране, съобщаване на оценката на риска, информацията,
включена в прогнозите за урагана, и времето на съобщаване на тези прогнози. Но
предупреждението не е просто изслушване на официални информация, то е и социален
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процес. Самите предупреждения не мотивират евакуацията - хората трябва да
възприемат риск, като претеглят обективната информация от гледната точка на
субективни процеси като убеждения, оценка на надеждността на източника на
информацията и пр. В този процес акцентът пада върху ролята на дискурса в
социалните мрежи, който често е решаващ за вземането на решение за евакуация. (Gao,
Barbier, & Goolsby, 2011: 10)
Социалните мрежи все по-често играят критична роля при природни бедствия и
като разпространител на информация, която може да се използва за облекчаване на
последиците за пострадалите. След като ураганът „Дориан“ разруши част от
Бахамските острови през септември 2019 г., хората публикуваха множество текстове и
снимки за личните си преживявания по време на бедствието чрез сайтове в социалните
медии като Twitter, Flickr, Facebook, блогове; видеоклипове бяха публикувани в YouTube.
Редица световни агенции като BBC, Reuters, CNN съобщиха, че само за 48 часа
директно от съобщения са събрани над 10 милиона щатски долара дарения, което
свидетелства за мощта на социалните медии.
Социалните медии са особено полезни и за системите за оказване на помощ при
бедствия. Тези системи се фокусират основно върху създаването на протоколи за
координация и механизми за управление на действията на правителството и
неправителствените организации (НПО). Социалните медии се използват за генериране
на карти на кризи и за междуведомствена карта, която позволява на различните
организации да споделят

информация, да си сътрудничат, планират и изпълняват

споделени мисии за подкрепа на пострадалите. (Gao, Barbier, & Goolsby, 2011: 11)
Към тези междуведомствени карти се разработват и приложения за подпомагане
на краудсорсинга за помощ при бедствия. Например, виртуални общности правят
валидиране на информация, допълване на информацията за създаване на карти на
местностите, на ресурсите, на пораженията, изготвят списъци на хората в бедствено
положение. Като допълнение на краудсорсинга са използва и т.нар „групсорсинг“, при
който виртуалната общност формира групи за изпълнение на определени задачи:
събиране на информация за бедствието, съдействане за обобщение на ситуацията, за
валидиране на геотаговете на пострадалите, за транспортните условия, за наличните
групи от лица с различни ресурси и способности, работещи на мястото на бедствието.
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Тук, обаче, възникват и сериозни проблеми. В социалните мрежи се получават и

измамни съобщения, които при добър камуфлаж могат да се разпространят бързо,
особено в хаотичната среда на бедствието. Предадени от приятелите в социалните
мрежи, те имат по-голяма убедителност от много разубеждаващи съобщения, дори и от
страна на правителството. Това може да доведе до противодействие на усилията за
спасяване на хора.
Когато се съобщават данни за близки, които са в проблемна ситуация, често
данните могат да са пресилени, за да се предизвика приоритетно отношение от страна
на подпомагащите групи.
Тези въпроси, които имат етична природа и са комплексни по характер, се
решават чисто прагматично, като се цели да се подобряват възможностите за проверка.
Например, при разработването на кризисни карти и приложения за краудсорсинг, в
системите за управление да се създават модули, които с помощта на машинно обучение
върху предходни случаи да могат да разпознават и докладват съмнителни публикации,
като ги маркират за допълнителна проверка. (Gao, Barbier, & Goolsby, 2011: 12) Но при
обичайния недостиг на ресурси на мястото на бедствията, проверката може да не бъде
извършена и дори много опасни случаи да останат игнорирани. В такива случаи може
да се стигне до това алгоритмите на практика да вземат решение за спасяване на
човешки живот.
Вземане на житейски решения под влияние на приятелите от социалните
мрежи
Дотук показахме как компаниите, правителствата и неправителствените
организации мобилизират огромен креативен потенциал вън от своя личен състав. Тези
възможности вече се експлоатират и от отделните индивиди, които започват да търсят
решения на свои лични или житейски проблеми с помощта на приятелите и
последователите си в социалните мрежи. По този начин се вземат решения не само в
критични ситуации, но и за ежедневни дейности като покупки, избор на място за
почивка, на ресторанти, клубове, фитнес зали. В такива ситуации хората могат да
променят това, което обикновено правят, заради социалния натиск или желанието си да
се чувстват включени.
Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 4, кн. 2/2019

Етична сензитивност...

196

В литературата има данни и за ежедневни дейности, решенията в които се вземат
на основата на сравнения с другите във виртуалните социални мрежи. Тези сравнения
имат силата да влияят върху решенията за купуване на продукти или услуги: човек
може да избере да купи по-скъп продукт от този, който приятел от социалните мрежи е
показал, защото не иска да пропусне възможността да се покаже като по-добър от
другите в нещо или да се чувства включен в общността по този начин. В такива
ситуации хората могат да променят това, което обикновено правят или купуват, заради
социалния натиск и страха да бъдат изключени.
Литературата предлага и данни, които свидетелстват, че хората вземат редица
важни житейски решения под въздействието и със съдействието на своите приятели от
виртуалните социални мрежи. В едно от нашите изследвания (Milusheva & Zinovieva,
2019: 61) е показано, че склонността да включват приятелите от виртуалните
социалните мрежи в личните решения зависи от личностните характеристики на човека
като общителност, невротизъм, отвореност към нов опит. Особено значение има
импулсивността, която повишава податливостта към подчиняването на собствените
решения на съветите, получени от виртуалните социални мрежи.
Лидерите на мнение в социалните мрежи, за които и на български се използва
думата „инфлуенсъри“, оказват дълбоко влияние върху формирането на мнението на
обикновените членове. Изследванията на влиянието на лидерите на мнение в
социалните мрежи показват ясно как се осъществява промяната на собственото мнение
дори

по

отношение

за

закупуване

на

определена

стока.

В

сравнение

с

разпространението на мнение в социална мрежа без лидери на мнения, в социална
мрежа с лидери мнението се разпространява по-бързо (Yiyi et al., 2018: 133). Вилануева
и колеги (Villanueva, Yoo, & Hanssens, 2008: 48) смятат, че лидерите на общественото
мнение могат да предоставят информация за продуктите и съвети за решения за
покупки на други потребители чрез честа лична комуникация с последователите и по
този начин да повлияят на нагласите, убежденията и поведението на други потребители.
Тези автори показват, че стига нивата на доверие на обикновените членове в дадена
социална група в лидера на мнения да са достатъчно високи, дори ако първоначалните
мнения на обикновените членове са различни от това на лидера, лидерите на мнения в
крайна сметка са в състояние да насочат обикновените членове да приемат желаното от
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тях становище. Йаййи и колеги показват, че повишаването на доверието в лидерите на
мнения може да увеличи максимално силата им на влияние в електронната търговия
(Yiyi et al., 2018: 133).
Това са само малка част от формите на вземане на решения с помощта на
другите в социалните мрежи. Тези практики са ежедневие, социалното сравнение оказва
постоянен натиск върху индивида, който почти непрекъснато е подложен на
информация за действията и преживяванията на другите, както и на тяхната оценка на
собствените му действия. Това повдига въпроса за автономността на индивида и за
автентичността на направените избори. Именно ежедневният натиск дава възможност
за попадането под влияние на други (както отделни лица, така и институции) дори без
човек да си дава сметка какво се случва. Границите между аза и обкръжението се
размиват и човек постепенно се поддава на повече натиск, като вътрешното ядро на
индивидуалността ерозира и може да се стигне да парциализация на аза.
Заключение
Направеният анализ на вземането на решения с помощта на виртуалните мрежи
показва, че тази форма на разпределено вземане на решения е широко използвана в найразнообразни дейности от всички основни агенти в обществото – бизнеса,
правителството, неправителствените организации, индивидите. Този тип вземане на
решения се оказва много ефективен, което води до бързото му разпространение, до
създаването на нови форми и навлизането в нови сфери. Но той създава и сериозни
етични проблеми, които вместо да се идентифицират и решават, се заменят от
прагматични решения, които се често диктуват чрез софтуерни продукти.
Необходимо е заостряне на вниманието върху етичната страна при вземането на
решения във виртуалните социални мрежи. Ключов аспект е формирането на
рефлексивност и по-специално на етична сензитивност към собственото поведение и
това на другите, стремеж към детекция на влияния и развиване на умения за
противопоставянето им без да се губят възможностите, предоставени от виртуалните
социални мрежи. Това са основни страни на компетентността за участие във виртуалния
свят. За да се постигне това, е важно да се създават програми особено за деца и
младежи за изграждане на умения за навигиране във виртуалните общности при
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запазване на индивидуалността, както и за превенция на негативните последици от
вземане на решения с помощта на хора, които нямат необходимата компетентност за
подпомагане на този процес.
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Abstract
Digital communication requires not only technical skills, but ethical competence and cultural
awareness as well. These two perspectives should enter into public discourse as part of the
digital ethics development. This paper describes two different visions of the Internet spatial and textual. They are the basis for formulating and systematizing problem areas in
the ethical regulation of digital communication, and for understanding morally
responsible behaviour in terms of ethical infrastructure and risk perception.
Keywords: visions for internet, textuality and spatiality, digital ethics, soft ethics, ethical
infrastructure.

Въведение
„Eтика“ и „риск“ сa неизбежни думи във всеки размисъл и преценка на големи
технологични преломи. Потребността от „oбновяване на етиката“ или от „нови
етики“ поради техническото развитие е изтъквана отдавна – поне от 70-те и 80-те
години на миналия век. Звучат като казани за днешните процеси на цифровизация
думите на Ханс Йонас, че „технологичната цивилизация, в която живеем, е наистина
„нова“ цивилизация, където информационните и комуникационните технологии играят
жизненоважна нарастваща роля, изискваща нова етика, фокусирана на принципа на
отговорността“ (Jonas, 1979). Дигиталнaта комуникация обаче преобръща из основи и
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пренарежда почти всички начини на действие в човешките връзки, труд и развлечения.
Създадената он лайн среда и конкретно – интернет предефинира нашите персонални и
групови идентичности.
Този текст е покана да се осмислят въпроси на дигитална етика чрез представите
ни за интернет. Направен е опит да се разкрият различните визии за интернет и от
тук – да се разграничат проблемни сфери за етическо регулиране, възможно чрез тази
т.нар. цифрова, soft или инфо-етика. Независимо от избрания термин, дигиталната
етика следва да обобщава и проблематизира концептуално „уроците“ от опита ни на
живот в Мрежата. Разбира се, не е нужно да си експерт, за да знаеш, че Мрежата не е
само интернет. Но точно той е позната почти на всеки жител на планетата
инфpаcтpyктypа, която cвъpзва компютри и други устройства в колекции от снимки,
музика, анимации, видео и текстове, откриваеми и достъпни за всеки. Как да гледаме и
мислим себе си в това ново човешко условие е философският пред-въпрос на
дигиталната етика. Тя би трябвало да формулира особеното в етическите регулации на
дигиталния свят и управлението му, «удържайки» човешкото в бъдещето. Дигиталната
етика би следвало да се «проектира» от подобно морално-философско равнище до
конкретното ниво на структуриране на специфична етическа инфраструктура на
интернет

-

така

важна,

както

е

техническата,

социално-икономическата

и

политическата архитектура на глобалната мрежа.
1. Визии за интернет в културологическа и етическа перспектива
Дигиталното

поведение

(мрежовото

общуване

и

съществуване)

стана

изследователска тема извън техническата експертиза – на границите между психология,
педагогика и поведенчески науки, медийни изследвания, културна антропология и
литературознание, естетика, социология и етика. Развиха се нови направления –
психология на интернет комуникациите, виртуална етнография, дискурс анализ на
компютър-медиирана

комуникация.

„Критични

изследвания

на

киберкултурата“ (Silver and Massanari, 2006) е приемливо обобщено назоваване на
изредените концептулани търсения. Често в тях се аргументира загриженост за
последиците от новата ни „форма на живот“ в мрежата. Но освен изтъкване на
негативнни последици, хуманитаристите търсят аналогии в по-широки перспективи и
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по възможност – отвъд „евристиката на страха“ (по Х. Йонас). Балансът между ново
и установено, креативно и устойчиво става все по-важен там, където гражданско и
дигитално, потребителско и персонално поведение по-плътно съвпадат.
Етиците и психолозите се позовават на експертите инженери и програмисти.
Затова нека припомним, че същността на интернет и социалните мрежи WWW (Web)
най-често е определяна като пространство: това е информационно пространство,
където документи и други уеб ресурси се идентифицират от Uniform Resource Locators
(URL адреси), които могат да бъдат свързани с хипертекст и са достъпни чрез интернет
(McPherson, 2009). Подобно разбиране не е консенсусно или единственото социалноприемливо. За три десетилетия на ползване на интернет са се породили алтернативни
представи с директни и преносни значения.
Едно от последните изследвания за природата на интернет се нарича „Четирите
интернета: геополитика на дигиталното управление“ (O'Hara and Hall, 2018). Интернет е
видян в социо-културна и глобално-стратегическа перспектива. Той е определен като
крехка конструкция на хардуер, софтуер, стандарти и бази данни, която се управлява от
все по-широк кръг частни и публични участници, подложени на политически натиск.
Тези участници са ограничени само от доброволни и често формални поведенски кодекси
и протоколи, т.е. липсва моралната общност на заинтересовани страни в дискурса. В
цитираната монография са очертани контури на обособяващи се една от друга визии за
начина, по който е най-добре да бъде разиван и управляван интернет. Всички модели
имат своята геополитическа роля и биват подкрепяни на национални равнища. Първият е
отвореният интернет на Силициевата долина, който отразява идеализма на създателите на
интернет. Проектиран е да бъде свободен, достъпен и отворен, с прозрачни стандарти и с
преносими, разширяеми и оперативно съвместими данни и софтуер. Европейските нации
и Европейската комисия приемат и поддържат втората визия за „буржоазен“ интернет.
Тук т.нар. тролинг и лошото поведение са сведени до минимум и има по-голяма защита
на личния живот, вероятно – с цената на по-малко иновативност. Китай и много други
(азиатски) държави възприемат и развиват трети, авторитарен интернет, където
технологиите за наблюдение и идентификация подпомагат социалното сближаване и поголямата сигурност. Четвъртият и по-комерсиален възглед е водещ, според О'Хара и
Хол, за американските републиканци във Вашингтон. При него онлайн ресурсите се
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приемат като частна собственост, чиито притежатели и мениджъри могат да си
осигуряват приходи, като им поставят пазарни цени.
Кой от четирите интернета ще надделее, макар и временно? Това е въпрос на
глобално съревенование; то се очертава да е дълго и в него не винаги ще е възможна
стратегията сътрудничество, при която всеки печели нещо. Отвореността на интернет в
първата, като че ли доминираща и приемлива визия и за създателите му, е уязвимостта му.
Тя може да бъде използвана за дезинформация и хакване. Но към тях по-често се
прибягва в страни, възприели останалите три представи за интернет. Според авторите за
модела за четирите визии трябва да сме подготвени за такъв интернет, за който е сигурно
само едно – че ще се развива непредвидимо. Крехкостта е универсалната му черта.
Освен тази геополитически насочена типология, специален интерес за философа
предизвиква идеята за две визии за интернет. Именно те са основа на настоящия
етически анализ, ориентир за систематизиране на проблемните зони за етическо
регулиране на интернет комуникацията. В „Етика на изследванията на интернет:
оспорване на изследователския модел за хората като субекти“ авторите Е. Басет и К.
Риордън поставят въпроса как да описваме интернет – чрез метафори за физическия
свят или по образ и подобие на човека? Дали интернет е пространство, което усвояваме
или е текст, който създаваме и трябва да разбираме? В цитираната работа се защитава
тезата, че в противовес на масовия пространствен образ за интернет, следва понастойчиво да се изтъква, опазва и развива неговата текстуалност. Подразбирането,
че интернет е пространство е форма на проектиране на опита на тялото и моделирането
му. Подобен възглед е уместен и достатъчен в случаи като имейл комуникацията, но за
да се ориентираме в „сложния терен на етиката в интернет, трябва да виждаме в
интернет културна продукция на текстове” (Bassett and O’Riordan, 2002, p.245).
Преобладаващото възприемане на интернет само като среда, било то и
социална, води до опасност oт незачитане на правата на човека като право на
информирано

съгласие

например

във

всичките

му

измерения

–

от

„невинното“ използване на електронна поща между лица и групи за целите на
културно-антропологически научни изследвания до злоупотребата и търговията с лични
данни с търговски цели. Ако мрежата се приема като среда, то това е специална
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текстова среда с произтичащи последици за отговорност, степени на доверие и
скептицизъм към информирането и интерпретациите в нея.
Пространствената визия за мрежата поражда и стимулира излишество в
интернет комуникацията. И това се схваща като проблем не само, ако си верен на
сентанцията на Сенека, че „всяко излишество е порок“. Огромната част от големите
данни никога няма да се изпозлва – те са боклук, който се налага да се съхранява
отговорно някъде от някого. Визията за пространство е податлива и удобна за
културогически трактовки. Й. Детев в докторски труд описва виртуалната публичност
като мегдан. (Детев, 2016). Мегданът - социално място, различно от форума – е с
очертани граници, а отвъд него има боклук, обозначени са или спонтанно са направени
„боклучави“ места. Полезно е да се обяснява метафорично и аналогично тази новата
интернет социалност.
Представата за интернет като "космос" (пространство) произтича от общите
ни класически познания по физика и философия – приемаме, че преди да опознаем
нещо, го възприемаме като „положено някъде“. Това предразбиране и за интернет като
място подкрепя сливането между дейностите, които извършваме чрез интернет, с
реалните ни действия. В пространствената визия се вписва аргументът, че всяка изява и
активност в Интернет трябва да се разглежда като поведение на лице.
Според втората визия, текстовата, интернет не е мислим само като ново
пространство. Тук се изтъква имеративът, че човешките същества не могат да са
наблюдавани като предметите. Интернет е средство за произвеждане на богат спектър
от данни, тези, твърдения, термини, образи и илюзии, и всички те са тескт, който
следва да се обогатава и осмисля, като последните (т.е. илюзиите, лъжите и
фалшивите новини) трябва да се ограничават. Ето защо е нужно непрекъснато взиране
и проучване на интернет технологиите като инструмент за текст, създаващ съдържания,
различни по жанр, насоченост и привлекателност за разнородни и променящи се
публики.
Текстовата визия е откриваема в изграждането на Интернет технологиите като
виртуалност. След 70-те години се натрупват аргументи в науката (психологията) и в
изкуството (кино, художествена фотография) за изразяване на себе си и за симулации на
образи на лица. Това сливане на лице и текст е повлияно от изследвания за
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разпознаване на лицевите емоции и чувствителност, възпроизведени компютърно
(Ekman, 2003). Идеята е свързана с аргументи от биомедицински, неврологически и
поведенчески науки за „човекоподобния“ модел на преливане и обединяване от образи
към обекти. Това води до уподобяване на човешката нервна система с новите
технологии, на мисловността – с лингвистичните машинни операции. Визията, която
започва да се приема, някои наричат нова теологическа парадигма, т.е. аналогия на
сътворяването, на човекоподобното в техническото. Тази текстова интерпретация дава
възможност да се мисли за „културно строителство“ на дигиталното пространство
като свят със свои регулации и норми – правни и етически. Така отново се
възпроизвежда дуалистичния човешки свят с разделянето на реален и виртуален,
тукашен и отвъден, стар и нов, долен и горен... Познатата за човека йерархизирана
рамка е „запълнена“ с още два варианта на светове.
2. Интернет като текст: професионално-етични импликации
Двете визии – пространствената и текстовата – се конкретизират в начините на
предлагане и продаване в социалните медии. Полезно е да се вгледаме в езика на
доставчиците и интернет маркетинга – в пространството от уеб страници има
ферми, имения, работилници, чифлици, стаи (да си припомним, че на много индоевропейски езици „стая“ и „пространство“ са еднокоренни или еднакви думи). Тази
терминологична стратегия показва доминиране на пространствената представа. Но
когато се осмисля разнородната палитра от съдържания и субекти в интернет, състояща
се от общности със свои артефакти и стереотипи, начини на водене на диалог и дебат в
междуличностното

комуникиране,

то

подобно

мисловно

пренареждане

„превръща“ интернет в текст – културен, поликултурен, глобален. Щом като той се
възприема

като

форма

на

културна

продукция,

тогава

авторството

става

първостепенно. На преден план е настояването за спазване на правила и зачитане на
персонални

и

групови

ценности

–

автономност,

неприкосновеноаст,

конфиденциалност, получаване на съгласие от всички участници в дадена група,
оценяване на степени на риск и ползи за всички в нея и извън нея. Текстовата картина
може да се конкретизира в различни посоки – експертно-професионално или
дизайнерски-естетичски, но водеща е представата за автор. Връзката между текст и
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автор в интернет комуникациите е проблем културологичен, етически и поведенски,
който не би трябвало да ограничаваме само с правни регулации (например
интелектуална собственост, GDPR и новите европейски регулации). Припокриването и
„сливането“ на текст с автор е дискутирана и оспорвана идея и преди ерата на новите
технологии през целия 20-ти век. Да си припомним, че в културологията, литературната
критика и постмодерната философия са предложени разнообразни модели за свързаност
на текст и автор. Направлението на „новата критика” на Т. Игълтън или т.нар. ново
литературознание е влиятелна концепция за всички, работещи със знаци и смисли.
„Новите критици“ се опитват да „отворят текста“, да прекъснат връзката му с автора и
да включат публиката (Игълтън, 2003). Текстът е прозорец както към душата на автора,
но и към всеки, който го чете. Текстът е "самодостатъчен", освободен от контекста
на произвеждане. От тук възникват аргументи ‚за“ и „против“ в логическото извеждане
на идеята за права на автор върху текста, разбиран по подобен начин.
Полезно е да се знае, че въпросите за интелектуална собственост като
разпространение и разрешение за „преместване“ на някакъв текст се разискват за
първи път по отношение именно на литературни текстове след края на 19-ти век.
Тогавашният модел на владеене е свързан с формиралата се по същото време
„политическата икономия на културно производство“, която е отказ от старата
патронажна система на кралско или богаташко меценатство и спонсорство. Индивидът
е признат като културен създател. Съдържанието принадлежи на автора и той е
свободен да го разпределя, адаптира, тиражира. Да си автор на текст става признаване,
че някой е собственик, но не и че текстът отразява персонална гледна точка.
В интернет има тестове (включително музика и образи), попадащи под закони за
авторско право – проблем, основателно дебатиран експертно и публично. Има обаче и
текстове, които не могат да са обект на правно регулиране, които се считат за публични,
заедно с всичко, което даден автор е отстъпил за обществено ползване. Възприетата
практика на регистрация на авторско право върху текстове, разпространявани чрез
интернет, ни отпраща към първата представа за интернет като пространство – има
видими и невидими места, явни и потайни „кътчета“ в него. Идеята на „новите
критици“, че същността и смисълът на всеки текст е в процеса на четенето му,
приложена към мрежите, съдържа загриженост за степента на съавторство на
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участващите в прочитане, осмисляне, преработване и изследване на публикувано. От
тази перспектива текстът в интернет се възприема като по-пропусклив, мек, ковък.
Колко пъти си видян, харесан и цитиран става важно за всички – зрели и незрели
посетители, за певци, поети, учени и други „създатели“.
Текстовата природа на мрежата влиза в противоречие с утвърдени представи за
професионализъм и кариера в социално-хуманитарните науки. Обичайната
практика в научното израстване днес изисква определен брой стойностни авторови
научни публикации. Процедурата изследователят да представи текстове за конкурс е
следване на принципи за обективност и равнопоставеност в конкуретното
професионално развитие. В тази парадигма очакваната роля за постижения на
академичния човек е, че е разкрил "истини" за някакъв изследван от него обект. Но
подобен подход е основателен само при проучване на неодушевени предмети.
Съвременните модели за текста и интерпретативната природа на хуманитарното знание
потвърждават, че е невъзможно научно изследване, което да не е променило
наблюдаваното и интерпретираното. Смисълът на ситуацията не съществува преди
самото изследване е теза, валидна за поведенските науки. В такава перспектива (да я
наречен културно-антропологическа) във всеки текст, особено – предостявен в
интернет, има множество заинтересовани участници. Социалните мрежи подсилват
действието на този фундаментален изследователски принцип на хуманитаристиката,
като поставят на преден план и по нов начин въпроси за съавторството,
сътрудничеството, ръководенето, плагиатството, съдействието, т.е. – за етиката в
професионалната експертиза. Когато правим морални преценки, често прокарваме
плътна разделителна линия между човек и текст. Но щом като последният не е предмет,
„висящ“ в пространство, то подобно разграничаване е неадекватно. Какъв трябва да е
например отговорът на въпроса „следва ли да се цитира точно текст, взет от чат
рума?“ Ако последният е пространство за диалог, то отговорът е „не“. От друга страна,
самият диалог е текст, който следва отговорно да се опазва в първоначален вид като
собственост. Но ако той е поместен в публично място, би могъл да се възпроизвежда,
съкращава, видоизменя. Затова интернет често се възприема като полулично
пространство. Лесната и лека комуникация чрез интернет подхранва илюзии,
които пренасяме от и към реалния свят – например миража за достъпност на всичко за
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всеки, за равно и широко представителство на всякакви групи в публични прояви и
институции. Така се създава илюзорното впечатление за растеж на ранообразието, както
и тежки разочарования от реалността на тиражиране и имитации.
Пространствената визия за мрежата, доминираща в рекламния, търговски и
политическия изказ, пренебрегва човешкото присъствие и взаимодействие. Пропуска се,
че в това социално пространство се сътворява култура и се въздейства върху други.
Затова тук е нужен етически фокус – мислене и загриженост за съвестно и отговорно
етично поведение, аналогичен на строгата професионална етика в научните
изследвания. Подобно разсъждение и поведение е присъщо на „меката“ (soft) етика. Ако
твърдата етика е близост на моралните норми с недопустимото от закона, то тук се
мисли и върши нещо над и отвъд съществуващи правни регламенти, често с цел да
се промени обхвата и да се разшири сферата на саморегулиране. „Мека етика“ е
„етиката след спазване на регулациите“. Според Л. Флориди и твърдата, и меката етика
предполагат степени на осъществимост, макар и различни – и в двата варианта субектът
има моралното задължение да извърши дадено действие, само ако то на първо място е
действително възможно. (Floridi, 2018).
3. „Хибридност“ на интернет и етика на дигиталното поведение
Думата хибрид (хибриден) не случайно се наложи след появата на интернет и
социалните мрежи, независимо дали се употребява за автомобили или войни.
Пространствено-текстовата „кръстоска“ (смесване и двойственост н) е хибридността на
интернет и негова същностна черта. Подобна двоякост на възприемането на „двете
маски“ на интернет би могла да подреди противоречиви проблемни зони за етическо и
правно регулиране от гледна точка на етиката на дигиталното поведение.
Без да претендира на изчерпателност, разграничаването дава възможност да се
отделят съществени за етиката и приложната етика рискове, както и да се търсят
отговори на въпроса има ли самостойно място за т. нар. комплайънс етика (етика на
съответствието и регулирането). Идеята може да бъде систематизирана таблично така:
Две визии за интернет и рискови проблемни зони за етическо и правно регулиране
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Акцентира Пространственост
се
върху (среда)
(проблемни
зони):
1.
Цифровото
(дигитално)
„отвъдно“ пространство
2.
След
дигиталната
смърт,
„пространството
остава“:
дигиталната собственост?
3.
Преносимостта на информацията

Текстуалност
(съдържание)

7.

Степените
на
неприкосновеност на данните
Личните данни не могат ли
бъдат продавани? (в ЕС това е
норма)
Правото да бъдеш забравен
(право на изтриване на данни)
Правата по наследяване на данни
Правата на пълнолетни –
непълнолетни
Дигиталните вредители (хищници) в „Завещаването“ на акаунт: кой
пространството
взема
решение
за
разпореждане?
Дигиталната
компетентност
и Авторството,
съавторството,
разумност
плагиатството
Публичното място (мегдан, форум)
Посланието, съобщението

8.

Цензурата е фокус на проблемите

4.
5.

6.

Заплащането е проблем

Oчакваниятa за добро поведение в текстовото пространство непрекъснато се
завишават, като акцентът вече е върху елементарни етични навици. Етични навици в
комуникацията могат да се създават чрез прости правила: например, изискване и
наличие на декларация за намеренията дали даденият текст е предназначен за
публикуване или е само за „консумация“ от ограничена група в мрежата. Има значение
доверието към правила, които създателят на групата сам спазва; така той поема
допълнителни отговорности за мониторинг, оплаквания, отстраняване и контрол на
членуващите. Когато в интернет се тиражира мнение на известна публична фигура
(политик, учен, артист, влогър), то нека се оценява какво е посланието и дали внася
различен елемент в смисъла на комуникацията. Правилото за въздържаност в изказа е
подсилено и не противоречи на принципа на свобода на словоизлиянието. Примерите за
спонтанни неразумни изрази, негативни послания и премълчаване, скриващо агресия
или персонална безотговорност са силен демотиватор в груповото споделяне. Реакцията
при

липса

на

лична

морална

отговорност

са

прекомерните
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институционална сръхрегулация. Всяка власт е привлечена от това да играе и
манипулира в разпространението, промяната, ограничението и „анихилацията“ на
текстове в публични пространства. Противодействието на административно-правната
свръхрегулация е в разумността на всеки потребител (гражданин), и това не е
дидактика. Отделно на различните равнища етическата регулация на мрежовата
комуникация се институционализира чрез експертни групи, консултантски комисии за
съвет и дори екипи „за бързо реагиране“ (task force) (Ethics Advisory Group, 2018).
В заключение, интелигентното приспособяване към новия дигитален свят е
неизбежност за оцеляването ни като Homo sapience. Важно условие за това е
функционирането на спирачния механизъм на културата и ценностите. Той се
проявява в способността за самостоятелна етическата преценка и регулация, основани
на културен прочит на интернет комуникациите. Развиването на дигиталната етика като
етическа инфраструктура, т.е. процедури и политики, наред с мислене и обучение, е
ориентир и усилие, което активно трябва да се подпомага от българските етици.
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Abstract
There is no separate/different morality in the virtual space. It is simply a copy of morality in
the real space. It is possible, and should be, to create a universal moral code for users of social
networks and the virtual space as a whole. It must be based on the basic moral values of the
modern man, projected to the conditions of the virtual environment. Contemporary morality
in its origin is primordial and orthodox. It is not abstract, but real – in history and in the
present.
Кey words: morality, virtual space, secularity, technology, moral code
Ако 20-ти век беше век на войни, конфликти и технологии, но и на западаща
нравственост, то настоящият 21-ви век има шанса да доведе човечеството до състояние,
в което нравствените основи на битието ще се превърнат във виртуалност. Обикновено
се твърди, че виртуалната реалност носи със себе си маса възможности, които ще
развият интелектуалния потенциал на човека до неподозирани нива. Това обаче е
съпроводено с много съпътстващи процеси, голяма част от които не са описани и
разбрани, и вероятно ще променят човешката дейтвителност, но засега в непредвидима
посока.
Проблемът за историческия път на човечеството, на неговата отговорност за
прехода на цивилизацията към постиндустриалното общество, се намира в центъра на
съвременните дискусии. (Быданова, 2001). Един от най-значимите аспекти на тази
дискусия е този за нравствеността. За съжаление това не се забелязва от масовия човек
и така нещата се затварят в рамките само на научните среди. Нравственоттта в
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съвременния виртуален свят започва да избледнява, погълната от технологичния океан
и сетивната магия на екрана. Конструирането на новия свят е сериозно, а и
предизвикателно занимание, но то не е по силите на отделния човек, а дори – и на
отделните общества. Това е планетарен въпрос и изисква сериозни усилия, както от
специалистите, така и от политиците и гражданите. Основната дилема в областта на
нравствеността тук е дали трябва да се разработи нова морална концепция или трябва
да се следват ортодоксалните начала, върху които се е изграждала нравствеността до
днес. Всъщност тази дилема е изкуствено поставена.
Хората, които пледират за безкрайността на виртуалната реалност, не виждат
никакъв проблем да прехвърлят нравствеността в полето на виртуалността – щом като
тя ще е господстваща в един бъдещ свят, значи всички реалности трябва да бъдат
виртуализирани. Проблемите се крият в това, че нравствеността е същност на
личността и нейното виртуализиране означава в крайна сметка маргинализация на
самата личност. На свой ред възниква въпросът какво ще загуби човекът, ако наистина
се стигне до такава трансформация? Още повече, че редица учени и общественици дори
приемат една такава промяна като прогресивна и вълнуваща. Животът непрекъснато ни
изненадва в това отношение, напр. роботите с интелект, които могат да разбират
човешката реч и да водят смислен диалог с хората, да се самоуправляват и
самоусъвършенстват, вече не са мечта на човечеството, а действителност, която е
канализирана. Не трябва да се забравя обаче, че роботите са продукт на науката и
технологиите, създадени и развити от самия човек. Поради това те имат изкуствена
природа и наистина при тях всичко може да е виртуално, дори и, доколкото въобще
може да се говори за това, – тяхната нравственост. Не така стоят нещата с човека,
защото той е иманентен на Твореца, а значи не е виртуален, а същностен. И
нравствеността

е

едно

от

началата

на

тази

иманентност.

В

този

смисъл

виртуализирането/маргинализирането на нравствеността води до разрушаване на
същността

на

самия

човек.

Тенденцията

на

усъвършенстване,

развиване

и

видоизменяне на природата на човешкото същество не противостои на консервативната
нравственост, както понякога се говори. Напротив, развитието на човешката природа
включва

в

себе

си

разцъфтяването

на

нравствеността

и

нейното

разпространение.
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Бурният ръст на науката и технологиите в последните 50 години даде на
човечеството невиждани до сега възможности да влияе върху природата и хората. Това
увеличава многократно изкушенията да се злоупотреби с тези ресурси и така да се
предизвикат непоправими беди. Единственият сигурен начин да се противостои на тази
тенденция е като се утвърждават нравствените устои на личността. Противоречието на
това разбиране с анонимността и неограничеността на мрежата е само външно-сетивно.
Идеята, че във виртуалния свят всичко е спонтанно и ситуативно, която беше развивана
в началото на неговото съществуване, доведе постепенно до сериозни проблеми със
сигурността на данните и неприкосновеността на личния живот. Впрочем, това беше
разбрано много добре от отговорните професионалисти, които създадоха механизми за
етична реулация в мрежата. Това са професионалните етични кодекси, които, макар да
регламентират специфични аспекти на служебна дейност, се разпространяват от кръга
на тесните специалисти към всички участници в мрежата. Най-известните от тях са
кодексите

на

Асоциацията

на

мениджърите

на

информационни

технологии,

Асоциацията на разработчиците на компютърни технологии, Асоциацията на
ползвателите на информационни тенологии в САЩ и Асоциацията на сертифицираните
компютърни професионалисти. (вж. Малькова, 2001). На основата на тези етични
стандарти Международната федерация по информационни технологии (IFIP) препоръча
на националните организации да разработят собствени варианти на кодекси за
компютърна етика, като се вземат предвид националните и културни традиции
(Малькова, 2001).
Въз основа на тези процес се стигна до идеята за създаване на виртуална етика,
като област на приложната етика, чиято задача е да изготви морално-философска
рефлексия и нравствена оценка на процесите на виртуална комуникация, а също да
направи теоретическо обосноваване на етическите норми и принципи, регулиращи
поведението в тази сфера и да създаде механизми, осигуряващи съблюдението на тези
норми. (Малькова, 2001).
Човечеството през втората половина на 20-ти век век вече беше изправено пред
подобен казус. Става дума за мястото на нравствеността в консуматорското общество.
Бум-ът на потреблението, който се случи на границата на двете хилядолетия, беше
съпроводен от редица негативни процеси, напр. нелоялна конкуренция, кражби на
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интелектуална собственост, заблуждаваща реклама и некачествени продукти. С течение
на времето обаче бяха намерени решения за всички тези въпроси, така че да се намали
до възможния минимум рискът от безнравственост в сферата на потребителския бизнес.
В едно свое интересно изследване McGregor (2010) прави задълбочен и подробен
анализ на нравствените проблеми в търговията със стоки за потребление. Той пледира
за идеята, че тази дейност трябва да бъде подчинена на системни морални принципи,
които да се дефинират и реализират във всяка организация чрез т. нар. морални лидери
и да бъдат разпространявани навсякъде в организационното пространство от т.нар.
морални последователи. Така по един естествен начин цялостната дейност на дадената
(търговска) организация се поставя на нравствени основи (McGregor, 2010).
По подобен начин анализира проблема и Бубнова (2005). Според нея
съществуват три критериални точки по въпроса за мястото на нравствените ценности в
бизнеса: 1. нравствените норми са напълно неприложими към бизнеса, защото
ограничават сферата му на действие; 2. нравствеността е нужна на бизнеса само в
определени ситуации; 3. нравствеността е нужна на бизнеса като вътрешна самооценка
и основа на неговата стабилност и просперитет. Именно чрез третия вариант бизнесът
се превръща в устойчива база за функционирането на цялия обществен организъм,
което на свой ред повишава общественото доверие и вторично катализира
ефективността на бизнес-начинанията (Бубнова, 2005).
Допълнително проблемът с нравствеността във виртуалния свят се усложнява от
това, че няма единна научна концепция за същността на морала и нравствеността. Още
от древногръцките философи са дефинирани три основни парадигми в етиката, които
продължават да са актуални и днес. Деонтологичният подход акцентира върху
надиндивидуалността на моралните норми, които са задължителни по подразбиране и
индивидът трябва да им се подчинява, независимо от това дали ги приема или отхвърля.
(McGregor, 2010). При телеологичния подход е важно индивидът да предвижда
резултатите от своите действия, така че да си поставя само социално-приемливи
(морални) цели; тук той има известна самостоятелност. (Fieser, 2006). Съществува и
парадигма, която поставя в центъра на моралния избор отделната личност, която
достига до разбирането, че нравствеността е добродетел (virtue) сама по себе си и е
иманентна на социалния човек (вж. McGregor, 2010).
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Междувременно се появиха редица интерпретации на класическите теории за
морала, като следствие от цялостното преструктуриране на хуманитаристиката през
втората половина на 20-ти век в лоното на модернизма. Става дума напр. за
контрактуализма, който се изгражда върху идеята на социалния договор. Той извежда
съдържанието на морала от договарянето между всички участници в полето на тяхното
взаимодействие (вж. Ashford & Mulgan, 2018). Друга алтернативна теория е т.нар.
утилитарианизъм, при който в основата на моралния избор стои интуитивното
схващане на личността за добро, което е подчинено на идеята за постигане на
собствените цели и взаимно повишаване на радостта и щастието (вж. Hare, 1981).
Същевременно обаче може да съществува и второ ниво на морален избор, което се
нарича критичен морал и се доближава до универсалното разбиране за морала (вж. Hare,
1981). Може да се спомене и за т.нар. ситуационна етика, която пледира за накъсване на
моралните прескрипции на отделни сегменти, така че да може да се търсят конкретни
решения на моралния избор за всеки отделен случай (вж. McGregor, 2010).
Когато липсва единство в научното разбиране, тогава става сложно да се
разработи системна морална концепция. Моралът представялава система от правила,
които, без да са институционализирани, имат очевиден характер и биват определяни и
насърчавани от старейшините (личностите, които имат признат авторитет сред
обществото) като необходими за съществуването на всички хора. Те трябва да бъдат
приети доброволно и прилагани в ежедневното поведение на всеки човек, без да е
необходима заплаха от санкция. В различните общности се реализират различни
морални системи, които обикновено биват изградени спонтанно върху преобладаващата
религиозна доктрина. Тези специфики, разбира се, не са пречка да се реализират
контакти между различните хора или общности, доколкото все пак във всяка морална
система са вплетени общочовешки ценности. Виртуалният свят обаче е единен и не
бива вътре в него да има различни морални системи, понеже това ще задълбочи
неговата неустойчивост.
Също така, трябва да бъде ясно, че реализирането на моралните предписания в
ежедневието, каквото всъщност е нравствеността, зависи от индивидуалните психични
процеси, т.е. тя е опосредствана от личноста, а не е автоматична. Следователно, трябва
да се намерят начините, чрез които личността да бъде мотивирана да спазва моралните
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стандарти в мрежата при всички свои действия. Тук е много по-сложно да се ползват
утвърдените способи на юрисдикцията, които се прилагат в реалната среда. Контролът,
общо-взето, се упражнява постфактум – получава се надпревара между изобретателния
ум на хакера и канализираната процедура на юрисдикцията. Междувременно могат да
бъдат направени твърде много нарушения.
Немалка част от специалистите се фокусират върху морала като идейна основа
на нравствеността, като пропускат ролята на личността. Ако нещата се разглеждат в
тази плоскост, силно се увеличава възможността за маргинализирано виртуализиране
на нравствеността. Моралните правила сами по себе си са набор от текстове, които са
неперсонифицирани. Логиката на този подход е, че нравствеността е виртуална, понеже
тя просто е проявление на морала, а личността е само адресат на морала, а не негов
съучастник и опосредител.
Тук е особено важно да се подчертае, че психологическите процеси, сами по себе,
са само технологични, а не създаващи нравствеността. Това, върху което стъпват и
което изтъкват редица изследователи в тази сфера, е точно обратното. Така например
един специфичен психологически механизъм за реализиране на нравствеността,
разгледан от McGregor (2010), е моралната самотрансцендентност (moral selftranscendence). Това е състояние на психиката на личността, при което човек изгражда
устойчив ориентир към интересите на другите за сметка на своите лични интереси. В
същия психологичен контекст се случва и моралната самодисциплина – умението на
човек да подчинява собственото поведение на моралните правила и така да реализира
нравствено поведение (McGregor, 2010). Всичко това се опосредства от емоционалната
оценка на поведението. Така «моралните съждения и моралното поведение са повлияни
в значителна степен от моралните емоции” (Tangney, Stuewig & Mashek, 2007, 346).
Моралните емоции осигуряват мотивационният подтик – сила и енергия - да се върши
добро и да се избягва злото (Kroll & Egan 2004). Тези емоции могат да бъдат както
негативно-, така и позитивно-валентни. Срамът и вината са негативно-валентнти,
докато благодарността и благородството са позитивно-валентни (Kroll & Egan 2004).
Когато емоционално-моралната реакция се интегрира в Аз-а, тя се превръща в
осъзнавана саморегулация на индивидуалното поведение. Така постепенно се формират
морални личностни диспозиции (Tangney, Stuewig & Mashek, 2007). При един такъв
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подход моралното поведение се разглежда като базирано върху психически процеси от
общ характер, като единствената разлика с останалото съдържание, е само в стимулите.
По отношение на техниките на аргументиране и вземането на решение, моралното
съдържание е същото, като всяко друго съдържание на съзнанието (Osman & Wiegmann,
2016).
Моралът съществува извън личността и се създава пак там – от учени,
общественици

и

социално-значими

личности.

Така

той

е

надиндивидуален.

Нравствеността, като реално индивидуално въплъщение на морала, има два източника.
Единият е в живота и делата на значимите личности, които всеки един народ има в
своята история и настояще. Другият, предшестващият е, в делата на библейските
личности. В този смисъл нравствеността е изначална и ортодоксална, но тя не е
абстракт, а реалност, историческа и настояща. В християнския свят, тя произлиза от Бог,
описана е системно-етнографически в библейските текстове и е реализирана
фактически в делото на Иисус Христос и неговите сподвижници. От нея черпи своята
същност нравствеността на отделния човек или дори на отделни общества в днешно
време в християнския свят. Така се получава приемственост, която се смесва с
актуалните културални и социални процеси, и това представлява т.нар. обичайна или
ежедневна нравственост. «Трябва да се признае тясната взаимовръзка между
особеностите на личностното развитие и организацията на етнокултурната среда”
(Лукьяненко, 2001). Предвид казаното, опитите да се търси източник на нравствеността
в различни философски или социални пространства, на фона на очевидния ортодокс, са
непродуктивни. Това е главната теза, която трябва да бъде поставена в основата на
правилното решаване на този сериозен общочовешки и философски проблем. От тук
вече може да се върви напред – към правилното поставяне на въпроса за морала и
нравствеността във виртуалния свят.
Ако досега осъществяването и и развитието на моралните стандарти се случваше
във взаимодействията между хората, във виртуалната среда това е различно, защото
взаимодействието е опосредствано от мрежата, а тя е безлична. За да бъде разбрана тази
разлика, трябва да сме наясно с нравстеността в нейния общочовешки същностен образ.
Много ясна е позицията на християнско-ортодоксалните учени. Настоящият морал се
изгражда от „взаимодействието между стихийния ход на историческите събития и
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иманентните на света ценности, между политиката и земното царство, от една страна, и
трансцендентното на света духовно начало, нравствено-религиозните постулати –
царството Божие, от друга страна. Този механизъм е построен на антиномията на
духовната и светската власт, интрепретиран е по различен начин и се проявява в
многообразни форми.” (Дударенок, 2001). Именно тази антиномия лишава човечеството
от ясна перспектива в областта на нравствеността – тя трябва да се снеме, за да се
постигне общата изходна платформа, върху която може да се построи една ефективна
морална и нравствена система във виртуалната среда. Най-яркото светско проявление на
това противопоставяне в реалната

социална действителност

е в дебата

за

секуляризацията. Учените отдавна се занимават с този процес, но те обикновено го
разглеждат като контрастен на друг процес, също толкова значим за развитието на
културата и цивилизацията, – сакрализацията. „Секуляризацията и сакрализацията са
два полюса на живата, динамична културно-историческа действителност. Между тях се
колебае историческото махало” (Бачинин, 2001). От тази гледна точка нравствеността
трябва да се вижда като същностна част от сакрализацията, като, в известен смисъл, тя
е и свързващо звено между тези два процеса. Доколкото нравствеността в християнския
свят е изцяло изведена от библейските текстове, тя бива разбирана като ортодоксална,
което не я прави отделена от обществената реалност в социалния свят, както в
исторически, така и в актуален аспект. Публичната нравственост на съвременните хора
е и трябва да е основана на същите тези библейски текстове, вместо да се търсят
всякакви други източници на морала. Точно тази връзка дава жизненост на социалната
нравственост. Когато това проникване на библейското в съвременното бъде разкъсано,
тогава

нравствеността

загубва

въобще

своята

същност.

В

този

смисъл

противопоставянто на сакрализация и секуляризация е външно и механично и то е
свързано с други идеи.
Друг един същностен момент от историята и настоящето на нравствеността е
нейната взаимовръзка с правото. „Интересно е, че класическият Изток, който не е
попадал под мощните вълни на секуляризацията, не е създал някакви значими правни
системи или открития в областта на правната теория. Неразвитостта на механизмите на
правна регулация през всичките епохи на държавността на Изтока не е довела до
някакво забележимо падение на нравите и разгул на престъпността. Причината се
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състои в това, че традиционните нормативно-ценностни регулатори от преимуществено
религиозен характер, заедно с достатъчно архаическите норми на обичайното право,
успешно са осъществявали функцията по социален контрол” (Бачинин, 2001). Тук е
представена идеята, че правото не трябва да се разглежда като алтернатива на
нравствеността или като модерната нравственост. В някои интерпретации на този
въпрос дори се говори за „поглъщане” на нравствеността от правната регулация. Някои
би казал, че приведеният цитат се отнася до различна религиозна доктрина и различна
историческа и културална среда. Да, но в този религиозен дискурс се намират огромни
маси от хора и държави, една част от които са напълно секуляризирани и реализират
стандартите на модерността в икономиката, финансите или технологиите. Това в
никакъв случай обаче не променя нещата от гледна точка на нравствеността на хората в
тези страни и доказва идеята за религиозната изначалност и свързаност на морала и
нравствеността.
От друга страна, крайната секулярна алтернатива, при която правото постепенно
или напълно измества ортодоксалната нравственост, е силно противоречива и
проблематична. „Формира се достатъчно светски държавно-центристки модел на
правото, в който то е уверено в своята самодостатъчност и в това, че може
самостоятелно, без религията и църквата, да поддържа необходимия социален ред. При
това практическите кодификации като че ли отменят всички предшестващи религиознофилософски и религиозно-етически изисквания, които са породили едни или други
конкретни норми и закони.” (Бачинин, 2001). Идеологизирането на юриспруденцията и
технологизирането на юрисдикцията не подобряват обществената среда. Напротив,
извеждането на тези толкова важни за социалното функционирне дейности от лоното на
ортодоксалната нравственост само затормозява тяхното функциониране и те самите се
превръщат постепенно в проблем за самите себе си и за обществото. „Богатството на
законодателството обаче не може да компенсира съществените загуби в областта на
духа и духовността, до които доведе практиката за обезценяване на висшите абсолюти и
нормативно-ценностни йерархии.” (Бачинин, 2001).
Нравствеността във виртуалния свят не може да е виртуална, тя трябва да е
реална, индивидуална и осезаема. Как обаче да я постигнем, след като самата среда на
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нейното съществуване е виртуална? Единствената възможност е, като тя се разглежда
като индивидуално поведение в специфична социална среда. Когато личността носи
вътрешна индивидуална отговорност за своите действия, тя може, ако пожелае и е
способна, да ги конролира съобразно моралните стандарти. За тази цел са необходими
три неща. Първо, да съществува всеобщ морален кодекс на присъстващите в мрежата.
Второ, в индивидуалното психично пространсво на хората ба бъдат вплетени устойчиви
и изначални нравствени възприятия. Трето, личността да възпита у себе си отговорност
към другите и към обществото, която да е филтър за всички нейни постъпки.
Няма отделна (различна) нравственост във виртуалната среда. Тя е просто копие
на нравствеността в реалната среда. Възможно е, а и трябва, да се създаде всеобщ
морален кодекс на ползвателите на социалните мрежи и на виртуалното пространство
като цяло. Той трябва да се изгражда върху основните нравствени ценности на
съвременния човек, проетирани/перифразирани в/към условията на виртуалната среда.
Нравствеността може да е ефеккивна единствено, ако се произтича от
изначалните ортодоксални нравствени послания, понеже те носят в себе си единството
на словото и делото и са дълбоко вкоренени в човешката душевна природа. Опитите да
се създадат алтернативни морални концепции, независимо дали имат добри намерения,
са обречени на неуспех.
Социалният, включително и виртуално-социалният човек, е отговорен с
действията си не само за себе си, но и за другите. Внушенията, че индивидът може да
съществува самостоятелно в социалната, особено – във виртуалната социална среда, са
неверни. Ние зависим един от друг, дори и когато сме затворени в собственото си
физическо и психическо пространство. Доказателство за това са душевните болести,
които именно изразяват състоянието на психическа изолираност и социална самотност.
Моралът трябва да въплъщава човешката единност, а нравствеността трябва да
развива човешкото единство.
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Abstract
For the modern man, the use of digital technology is a natural part of everyday functioning.
The importance of online life is constantly growing and often its impact is transferred to
reality. This raises a number of questions, one of which is online aggression. With this article,
we attempt to discover the link between aggression as a trait, aggressive attitudes, and online
violence. From the review of the scientific literature, we can conclude that aggression as a
personality trait is a predictor of social networking behavior and, in particular, of online
violence. The online space offers a stage for violence and may contribute to aggressive
behavior in the real world. The article covers the debate in the scientific literature on this issue
by presenting an analysis of the main lines of argumentation.
Keywords: aggression, aggressive behavior, online violence, hostile online environment
1. Въведение
Дигиталните технологии непрекъснато се развиват и подтикват увеличаване на
употребата им. Киберпространството и виртуалните канали, в които тече комуникация,
започват да оказват влияние в широк спектър от ежедневното функциониране. В тях
съществуват специфични ценности и правила, които предоставят възможност на
индивида да експериментира със своето поведение. В онлайн средата могат да се
разгърнат различни личностни особености – често скрити зад маската на анонимността,
пренебрегващи обществените норми, които регулират живота в офлайн реалността.
Взаимодействията в киберпространството намаляват задръжките и са предпоставка за
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рисково поведение. Илюзията за „невидимост” от страна на уеб потребителите поражда
нарастващо антисоциални прояви в мрежата.
Оказва се, че компютърно опосредстваната комуникация не ограничава насилието
и враждебния тон. Напротив, създава се благоприятна среда за проява и развитие на
различни форми на агресия. Макар в по-голямата си част те да са с виртуален и
психичен характер, има случаи, при които се преминава и към физическа употреба на
насилие. Етимологично терминът агресия произлиза от латинската дума “aggressio”,
означаваща „тръгвам към нападение”. Съдържателно определенията за агресивно
поведение са тясно свързани с идеята за мотивирано деструктивно действие с цел да се
нанесе физическа вреда или психичен дискомфорт на отсрещната страна (Мещеряков и
Зинченко, 2008). Последствията от агресията биха могли да се разгърнат от унижение и
обида до физическа вреда или пълно разрушение на обекта.
Онлайн агресията представлява използване на интернет пространството за
нанасяне на емоционална вреда върху други хора. На практика това може да
продължава по 24 часа в денонощието и да остане невидимо за близкото обкръжение на
жертвата. Специфичните измерения на комуникацията в онлайн пространството
предопределят съществена характеристика на най-разпространената виртуалната
агресия – нейното писмено изразяване. Този тип словесна агресия се съпътства от
обиди, закани, подигравки или нецензурни коментари. Интересно е да се отбележи, че
размяната на враждебни съобщения е агресия не само спрямо индивида, към когото са
насочени, но и спрямо всички пасивни свидетели на случващото се.
Съществуват и други форми за проява на агресивни намерения посредством
визуални и аудио обекти. Те включват изображения и видео материали със
злепоставящо съдържание. Особена виртуалната агресия е сексуалното насилие.
Бидейки в голяма степен свободно поле за разгръщане на потискани страсти и желания,
онлайн пространството позволява съществуването на разнообразни методи за сексуален
тормоз и посегателство над потребителите. Не са за пренебрегване възможните рискове
от прехвърляне на агресивното сексуално поведение в реалния свят. Вече не е рядкост
повдигането на обвинения за виртуален сексуален тормоз.
2. Какво сочи статистиката?
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Най-засегнати са децата, които все по-често стават жертва на агресия в мрежата.
На практика голяма част от тях са под 13 годишна възраст и без изградени умения за
справяне с виртуалната среда. Според данни на УНИЦЕФ от 2019 година (European
Union, 2019), всеки трети млад човек на възраст между 13 и 24 години е ставал жертва
на кибертормоз. Отново според детския фонд на ООН страната ни заема едно от
първите места в Европа, а и в света по агресивно поведение в мрежата. Статистиката от
2006 година насам (European Union, 2019) сочи, че долната възраст за използване на
интернет е паднала от 10 на 7 години. 73% от децата под 13 годишна възраст имат
профил в социалните мрежи – често създаден от родителите. Всяко трето дете има
публичен профил. 10% са получавали съобщение със сексуално съдържание, а голяма
част от децата твърдят, че не могат да разграничат истина от невярна информация в
интернет.
Европейската комисия, ангажирана с изграждане на по-сигурно интернет
пространство за децата, обогатява статистическите данни. По тяхна информация
(European Union, 2019), всеки трети интернет потребител е дете. Близо 21 милиарда
свързани с мрежата устройства ще бъдат използвани по целия свят до 2020 година.
Един от трима родители не прилага инструменти за контрол над онлайн
ангажираността на децата си. Паралелно с това обсъждането на онлайн рисковете
между родители и деца значително намалява с възрастта. Малко са родителите на деца
в средна училищна възраст, които знаят достатъчно за начините на използване на
дигиталните технологии от подрастващите. От особено значение е, че половината от
европейските тинейджъри са се сблъскали с един или повече от най-честите интернет
рискове и агресия.
Според

информация

на

отдел

Киберпрестъпления

към

ГДБОП

(https://www.cybercrime.bg/bg), онлайн агресията е специфична в различните възрастови
групи. И тук особено внимание специалистите обръщат върху кибертормозът върху и
между деца.
3-6 годишни

За малките деца рискът от агресия в мрежата е по-малък, поради
ограничените им способности за онлайн комуникация. Въпреки това
не е за пренебрегване фактът, че някои детски игри дават възможност
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за коментари и „чат”, които биха могли да се превърнат в поле на
агресивни прояви. Това е моментът за въвеждане на идеята за
конфликт, проблем или тормоз в интернет.

7- 9 годишни

Началноучилищната

възраст

се

характеризира

с

интензивно

развиване на социалните умения за общуване с другите. Употребата
на интернет също претърпява промяна. Видео-игрите стават посложни. Често най-популярните сред децата като Fortnite и Minecraft
съдържат насилие и враждебност. Голяма част от децата (73%) на
тази възраст имат профил в поне една социална мрежа. Съществена
превантивна мярка тук е, детето да посочи възраст под 18г., тъй като
за непълнолетни потребители съществуват автоматични защити.
10-12 годишни

Обикновено агресията и тормозът възникват именно в тази възраст.
Децата са достатъчно умели в интернет и голяма част от тях
използват социалните мрежи, за да комуникират помежду си. Не
рядко обидите и агресивните коментари се правят на шега. Тъй като
на тази възраст децата се стремят към повече самостоятелност, е
възможно да скрият от възрастните, че са станали жертва на
агресивно отношение. Честа причина са чувството на срам или на
вина, че не са успели да се справят сами с проблемна ситуация или че
са направили нещо нередно.

13-15 годишни

В тази възраст отношенията стават по-комплицирани поради
нарастващата значимост на противоположния пол. Често пъти
агресията тук е форма на отмъщение от наранен/а бивш/а
партньор/ка или опит за унижаване от съперник/чка. Друга причина
за враждебното отношение в онлайн пространството може да е
невъзможността на тинейджъра да се впише в групата.

16-18 годишни

Макар по-големите ученици да притежават повече механизми за
справяне с интернет тормоза, е възможно да станат жертва на
агресия. Интимните отношения в тази възраст стават по-значими,
което е предпоставка да се превърнат в повод за нападки и обиди.

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 4, кн. 2/2019

Връзка между агресивно поведение...

228

Източник: Официален сайт за борба с компютърните престъпления
(https://www.cybercrime.bg/bg)
Прегледът на научната литература относно агресията в онлайн пространството
фокусира вниманието ни върху два основни домейна, в които активно се осъществява
интеракция между отделни индивиди или групи от потребители. Това са социалните
мрежи и видео игрите, при които паралелно с играта тече и писмена или вербална
комуникация между участниците.
Социалните мрежи отдавна са се превърнали в значим фактор за изграждането и
поддържането на социалните взаимоотношения между хората. Съвременният човек не
просто членува във виртуалните социални мрежи, но и се променя в резултат на
пребиваването си в тях. Основната им идея е профилната информация да бъде
разглеждана и коментирана от други потребители и евентуално да се инициира контакт.
Той от своя страна би могъл да е по посока сътрудничество и обмяна на ресурси, но
също така е възможно интеракциите да са агресивни и предизвикващи конфликти. Не е
изключено онлайн комуникацията да се пренесе и в офлайн средата, т.е. в реалния
живот. В тази връзка теоретичната перспектива в областта се стреми да проучи
социалната структура на взаимоотношенията между отделните индивиди или групи в
онлайн пространството и как тези взаимоотношения влияят върху властта, ресурсите и
интеракциите помежду им (Katz et al., 2004). Все повече социални мрежи се свързват,
което води до по-бързо и масово разпространяване на информацията. Увеличава се
броят на случаите, в които онлайн конфликтите преминават в реална физическа агресия.
Всичко това превръща изучаването на човека във виртуалната мрежа в
необходимост за съвременната психология. Фокус на теорията и емпиричните
изследвания е негативнoто въздействие на конфликтите и агресията във виртуалната
среда върху ежедневното функциониране и развитието на индивида.
3. Взаимовръзка между личностната черта агресия и онлайн насилието
Негативното влияние на кибертормоза и насилственото съдържание на някои онлайн
продукти е неоспоримо. Разсъждавайки върху значимостта и широкия обхват на
разглежданото явление, си зададохме въпроса дали агресивните характеристики като
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личностни черти предполагат предпочитания към насилствени видео игри и разгръщане
на агресивно поведение в социалните мрежи или обратно – увличането във враждебни
компютърни игри и онлайн атмосферата на тормоз и обиди (независимо дали
индивидът е пряк участник или косвен свидетел) са предпоставка за разгръщане на
агресивни нагласи в поведението? Нашата задача е първо да проследим а) ролята на
агресивността като личностна черта в осъществяването на тормоз във виртуалния свят;
б) онлайн насилието като предпоставка за развиване на агресивни нагласи.
3.1. Личностната черта агресия като предиктор на онлайн насилие
Агресивните личности предлагат в по-голяма степен агресивни и войнстващи
изходи в редица ситуации от останалите. Но дали имат предпочитания към
насилствените аспекти, предоставяни от мрежата и дали предизвикват умишлено
конфликтни ситуации с враждебен тон?
Търсейки отговор, на първо място направихме теоретичен обзор на т. нар.
„виртуален тролинг“, при който потребители провокират конфликтни ситуации в
мрежата. Изследвания, насочени към тъмната страна на човешкото поведение показват,
че психопатията е положително свързана с тролинг поведението. Високите нива на тази
черта се характеризират с набор от качества, включващи емоционална повърхностност,
нисък контрол на импулсите, незачитане чувствата на останалите, липса на разкаяние
след нараняващи другите действия (O'Boyle et al., 2015). Индивидите с високи нива на
психопатия умело откриват и използват слабите страни на индивида. Често избират за
свои жертви по-малко популярни личности в интернет пространството. От друга страна
те могат да бъдат мотивирани да тормозят хора, които са социално изявени и
популярни само за подкопаване на социалния им статус или просто за забавление
(Lopes & Yu, 2017). Психопатията като личностна черта се свързва и с тенденцията към
разстройство в интернет комуникацията, изразяващо се в садистично и промискуитетно
поведение (Sindermann et al., 2018). В друго изследване (Зиновиева, 2018) е показано
доминиращото влияние на емпирично установени връзки между личностните
особености

от

психопатното

трио

коравосърдечност,

неемоционалност

и

незаинтересованост и осъществяването на кибертормоз, както и благоприятната роля на
моралната ангажираност за въздържане от кибер-агресия. Оказва се, че онлайн
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тормозът, лъжата, изневярата и всяко друго асоциално поведение може да бъде
проявено много по-лесно в мрежата, отколкото в офлайн света. Това от своя страна
като че ли насърчава личностите, притежаващи подобни характеристики, в по-голяма
степен да проявят своите особености в мрежата.
Според емпирично изследване на Грайтемайър и колеги (Greitemeyer, Weiß, &
Heuberger, 2019) личности с високи стойности по ежедневен садизъм, т.е. хора, които
изпитват удоволствие от жестокото си поведение, показват предпочитание към
насилствените видео игри. Редица изследвания сочат, че мъжете по-често от жените се
насочват към продукти с насилствено съдържание в онлайн пространството. Вероятно
обяснение е, че мъжете изпитват по-малко вина от участието си във виртуално насилие.
Това може да е така, тъй като те биват определяни като по-малко съпричастни, склонни
към морално оправдаване на физическото насилие и имащи по-голяма нужда от
усещанията, съпровождащи участието в агресивни видеоигри (Hartmann et al., 2015).
Възможно е преднамерената агресия в мрежата да има за цел вторична психична
изгода. Понякога децата проявяват враждебно, дори девиантно поведение, когато искат
да привлекат вниманието на обкръжението върху себе си. Ако те не притежават
социално приемливи способности в тази посока, ако дълго време техни постижения и
прояви са останали невидими, те се обръщат към агресивния акт, защото са осъзнали,
че той няма да остане незабелязан. В началото това може да е несъзнаван процес. В
случай, че децата бъдат наказани за поведението си, следват нови прояви, защото вече
им е гарантирано, че ще бъдат валидизирани.
3.2. Онлайн насилието като предпоставка за развиване на агресивни нагласи
Изхождайки от теорията за социалното учене на Бандура (Bandura, 1978), според
която агресивното поведение може да бъде научено чрез наблюдение и имитация на
враждебните действия на други хора, изглежда логична хипотезата, че агресията от
киберпространството може да се превърне в мотив за агресивно поведение и в
реалността. Естествена потребност на личността е да бъде приета и да е част от
общност. За целта следва да споделя нейните ценности и норми. По този начин за
виртуалния човек, наблюдаващ агресия в кибер-пространството, агресията става
приемлива и близка. В лонгитюдно изследване, проведено в периода 1977г. – 1992 г. се
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установява връзката между честото излагане на деца на насилие, изливано от монитора
и агресивното им поведение в юношеска и зряла възраст (Huesmann et al., 2003).
Авторите обясняват това явление с факта, че насилието, на което са подложени пряко
или косвено в онлайн пространството, изгражда идеята за света като враждебно място.
От друга страна наблюдателят възприема скриптове за разрешаване на социални
конфликти, които се фокусират върху агресията. Всичко това в крайна сметка се
интегрира като нормативното убеждение, че агресията е приемлива (Bushman &
Huesmann, 2001).
Както вече бе отбелязано, голяма част от най-популярните сред децата видео игри,
като Fortnite, Brawl Stars, Minecraft съдържат насилие. Редица научни изследвания си
поставят въпроса „Играта на насилствени видео игри предизвиква ли агресия?”. В
научните среди се обособяват две противоположни гледни точки.
Единият категорично твърди, че насилствените видео игри насърчават агресията
сред участниците, намаляват просоциалното поведение, увеличават импулсивността,
оказват влияние върху когнитивните и афективни процеси. Експерименталната работа,
използваща съвременни видео игри, установява увеличаване на враждебните афективни
реакции след приключване на играта. Според Блюмке и колеги (Bluemke et al., 2010)
краткосрочното участие в насилствени игри не променя чертата агресия като личностна
характеристика, но повлиява имплицитното агресивно възприятие, увеличавайки
агресивните когнитивни структури. Някои учени насочват вниманието си върху
въздействието над моралните разсъждения относно насилието – то може да се
възприеме като „правилно” и крайна сметка да бъде оправдано. По този начин
настъпват дългосрочните ефекти от многократното излагане към тези стимули.
Агресивните когниции могат да бъдат хронично изменени от враждебни отговори като
готов модел за реакция (Vieira & Krcmar, 2011).
Другата гледна точка издига и защитава хипотезата за липса на дългосрочно
влияние на насилствените видео игри върху агресията. Според тях целта не е
преднамерено да се нарани друг човек. Напротив, геймърите изпитват удоволствие от
играта. В лонгитюдно наблюдение Кюн и колеги (Kühn et al., 2019) дават сериозни
доказателства срещу често обсъжданите негативни ефекти на видео игрите, съдържащи
насилие, върху възрастните. Според авторите, ако влияние не липсва, то в най-добрия
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случай е минимално. Тези основни несъответствия не могат да бъдат причислени към
различия в методологията на изследванията, тъй като мета-анализи, целящи
интегриране на предишни проучвания по темата, водят до различни заключения.
В своята научна работа авторите отново поставят акцент върху децата. Отчетен е
ефект на пределна възраст, което предполага, че децата могат да бъдат по-податливи на
влиянието на насилствените игри (Anderson et al., 2010). Едногодишно проучване на
връзката между физическа агресия и насилствени видео игри върху лица между 14 и 21
години представя данни, подкрепящи хипотезата. Според изнесените резултати
участието в подобни игри е значим предиктор за физическа агресия в групата на
подрастващите на възраст между 14 и 17 години. Обратно, връзката е статистически
незначима за юношеска и ранна зряла възраст (Breuer et al., 2015). Това влияние се
разнася и върху социалното обкръжение на играча – във възприятието на останалите и
интеракциите с тях (Greitemeyer, 2019). Интересна констатация отчитат Дролсет и
Джаксън (Dowsett & Jackson, 2019), че конкуренцията, а не насилието в играта, влияe
върху агресивния ефект. Остава въпросът доколко този ефект може да създаде трайни
нагласи и специфични концепти относно агресията и насилието, които да се
актуализират в реалния живот.
4. Заключение
Въпросът дали онлайн пространството, даващо сцена на насилие, допринася за
разгръщане на реално агресивно поведение, остава подложен на значителен дебат.
Анализите водят до слаби и непоследователни резултати. Една от критичните теми е, че
някои изследвания биха могли да увеличат размерите на ефекта чрез използване на
нестандартизирани оценки на прогнозите и резултатите или поради липсата на
подходящ теоретичен контрол. Наблюдава се тенденция да нараства интернет
зависимостта, което води до по-голяма стойност и значимост на интеракциите в онлайн
пространството. Това влияние често се пренася и в реалния живот, със своите пъти
негативни последици за подрастващите. Пристрастяването към киберпространството и
по-специално към видео игрите и социалните мрежи, се разглежда като клинично
разстройство, свързано с нарушения в множество аспекти на психосоциалното
функциониране. Факт е, че се увеличава потреблението на тези два онлайн домейна,
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което налага обективна научна експертиза относно тяхното влияние е ежедневието и в
частност върху възможността за проява на асоциално поведение.
От друга страна авторите като че ли се обединяват около хипотезата, че агресията
като черта на характера е предиктор на асоциално поведение в мрежата и по-специално
на онлайн насилие.
Обективният поглед предполага да отбележим и позитивните страни на
разглежданото явление. Както вече бе отбелязано, набеждаването на компютърните
игри за значим виновник за детската агресия, е пресилено. Напротив, те биха могли да
позволят на децата да изразходят натрупаната енергия и да се справят със
задушаващата фрустрация. При това без действително да навредят на другата страна –
в играта въпреки че има агресия, няма насилие, тъй като и двете страни се изпитват
удоволствие. Като резултат излятата агресия в играта по един социално невредящ
начин би могло да редуцира агресивните мисли и поведение в реалността.
Семейната среда и отношението на околните е от значение при формирането на
агресивни тенденции в поведението, особено когато говорим за подрастващите.
Социално-икономичесите фактори също са в тясна връзка с разгръщането на агресивни
тенденции в поведението. Изхождайки оттук, научен интерес би представлявало
изследването на медиаторната роля на семейната атмосфера и социалния статус върху
взаимовръзката между агресивността като личностна черта и враждебните и агресивни
прояви в онлайн пространството.
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PROTECTION OF HUMAN DIGNITY IN THE TELEMEDICINE
DIAGNOSTIC PRACTICE OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
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Abstract
Problem: In recent years, access to health care around the world has become increasingly
difficult for various reasons and delays in many conditions are associated with a significant
risk of prognosis. The hope is that modern technologies will help to tackle with this serious
health and social problem. Introducing them involves a number of socio-economic and moralethical challenges. The purpose of the present work is: To make expert analysis and
discussion of ethical standards in telemedicine diagnostic and therapeutic practice in
obstetrics and gynecology, with emphasis - confidentiality of information, in order to protect
the human dignity of the patient. Documented sociological methods are used. The results
show that avoiding or resolving conflicts in the diagnostic and treatment process is
unthinkable without strictly adhering to the principles of medical ethics, such as
confidentiality of personal data and patient's health status; protection of human dignity;
autonomy; personal inviolability; the right to make informed persons choices when making
decisions. The prenatal diagnostic practice also adds to the moral rights of the fetus and the
health care that is given to it. In case of unfavorable results of the performed diagnostic
procedures, the woman is given the right to informed consent to implement a specific
procedure or intervention with integrity to her choice.When diagnosed with abnormal
physiological development of the fetus, a benefit/risk assessment is required for the injured
child for the family and for society. The decision of the parental couple is independently and
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morally responsible, after extensive explanatory information from the team and subsequent
discussion. In conclusion, it is noted that the economic possibilities of healthcare are crucial
for the methodological and technological selection in the diagnostic and treatment process in
every field of medicine, incl. - obstetrics and gynecology. However, it is important to take into
account the non-measurable higher social and economic cost that society pays for nondiagnosed unfavourable problems in a woman's gynecological health, her reproductive status
and the rigth development of her expectant child.
Keywords: telemedicine, innovative technologies, obstetrics and gynecology, diagnostic and
healing process, ethical standards, confidentiality, human dignity autonomy, individual
informed choic
Актуалност на проблема
През последните години достъпът до медицинско обслужване става все позатруднен и в глобален план се превръща в сериозен глобален здравно-социален
проблем. Прегледът при лекар-специалист често пъти не може да бъде осъществен в
близък срок по различни причини - отдалеченост, транспортни и финансови
затруднения, дефицит на специалисти и др., което при много състояния е свързано със
значителен риск за прогнозата. Надеждите са, модерните технологии да помогнат за
справяне с тази ситуация и внедряването им в здравното обслужване, е един от
водещите

предстоящи

приоритети

в

сектора.

Рутинното

въвеждане

на

телекомукационните средства в медицинската практика налага подсигуряване на
неприкосновеност на личното пространство и най-вече - на т.нар. “чувствителна
здравна информация” на пациента. Общият регламент за защита на личните данни
(GDP-Regulation,EU 2016/679) не може да гарантира предотвратяване на злоупотреби,
но предвижда санкции. Липсата на електронно здравеопазване също е сериозен
проблем (понастоящем се използва само дигитализация на документи). Мениджмънтът
на процеса по въвеждане на телекомуникационна

профилактична, диагностично-

лечебна и обучителна дейности в акушерството и гинекологията (АГ) обхваща:
високотехнологично апаратно оборудване; обучение на екипи за целева работа;
създаване на електронен портал за регистрация и съхранение на здравните данни;
обособяване на специализирани зали и студия и т.н.
Цел на настоящата разработка е: Да се направи експертен анализ и дискусия на
етичните стандарти в телемедицинската диагностично-лечебна практика по
акушерство и гинекология, с акцент – конфиденциалност на информацията, за да бъде
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опазено човешкото достойнство на пациента.
Използвани са документалени социологически методи.
Резултати
Анализът

на

специализираната

научна

документация

показва,

че

телемедицинската диагностика в акушерството и гинекологията е насочена към
промоция, превенция, диагностика и терапия на фертилното и гинекологичното здраве
на жената. Успоредно с инвестициите в материалния ресурс, управлението на работата
с иновативни телемедицински технологии на процеса налага разработване и въвеждане
на нормативна база и етични стандарти, критерии за контрол, алгоритми за
работа, повишаване знанията на популационно и индивидуално ниво по спецификата
на съответната иновация. Всички използвани методи трябва да бъдат одитирани, за да
се получава точна и надеждна информацията, а резултатите да са валидизирани и
сравняеми.
Избягването и/или разрешаването на различните конфликтни ситуации в
диагностично-лечебния процес е немислимо, без строго съблюдаване принципите на
медицинската етика, Childress, J.F., (2007). Етичният анализ на всеки отделен
случай започва с методичен подбор от екипа специалисти и преминава през отделните
етапи на алгоритъма при спазване на водещи европейски етични стандарти:
 Конфиденциалност на личните данни и здравния статус на пациента, Hooper,
C.R., et al. (2012);
 Опазване на човешкото достойнство при съблюдавана справедливост,
солидарност
Спазването на етичния принцип за опазване на човешкото достойнство налага
етичния критерий справедливост, т.е. – че всички граждани в общността имат право на
еднаква оферта за диагностика, независимо от местожителството и социалната си
принадлежност. И двете категории са в пряка връзка с етичния принцип солидарност.
Затова се прави сравнителна преценка за предимствата между телемедицинската
диагностика и другите медицински методики - т.нар. “хоризонтални приоритети” и
преценка за разпределение на ресурсите в рамките на различните по степен на
сложност диагностични процедури - т.нар. “вертикални приоритети”. Критерий е
потенциалът на диагностичната точност.
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 Автономност
Съгласно Европейската конвенция по биоетика (член 1, “Човешко достойнство”)

е регламентирано правото на пациента да знае какво включва и какви рискове крие
всяка медицинска процедура. Медицинските специалисти разговарят, информират,
подготвят и подкрепят жената, без да се намесват пряко или косвено избора й на
решение, който е самостоятелен и независим. Личната автономност е морално право на
самоопределяне на всеки човек, Scott, R. (2005).
 Неприкосновеност
Наличието на различни диагностични възможности в днешно време повишава
степента на влияние на семейството, приятелите и обществото върху жената при
вземане на решения, свързани със здравния й статус и/или изхода на бременността й.
Така индивидуалният информиран избор, който в миналото е считан за личен, на
настоящия етап може да бъде налаган или ограничаван от други лица, фактори и
обстоятелства, а личната неприкословеност може да се превърне в относителна
етична категория. Застрахователни дружества също могат да се намесят в личната
неприкословеност на лицето, да откажат предоставяне на медицински и социални
услуги, ако знаят за болестта, ако не са съобразени определени договорни клаузи и пр.
Подобен казус би могло да се разглежда като намеса в правото на жената, сама да
контролира здравето или бременността си. В този случай, автономността не би
трябвало да се разглежда като насърчаване, а по-скоро като ограничаване намесата на
друга страна в личното пространство на индивида.
 Поверителност (конфиденциалност, секретност) на резултатите
Ясно е, че резултатите трябва да се пазят в строга секретност, за да не се
използва здравното състояние/болестта/бременността като оправдание за отказ от други
медицински/социални услуги, Beltran-Aroca, C.M. et al., (2016). Има и изключения.
Когато при бременност се установят тежки нарушения в развитието на плода,
например, както е при болестта на Хънтингтън (Morbus Huntington – наследствено
заболяване, засягащо нервната система и мускулатурата), информацията трябва да се
разкрие пред роднините с генетичен риск, при условие, че жената е съгласна.
 Провеждане на разяснения за предимства и недостатъци на подходящия
терапевтичен подход
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Личната ценностна система, религиозните възгледи, информираността и други
съпътстващи живота на жената фактори мотивират вземането на решение при
определена неблагоприятна диагноза. Тази стъпка от алгоритъма налага гарантиране на
конфиденциалност и дискретност относно находката, диагнозата, терапията,
прогнозата и др.
 Право на информиран избор на метод за разрешаване на ситуацията при
абнормен резултат – автономно право на пациента
При неблагоприятни резултати от проведени диагностични процедури, пред
жената се поставя въпросът за избор на решение. Ако се отнася до малигнен процес, тя
трябва да реши, какъв терапевтичен подход да избере. В тази връзка, медицинската
етика изисква:
 Информирано съгласие за прилагане на конкретна процедура/интервенция;
 Почтеност към избора на пациента.
В пренаталната диагностична практика, наред с изложените по-горе, е
задължително съблюдаването на допълнителни етични принципи, а именно:
 Права на плода като пациент с дължимата му здравна грижа
Ако се диагностицират аномалии, бъдещите родители са изправени пред трудни
решения, пряко свързани с крайния изход на бременността. При сериозни аномалии на
плода бременността може да бъде прекъсната. За съжаление, разпространението на
аномалиите непрекъснато нараства и придобива размери с много голяма социална
тежест за социалните ресурси, а е безспорно, че обществото е длъжно да се грижи за
хората с увреждания. В тази връзка съвременните модерни технологии имат съществена
здравно-социална значимост -

помагат за своевременна детекция, промоция и

профилактика на т.нар. „родителски двойки с относително по-висок риск за раждане на
дете с аномалия или дефект”.
 Моралният статус на оплодената яйцеклетка
С напредване развитието на плода до излизането му извън тялото на майката
прогресивно се повишават етичните изисквания към него – от право на физическо
съществуване (закрила на човешката природа) до право на човешко достойнство морална и социална закрила. Ако се установи увреждане или заболяване на фетуса,
решенията често са свързани с прекратяване на бременността. Основен въпрос в
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дискусиите е, дали пренаталната диагностика нарушава принципа на човешкото
дойстойнство на бъдещата майка и на нейния плод и дали не засилва негативните и
дискриминационни нагласи на обществото към болни хора и лица с увреждания. По
отношение етичните принципи засягащи увреден фетус, от особена важност е
отговорът на въпросите: Може ли да се лекува диагностицираният абнормен проблем
на фетуса, а също – с каква продължителност и с какво качество би бил животът
му след раждането. Етичните принципи задължават медицинския екип да обсъди с
бременната жена и въпроса за евентуални следващи бременности – възможни ли са, ако
“да” - има ли прогнозен риск от деформации и увреждания. Оценките се основават на
медицински доказателства, а не на пристрастия и предположения. Разговорите за
бъдещето са неизменна част от моралната философия на темите: увреден фетус и
аборт по медицински показания; възможност, семейството да има бъдещо дете с подобър шанс. Медицинският екип предлага обективна подкрепа, но окончателният избор
на решение е автономно право на родителската двойка. Юридическа съгласуваност на
действията е задължителна. В някои случаи законовата уредба не съответства на избора
на жената. Възниква основателният въпрос, дали пренатална диагностика, например,
предоставя на жената възможност за избор на решение или е в нейна тяжест. Като знак
на уважение и опазване на личното й достойнство, трябва да се подлага на
задълбочено обсъждане всяко нейно, макар и променящо се мнение.
Дискусия
Подборът на диагностичен методичен набор при използване на високотехнологична
телемедицинска апаратура за всеки конкретен случай стартира с етичен анализ.
Решенията от страна на медицинските екипи имат социо-етичен характер и засягат
въпроса, какви методи да подберем, а не - какви възможности ни предоставят
съвременните медицинските диагностично-терапевтични технологии, Jonsen, A.R., et al.
(2006). В рамките на етичния анализ е задължително съблюдаването на две основни
категории: етика на последиците и етика на дълга. Когато се касае за пренатална
диагностика, например, се дискутират субективни проблеми, като този за “качеството
на живота”. Човешкият живот започва от зачеването и оплодената яйцеклетка
(фетусът) се ползва с безусловно право на защита на живота, т.е. - на човешко
достойнство. При медицински показания за прекъсване на бременността поради
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абнормна находка, етичните стандарти в пренаталната медицина допускат аборт, но
правото за решения са приоритет единствено на родителите. Оценката на
съотношението полза/риск за увреденото дете е сложна и дискутабилна, поради
очаквано влошено бъдещо качество на живот на цялото семейство, в т.ч. – и на
родителите, и на детето. Решението е самостоятелно и морално отговорно, след
обстойна разяснителна информация от екипа и последваща дискусия. Очаквани са
затруднения при избора на решение, произтичащи от дефицит на здравни знания,
намеса на социални, психологически, религиозни и др., Walker, et al. (2018).
Поводи за конфликтни ситуации могат да бъдат: Повишен риск от аборт при
инвазивна пренатална диагностика; Претенции на бременната жена за прекъсване на
бремеността по социални причини и евентуални законови ограничения; Решение за
аборт от страна на бъдещата майка по медицински показания при констатирани
увреждания на плода и моралните права на самия плод; Интересите на общественото
здравеопазване при тежки степени на увреждания и принципа на автономност на
бременната жена, според който решенията взема тя; При откриване на абнормно
развитие на плода, основни въпроси са количествените (продължителност) и
качествени параметри на живота, а също - дали има и какво би било лечението;
Конфликти могат да възникнат и при липса на единно мнение между двамата бъдещи
родители.
В онкогинекологичната практика, след ранно диагностициране на малигнен
тумор, същият може да бъде своевременно отстранен, без да се допусне поява на
метастатични огнища. Безспорно е, че терапевтичната намеса и психологическата
подкрепа от страна на екипа намаляват тревожността на пациентката и оправдават
материалните и морални усилия. Обратно, качеството на живот на същата жена може да
бъде повлияно негативно, ако бъде информирана, че фамилната й обремененост
повишава риска от възникване и на бъдещо онкологично заболяване.
Заключение
Телемедицинската

диагностично-лечебна

дейност

в

акушерството

и

гинекологията се основава на моралните ценности на пациента (жена, бъдеща майка,
фетус) и обществото. Във всички европейски страни законодателните инициативи са
гъвкави, а за да бъдат избегнати всякакви търговски интереси, при въвеждане на нов
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високо-технологичен метод в диагностиката и терапията, водещ е етичният анализ.
Необходимо е създаването на експертен консултативен орган към правителството,
отговорен за: прилагането на етичните принципи; подбор на въвежданите нови
диаганостични методи и технологии на фона на широк обществен дебат на етичните
проблеми. Защото е безспорно, че телемедицинската диагностика може да засегне и
повлияе всички аспекти на живота на жената – и физически, и психоемоционални, и
социални, без значение, дали се касае за здравен статус, бременност или някакво
заболяване. А за да може жената да прави независим, морално отговорен и добре
обмислен избор на решения, тя трябва да има определен капацитет от знания.
Промотивните дейности са насочени както към жените в предфертилна, фертилна,
зряла и напреднала възраст, така също - към отговорните органи и цялото общество, а
приоритетът за извършването им принадлежи на високоспециализираните медицински
специалисти.
Икономическите възможности на здравеопазването са решаващи за методичния
и технологичен подбор в диагностично-лечебния процес във всяка сфера на медицината,
в т.ч. - акушерството и гинекологията. Важно е, обаче, да се отчита неимоверно повисоката социална и икономическа цена, която плаща обществото при неовладяни
своевременно проблеми, отнасящи се до гинекологичното здраве на жената,
репродуктивния й статус и развитието на нейното очаквано дете.
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ОN THE MORAL ASPECTS OF AI USE IN HEALTH CARE - REAL VS.
PERCEIVED RISKS
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Institute for the Study of Societies and Knowledge, BAS
Abstract
Artificial intelligence (AI) is becoming an increasingly common feature of our everyday life,
including social services and healthcare. With countries such as China facing a shortage of
human doctors, it is also expected to relieve the pressures experienced by practitioners in the
field of primary care by facilitating the process of preliminary (initial) diagnosis. Moral
philosophers have expressed several areas of concern regarding the medical use of AI, for
example its potential to induce permanent changes in our notions of privacy, personal
information, care or responsibility, as well as in the way we construe patient-physician
relationships, medical identities, and the social role of physicians. The main goal of this paper
is to discuss whether the aforementioned concerns about the ethical categories of care and
responsibility are valid. However, I will also attempt to investigate a possible connection in
our moral intuitions between acting out of a sense of personal responsibility and being
perceived as a person capable of providing care.
Кeywords: medical ethics, AI, healthcare, responsibility, care, relationships, social roles,
risk
1. Въведение.
Изкуственият интелект (ИИ) навлиза в ежедневието ни с ускорени темпове, като
все повече услуги започват да разчитат на компютри, работещи с огромни бази данни.
Очаква се до броени десетилетия и здравеопазването по света да придобие нов облик
под влиянието на тази тенденция. Най-осезаемите промени ще настъпят при
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първичните медицински прегледи (особено в страните с недостиг на лекари, като
Китай, Англия и България) и образната диагностика. Тъй като предвижданите
нововъведения включват възможността за събирането на чувствителна информация,
както и тази за дистанционно наблюдение посредством умни устройства, употребата на
ИИ в грижата за човешкото здраве повдига интересни етически въпроси. Какви са
рисковете от злоупотреба и как ще ги дефинираме? Ще се променят ли понятията ни за
лична информация и лично пространство? Оправдано ли е да оставяме субективни
преценки (например дали определен пациент е с висок риск или не) на ИИ? Приемливо
ли е да наблягаме на прецизността и скоростта в обслужването за сметка на фактори
като грижата и човешкото общуване? Как ще еволюира ролята на лекаря в клиничната
медицина и в обществото? Настоящата статия ще адресира накратко последните три от
тези взаимосвързани въпроси и ще очертае сбита прогноза относно концептуалните
промени, които можем да очакваме в етиката като следствие от технологичната
революция в медицинските услуги. Поради невъзможността да се разгърне достатъчно
подробен анализ на разглежданите феномени в рамките на едва десет страници, на
останалите въпроси ще бъде отделено подобаващо внимание в по-нататъшни
разработки.
2. Накратко за употребата на ИИ в съвременната медицина.
В медицината изкуственият интелект (ИИ) се използва основно, но не само, за
обработка на огромни масиви от електронни данни за пациенти (например възраст,
медицинска история, здравен статус, резултати от лабораторни изследвания, рентгенови
снимки и ултразвукови изображения, и понякога ДНК последователности, в случай, че
последните са били направени достъпни). Обработката цели да идентифицира
тенденции или модел [1] в тези данни по надежден начин и със скорост, недостъпна за
човешкия интелект (ЧИ). Желаният краен резултат е да се улесни максимално – тоест да
се ускори и същевременно да се прецизира – процесът по вземане на клинични решения
от страна на медицинския персонал. Първоначално ИИ започва да се използва в сферата
на образната диагностика, където продължава да има най-широка употреба до този
момент. Рентгеновите снимки, компютърната томография, ядрено-магнитният резонанс
и ехокардиограмите, които допреди това разчитат на ЧИ за анализ и диагноза, биват
сравнявани с почти необятно количество сходни изображения в рамките на броени
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секунди, след което ИИ отсъжда дали са налице данни за раково или сърдечно
заболяване. Методът има особено висока успеваемост в т. нар. early screening [2] при
засичането на предракови състояния и ранни стадии в сърдечно-съдовите заболявания,
което го прави ценен с оглед на понижаването на смъртността от тези болести.
Способността му да засича постепенни, почти неуловими промени в организма, е извън
всякакво съмнение. Възникват следните няколко въпроса:
а) дали тази способност отстранява необходимостта от лекарска преценка като
компонент на диагнозата;
б) какви

етически

релевантни рискове произтичат

като

следствие от

депозирането на чувствителна лична информация за здравето на пациента;
в) дали имаме основание да смятаме, че отношението грижа като традиционен
компонент на клиничните услуги може да отпадне изцяло от тях, докато ИИ постепенно
измества ЧИ не само в диагностичния процес, но и в изпълнението на медицински
процедури (операции, профилактика и други).
На въпрос а) ще отговоря в секция 3., на въпроси б) и в) – съответно в секции 4.
и 5.
3. Необходимостта от лекарска преценка.
На пръв поглед въпросът дали превъзходството на ИИ над ЧИ в диагностичен
план отстранява необходимостта от лекарска преценка представлява задача, попадаща
извън обхвата на моралната философия и стриктно в този на клиничната практическа
реалност. Решението е привидно просто и се състои в избирането на най-краткия и
безпрепятствен път до зададената цел, като в случая целта е изработването на
диагностичен етикет. Поставянето на диагноза обаче е акт, носещ силен нормативен
заряд, произтичащ от очакването на последващи мерки (били те проследяване, лечение
или по-нататъшни изследвания), както и от категоризирането на пациента като носител
на определено заболяване (т.е. възникването на една нова медицинска идентичност,
придобиването на нова социална роля за него). По дефиниция ИИ подхожда към
изпълнението на своите задачи не само епистемически прецизно, а и етически
неутрално. Ала моралният неутралитет невинаги е оптималната отправна точка, когато
се касае за човешкото благополучие.
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Ако може да се вярва на прогнозите на Коморовски [2017], че употребата на ИИ

във

визуалната

диагностика

ще

доведе

до

увеличаване

на

случаите

на

свръхдиагностициране [3], то логично е да предположим, че лекарската преценка
следва да придобие дори още по-голямо значение с оглед избягването на
свръхтретиране. На ИИ може да се разчита да съкрати драстично броя на ненужните
проследявания (followup appointments) и процедури, но що се отнася до избягването на
излишни медицински процедури от потенциално животоизменящ характер, най-добрата
мярка за превенция остава ЧИ. Това е така, тъй като до този момент единствено ЧИ е в
състояние да проявява разбиране спрямо феноменологичните измерения на живота след
подобни процедури, както и да предугажда как биха протекли процесите на адаптация и
на психологическо възстановяване при конкретни пациенти. Тези способности на ЧИ го
превръщат в незаменим елемент от предоставянето на качествена медицинска грижа, а
оттам – и във важно условие за високото качество на живот на пациентите.
С други думи, субективният подход, характерен за ЧИ, в значителен брой случаи
се явява необходимост, а не спънка при практикуването на добра медицина. В секция 4.
ще представя допълнителен аргумент в подкрепа на това твърдение, като поясня
връзката между способността за субективни преценки и способността за поемане на
лична отговорност пред лица, към които имаме определени професионални
задължения. Преди това обаче е редно в секция 3. да изтъкнем как възникването на
медицинска култура, основаваща се на акумулирането на масиви от персонални данни,
крие неподозирани рискове именно за досегашното ни понятие за отговорност.
4. Личната информация и рискът от избягване или прехвърляне на
отговорност.
Един от значимите рискове покрай навлизането на ИИ в грижите за здравето
възниква около събирането на биологична информация посредством апликации за
мобилни телефони (където потребителят обикновено

въвежда своите данни

самостоятелно) или умни устройства за носене – например специални гривни и
часовници, проектирани да проследяват параметри като пулса, кръвното налягане,
двигателната дейност, съня и прочее. Търговията с лични данни в киберпространството
[4] не е нов проблем и е обсъждана задълбочено в други етически разработки. За
специалистите по медицинска етика обаче е от значение дали и как достъпът до
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изключително подробни, прецизни медицински данни за всеки от нас може да се отрази
негативно на аспект от здравеопазването, който така или иначе се отличава с
епистемични и властови дисбаланси, а именно отношението лекар-пациент (или
доставчик-потребител на здравна услуга в общ смисъл). Ако за други лица е
необходимо да извършат престъпление или най-малкото да преминат установени
морални граници, за да се сдобият с цялата ни медицинска история, то за лекаря в найскоро време ще е нужно единствено да има осигурен достъп до електронното ни
здравно досие. Най-голямата заплаха, произтичаща от цялото това познание, не е
очевидна от пръв поглед, тъй като не включва някакви определени действия, а тъкмо
напротив – състои се в избягването им.
В страни като САЩ, където медицинско-правната култура се характеризира с
особена възприемчивост към понятието за medical malpractice [5], делата срещу лекари
и болници са ежедневие. Нерядко биват отказвани услуги на пациенти въз основа на
високия риск да завършат с незадоволителен резултат, който после да се превърне в
основание за дело. Подобни съображения ежегодно подтикват немалък брой лекари в
САЩ и към това да извършват излишни, но иначе щадящи и неинвазивни процедури, за
които знаят, че няма да променят състоянието на пациента, но с които целят да създадат
впечатление за навременна реакция от своя страна (неофициално наричани CYA
procedures [6] ). Както уточних още в секция 2., този риск може да бъде избегнат
успешно с разпространението на машинните „грижи“, като това би намалило и
разходите по ненужни намеси. Остава обаче рискът определени категории пациенти, за
които ИИ изчисли, че се отличават с повишен риск от летален изход или тежки
усложнения, да бъдат пренасочвани и прехвърляни между специалисти или от едно
болнично заведение в друго, докато лекуващите се стремят да избягнат отговорността
за състоянието им.
Като цяло категорията „отговорност“ губи измерения, когато се касае за ИИ, но
остава в действие в контекста на ЧИ. Докато хората продължават да са основната
движеща сила зад предоставянето на медицински услуги, пациентите винаги ще лежат
на нечия съвест. Действително ИИ, генерирал определена диагноза въз основа на
изображения от мамограми, не може да се превърне в мишена за стрелите на моралните
съждения, дори ако е довел лекаря до решение за една, впоследствие оказала се
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прибързана, мастектомия. Такава цел би могъл да бъде единствено медицинският
специалист, ангажирал се с клиничното решение и/или извършването на процедурата. В
близките три десетилетия не се очертава подобни решения да бъдат оставени в ръцете
на ИИ, така че притеснението дали няма изцяло да се простим с понятието за
професионална отговорност на медиците може да отпадне напълно, поне засега. На
дневен ред е по-скоро въпросът как да съхраним отговорността в качеството й на
ценност и основен професионален код на поведение сред медицинските лица; как да не
допуснем тя да се прилага единствено на избирателен принцип и когато това е удобно
за практикуващия. Основна роля в решаването на този проблем би изиграло
преместването на целевия фокус на всяка медицинска дейност от акта на
„третиране“ (разбиран единствено в чисто практическото си измерение) към този на
„грижа“ (включващ добронамереното желание за помощ или за облекчаване на чуждото
страдание).
5. ИИ и понятието ни за грижа.
Някои от най-често задаваните въпроси по отношение на ИИ са дали етически
категории като воля, съвест, отговорност, дълг или вина са приложими към него; дали
ИИ е способен на емпатия, състрадание, любов или болка. Отговорите на тези въпроси,
независимо дали са положителни или отрицателни, не би следвало да имат каквото и да
било отношение към човешкото понятие за грижа. Същността на грижата като такава се
определя не толкова от същността на онзи, който я предоставя, колкото от възприятията
на нуждаещите се субекти, които я получават. В този смисъл е редно да се запитаме не
дали ИИ може да функционира така, както функционират човешките същества (т.е.
мислейки и чувствайки), а дали ние можем да възприемем ИИ по начина, по който
възприемаме себеподобните си. Невъзможността това да се случи не произтича от
някакви конкретни недостатъци в настоящите или бъдещите медицински приложения
на ИИ, а във фундаменталната му същност на нещо, което не може да има собствен
социален статус като член на морална общност (to possess social standing in one’s moral
community).
Грижата е особен вид отношение, което може да бъде получено единствено от
някого, възприеман като пълноценен член на морална общност (в случая – моралната
общност на човешките същества), оперираща на базата на смислени взаимоотношения.
Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 4, кн. 2/2019

Морални измерения на употребата на...

251

[7] Това дали грижата ще произтича от професионален дълг, от искрено състрадание, в
отговор на молба, в замяна на услуга, по принуда или просто от възпитание, не влияе
върху това дали може да бъде класифицирана като автентична грижа. От съществено
значение е единствено дали ние възприемаме полагащия тази грижа като някой, който
действа не автоматично, а от подбуди, чийто морален заряд е достъпен за
интелектуалното ни разбиране. Т.е. решаващият фактор е дали се касае за лице, с което
на теория бихме могли да имаме смислени взаимодействия [8] и извън силно
ограничения контекст на клиничните услуги; лице, което е в състояние да проявява
грижа по повече от един начин и от различни съображения, но винаги с цел да помогне.
Не считам, че е от съществено значение това да е единствената или дори основната цел
на грижите – особено на медицинските. Напротив, голяма част от задълженията на
лекуващия произтичат от професионалния код на поведение, а не от личния такъв. В
известен смисъл това е обнадеждаващо, ако освобождава връзката лекар-пациент от
произвола на личното отношение, или от условностите на човешкия нрав. Не
възприемам за проблематична и тенденцията медицинските грижи да са поне частично
мотивирани от възможността за материална изгода, доколкото още основателите на
биоетиката се съгласяват, че финансовата мотивация е една от ключовите
характеристики, отсяващи професионалния медик от добронамерения лечител-аматьор
[Engelhardt 1986, 254]. [9] Важно е не толкова мотивацията да е морално възвишена,
колкото да е морална per se, тоест да произтича от съображения, характерни за
представителите на определена морална общност, отношенията между членовете на
която се регулират посредством осъзнато балансиране между личното и чуждото
благосъстояние. Подход от типа quid pro quo не само не е етически неприемлив, а дори
се вписва адекватно в този тип общуване. Затова и не би било преувеличено да заявим,
че подобни отношения са сред примерите, информиращи разбирането ни за
отговорност – поне доколкото повечето от нас биха приели, че отговорност следва да се
понася единствено за целеориентирани действия, отличаващи се едновременно със
съобразителност и с очакване на определени последствия (дори, доста често, с
желаенето на даден тип последствия).
Както вече уточних в секция 3., ИИ по дефиниция подхожда към своите задачи
от позиция на морален неутралитет. С това изказване имам предвид, че горното
Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 4, кн. 2/2019

252

АЛЕКСАНДРА ТРАЙКОВА

описание не съответства на неговото поведение. ИИ не проявява съобразителност в
нашия силно емоционално натоварен, човешки смисъл, а рационалност в един идеален,
логичен смисъл; той не желае неща за себе си или за околните, нито носи отговорност
за начина си на функциониране. Успешното изпълнение на задачата му ни най-малко не
зависи от степента и естеството на мотивацията (ако изобщо може да се говори за
такава), а единствено от програмирането му. В силен контраст с тази картина, у хората
както грижата, така и мотивацията за нея, освен разновидности имат и степени, които
влияят върху проявленията и качеството на грижата. В този смисъл грижата не е
отношение, което може да бъде получено от морално неутрален агент, нито от такъв,
който не притежава отговорност за собствените си действия или способност да
съвместява разнородни и комплексни форми на мотивация в моралното си съзнание.
Ето защо, поне на този етап от развитието на ИИ, лекарят не би могъл да бъде заместен
от ИИ в качеството си на лице, предоставящо грижа. От това следва, че както
медицинската идентичност, така и социалната роля на лекаря би трябвало да останат
непроменени в рамките на близкото бъдеще.
6. Заключение.
От всичко изказано дотук можем да обобщим, че тревогите относно съдбата на
досегашните ни разбирания за етическите категории „грижа“ и „лична отговорност“ са
по-скоро неоснователни. Навлизането на ИИ в медицината, която традиционно е
асоциирана с проява на човешки отношения като грижата и помощта, съвсем не
означава, че тези отношения ще изчезнат или ще претърпят качествени изменения.
Дори и да допуснем, че някои сфери или етапи от предоставянето на медицинска грижа
могат съвсем скоро да преминат към пълна автоматизация, този процес едва ли ще
остави по-траен отпечатък върху отношенията лекар-пациент, отколкото сравнимия по
принцип процес на отделяне на лабораторната от клиничната медицина в началото на
ХХ

век.

Подобни

„откъсвания“

са

съпровождали

много

от

етапите

в

професионализацията на медицината през последните два века, тъй като са естествена
част от стесняването на фокуса на съвременните лекари до една, най-много две или три
специалности (с цел повече прецизност и дълбочина на познанията). Това дали
лекуващият извършва повече или по-малко дейности в чисто практически план не би
следвало да оказва влияние върху качеството на комуникацията с пациента, ако тя е
Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 4, кн. 2/2019

Морални измерения на употребата на...

253

подчинена на същия тип съображения. Лекарската препоръка също не би изгубила
своята стойност, тъй като ЧИ, за разлика от ИИ до този момент, притежава
способността да преценява феноменологичните аспекти на боледуването и лечението.
На последно място, но не и по значение, ЧИ върви ръка за ръка с отговорността, която
не може да бъде приписвана на ИИ, и която може да бъде избягвана или прехвърляна,
но не и заличена като категория. Ако съществува значим етически риск, то той касае
нейните практически проявления в клиничния контекст, и по-конкретно възможността
чрез предварително придобита информация да се „отсяват“ определени пациенти, за да
бъдат поемани само лесни случаи. Това обаче не е предизвикателство, с което ЧИ да не
може да се справи посредством измислянето и имплементацията на системи за
предотвратяване на подобен тип злоупотреби. Както казва Рей Курцвайл [2006],
цитирайки Елиезер Юдковски, „единствената ни задача е да произведем нещо по-умно
от нас; всички по-нататъшни проблеми ще бъдат решени от някого другиго.“ [10]
БЕЛЕЖКИ
[1] Или така наречените на английски език „patterns“.
[2] Англоезичен термин, рефериращ към ранен скрининг или ранна профилактика.
[3] Свръхдиагностицирането (от англоезичния термин „overdiagnosing”) представлява
част от по-общата тенденция към свръхмедикализация в съвременната западна
медицина. Терминът описва случаите, в които преждевременно се поставя диагноза за
определено състояние въпреки наличието единствено на необходимия минимум от
оскъдни данни, че действително се касае за това състояние. Обикновено
свръхдиагностицирането е придружено и от незабавно преминаване към съответните
терапевтични мерки, макар често пъти те да са прибързани или излишни. Пример:
поставяне на диагноза за рак на цервикса при резултат от ПАП в 3 група, и издаването
на лекарска препоръка за конизация, вместо за по-щадяща намеса като например
химическото „обгаряне“ на атипичните клетки.
[4] При тези методи на екстракция винаги съществува шансът производителят на
устройството/апликацията или доставчикът на дигиталната услуга за съхранение на
информация да препраща данни към трети страни – понякога със знанието и изричното
съгласие на потребителя, но друг път без да го известява или да търси разрешение от
него. Този риск е проблематизиран в голям брой правни и етически текстове, но няма да
бъде разгледан тук, тъй като попада извън фокуса на настоящата разработка.
[5] Англоезичен термин, обикновено превеждан като „медицинска злоупотреба“.
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[6] CYA – Американски медицински професионален сленг. Зад акронима стои фразата
„Cover Your Ass”, приблизително значение „вържи си гащите; застраховай се“ на
български език.
[7] Разбира се, грижата може да бъде насочена и към същества, които не са членове на
въпросната морална общност (например към домашни любимци), но не може да бъде
получена от тях. Планирам да доразвия тази теза и аргументите в нейна подкрепа
другаде.
[8] По-ранна версия на тази статия породи въпроса какво разбирам под „смислени
взаимоотношения“. Най-краткият отговор би бил „взаимоотношения, породени въз
основа на взаимно разбиране и обслужващи поне една конкретна цел, която да се явява
обща за субектите, вземащи участие в отношенията.“
[9] В българската академична литература също не липсват текстове, посочващи някои
основания за паралел между отношенията лекар-пациент и отношенията търговецклиент. Миков [2014, 261] признава, че „в моралните медицински стандарти не се
включва изрично някакво предписание и разбиране за лекуването като алтруистична
или доброволческа практика“, а „обвързването на медицина и консумация не носи по
подразбиране нещо осъдително или порицаемо.“
[10] Сърдечни благодарности на Емануил Спасов, който ме насочи към тази книга.
Преводът на това изречение е мой, оригиналът гласи: „our sole responsibility is to create
something smarter than we are; any problems beyond that are not ours to solve...”
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Abstract
There have been closed communities which have long and without any scientific insight
known of the danger of intercourse between close relatives. This is a constant which leads to
the careful choice of a spouse, expanding the need for more complete genealogical
information. Thus there are partner selection systems based on information about kinship and
illness. The article seeks to show how a state, Iceland, is an example of continuing this
practice by combining old methods with modern means; this is based on a tradition that
underlies the structure of closed-end societies not for social, but for purely natural reasons.
Keywords: genealogy, genetics, technology, Iceland
Още от древността има затворени общности – острови, котловинни поселища,
планински села и пр., които отдавна и без всякакви наука знаят за опасността от бракове
и сношения между близки роднини; това е константа, която както в организацията на
обществото, така и в тривиални семейни отношения води до предпазлив избор на
брачен партньор и нужда от по-пълна информация за родословието. По тази причина
дори и в древни общества има системи за подбор на партньори, която се основава на
информация за роднинство и болести. Статията се стреми да покаже как една страна,
Исландия, е пример за продължаване на тази практика съчетавайки стари практики със
съвременни средства, както и какви Разбира се, това се основава на традиция, която е и
във фундамента на структурирането на общества от затворен тип не поради социални, а
по чисто природни причини. Именно тази основа прави възможен синтеза между
генеалогия, генетика и технология.
Статията цели да представи конкретен случай и неговите (възможни) следствия.
Това е т. нар. Книга за исландците (Íslendingabók), проследяваща родословните дървета
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на исландците. Макар привидно безобиден, това е казус, който, както ще онагледи
текстът, е особен и многопластов, развиващ се в съвременния контекст на засилващата
се необходимост от етическа рефлексия.
Исландия е островна държава със сравнително малко население – към 01.01.2019
се наброяват 356,991 души (Statistics Iceland, 2019), като огромна част живеят в
Рейкявик. Исландците се заселват в Скандинавия през ІХ в., за което свидетелстват
ръкописите, наричани Исландски саги [1]. Тези ръкописи проследяват родословията на
заселниците, изследвайки кръвната връзка на исландците с викингите. Следвайки
сагите, исландците започват детайлно да вписват в книги роднините си, с което
проследяването на семейното дърво се улеснява, а и се разпалва тяхната страст към
генеалогията. Íslendingabók, дело на известния исландски летописец и свещеник Ари
Торгилсон, в автентичния си вид, представлява именно събрана генеалогична
информация, чрез която се проследява ранният живот на заселниците в Исландия.
Впрочем, исландците са известни с това, че все още съхраняват архивите от първото
систематично регистриране на цяла нация (1703 г.), което се е извършило чрез
национално преброяване. През следващите векове преброяванията се извършват на
всеки 5-10 г., като данните от тях биват вписвани в национален регистър, който през
1960 бива дигитализиран.
Именно поради това щателно вписване и следене на родствените връзки става
възможно да се създаде единна, модерна и дигитализирана база данни. Така се сключва
и сътрудничество между deCODE genetics, изследователска компания в областта на
медицинската генетика и Фридрик Скуласон, предприемач в сферата на антивирусни
софтуери, целящо проследяването и регистрирането на всички известни семейни
връзки между исландците от времето на заселването на Исландия до днес, използвайки
вече наличната информация, допълвайки я с хроники, отчетни книги за осъдени
престъпници, книги на професионалните съсловия, както и мемориални статии. Те
именуват базата данни Íslendingabók, почитайки делото на Ари Торгилсон. Базата данни
е достъпна безплатно за всички исландци, а от създаването на уебсайта (2003 г.) 2/3 от
населението са подали заявление за достъп до базата данни.
За да се навлезе в проблемите, които ще представи статията, е необходим кратък
преглед над самата дейност на гореспоменатата изследователска компания. deCODE
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genetics е основана от Кари Щефансон през 1996 г. Той забеляза, че гените на
исландците остават сравнително непроменени от дните на викингите. Генеалогичната
информация, която е достъпна, съчетана с надграждащите се познания в областта на
научната и медицинска генетика, са добра почва за установяване причините на
основните заболявания. Той счита, че първоизточниците могат да се изследват найдобре чрез системното изучаване на дадено заболяване в определено семейство,
изолирайки ДНК от тях. Щефансон осъзнава, че могат да се постигнат големи
постижения и да се добият крупни суми от разработването на лекове. Така, в
забележителна сделка с исландското правителство, на deCODE genetics е обещан достъп
до здравните досиета на страната и се гарантира сътрудничеството на 270 000 души от
местното население за извличане на кръвни проби. Основната причина deCODE
genetics да инвестира в създаването на Íslendingabók е да го използва за подпомагане на
своите изследвания в областта на медицинската генетика, като именно този проект
превръщат компанията в световен лидер на пазара.
По повод десетгодишнината от създаването на Íslendingabók, компанията
провежда състезание, като условието е да базата данни да се направи годна за употреба
през смартфони. Конкурсът е спечелен от трима студента по софтуерно инженерство от
Исландския университет .
Употребата на приложението (The Íslendinga App) е сравнително широка. Може би
най-ценното е възможността за модернизирано и осъвременено проследяване на
родословното дърво. Допълнително – създателите добавят две функции, които да
отличат приложението от стандартната база данни. Първата такава е възможността
телефонът да известява, когато близък има рожден ден, а втората е малко по-интересна
– аларма за превенция на инцест. Оттук идва и слогънът на продукта: „Срещнете се в
приложението, преди да се срещнете в леглото” (“Bump in the app before you bump in
bed”). Принципът, през който работи алармата, е чрез доближаване на телефоните,
което от своя страна активира автоматично изчисляване на родствената връзка.
Алармата се активира, ако хората са първи или втори братовчеди. Основна роля при
разработването и прилагането на тази функция в приложението играят социално
неловките ситуации. Както вече бе уточнено, населението на Исландия е сравнително
малко, а и е съсредоточено предимно в Рейкявик. Оказва се, че немалко хора намират
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сексуален партньор, с когото после случайно се засичат на семейни събирания, бидейки
братовчеди. Точно подобен тип случки са и в центъра на исландските вицове и шеги.
Затова и създателите наблягат толкова на тази функция на приложението.
Като всяка една технология, това приложение, а и Íslendingabók като цяло, имат
както позитиви, така и негативи.
От една страна, човек има възможност да обогати познанието си за дедите си.
Познавайки добре родословното дърво, по-лесно може да бъде избегнат брак между
близки роднини, а с това се гарантира до известна степен и здраво поколение. Може би
най-съществената полза от подобен тип дигитализиране на националния регистър е
именно възможността човек бързо да опознае себе си и произхода си, изследвайки
миналото си. Само с едно чукване по телефона може да се провери средната
продължителност на живота по майчина и бащина линия, коя баба е починала от разрив
на сърцето, коя е имала психични отклонения. Оттук следва и по-пълното разбиране за
собствения генотип, като може и да се проследи честота на определени болестни
състояния в дадено семейство. Това, от своя страна, особено ако се комбинира с
прецизни генетични тестове, способства за по-прецизна превенция на заболяванията,
както и по-качествено управление на здравния риск. В случаите, когато превенцията е
невъзможна или окъсняла, има възможност за по-качествена и индивидуализирана
терапия. Последното всъщност е и една много силна тенденция в модерната медицина,
най-вече когато става дума за лечение на ракови и сърдечни заболявания. Причината е,
че прогресът в научното изследване е дотолкова напреднала, че позволява да се види
как няма два напълно еднакви организма, които идентично да откликват на едни и същи
стимули. Затова и в последните години се финансират безброй изследвания, целящи
възможно най-точно да се изработят методи за лечение, посредством който да могат да
се обхванат сходни по зададени маркери организми, а едновременно с това терапиите да
могат да се модифицират за конкретен индивид.
Разбира се, колкото и да са големи ползите от триединството на генеалогия,
генетика и технология, се открояват и определени негативи и рискове, свързани с
Íslendingabók. Един от тях е проблемът за монопола над здравната информация, защото
само една-единствена компания има договор с правителството на Исландия. Този факт
дава повод за едно много съществено питане, което обаче не е обект на изследване в
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настоящия текст, а именно – кой всъщност притежава здравната информация: дали това
е индивидът, дали е конкретна болница или пък държава?
Това изключително право на достъп до подобен тип чувствителна информация
поражда и други деликатни, проблематични и взаимообвързани въпроси. Първият такъв
е от глобален мащаб, макар и да се отнася и за конкретния случай в Исландия, и се
свежда до т. нар. големи бази данни (Big Data). Големите бази данни са пряко следствие
на засилващата се употреба на технологиите и въвеждането на дигитализацията. В
същината си те представляват „натрупване на данни, което е твърде голямо и сложно за
обработка посредством традиционните методи и инструментариуми за управление на
база данни” (Merriam-Webstar, 2019: Big Data). Тези бази данни най-често се използват
за прочуване и предвиждане на потребителското поведение. Така, ако човек въведе в
Google „почивка в Перник”, може да забележи как при последващо влизане в други
сайтове, към него ще са насочени реклами, които промотират сайтове, предлагащи
романтичен уикенд за двама в Перник и/или покрайнините. Ако човек се реши да
запази дати за екскурзия онлайн, той трябва да предостави e-mail адрес, на който да
бъде известяван, а финалната стъпка е съгласяването с условията на сайта, като
болшинството обикновено няма представа за какво се съгласява. Дотук индивидът е
предоставил немалко количество информация за себе си и поведението си. Все пак той
отива в Перник, но не може да открие СПА-центъра, затова и отваря навигационна
система, която следи и уведомява за най-удобния маршрут. Тази навигационна система
отново работи чрез интернет достъп, но и чрез GPS, т.е. обемът данни, който се снема, е
значително по-голям. Накрая на романтичния уикенд пак по e-mail се получава писмо,
приканващо човека да оцени престоя си, а подаването на тази информация отново
захранва логаритмите, като данните биват асоциирани с поведението на точно
конкретния индивид. Така, при условие, че той е доволен от СПА-центъра в Перник, по
сайтовете ще изскачат реклами на СПА в Хайредин или Зверино. Накратко – всяка една
употреба на интернет е внимателно следена и информацията за нея се съхранява. Този
факт сам по себе си е притеснителен, но какво се случва, когато става дума за много почувствителна информация, която може да уязви индивида, каквато е здравната такава?
Какви са пределите на употребата на личните данни, ако има такива?
В Исландия 2/3 от населението са дали информирано съгласие за събирането и
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обработването на тяхната генетична информация. Придобитото сведение за индивида се
вкарва в дигитална база данни, която има архивираща функция, така че те са достъпни
по всяко време. Разбира се, основната цел на deCODE genetics e изследването на
развитието на дадени заболявания, както и тяхното лечение. Както вече бе споменато, те
извършват проучването си посредством два канала, които се допълват един друг – чрез
генеалогични писмени справки (1) и чрез доста по-модернизираното и прецизно
проследяване – това на генетичните маркери (2). Така, обхватът на данните, които се
считат за чувствителни, става много по-широк, а употребата им – много по-етически
смътна, особено като става дума за монопол над голяма база данни. Все пак ползите от
подобен тип обработка на данни и тяхното разчитане е безспорно огромна, но е добре
да се имат предвид и рисковете, които са безкрайно реални.
Първата опасност, свързана с монопола на големи бази данни, какъвто е случаят в
Исландия, е създаването и/или доразширяването на пазарни ниши. Това е съвсем
основателно притеснение, доколкото подобен тип изследвания обикновено не се
реализират от просто научно любопитство. Проучванията в областта на генетиката, пък
и в естествените науки като цяло, в момента са едни от най-добре финансираните,
защото предимствата от придобитото познание са огромни. Съчетавайки тази
специфична компетентност с практика, ползите се обвързват с качеството на живота на
хората, независимо дали става дума за удължаване на живота и забавяне на стареенето
или редуциране на болестни състояния. Допълнително: когато става дума за патологии,
следваща стъпка е създаване на лек. Очевидно е, че когато една компания притежава
данни, които да изследва и въз основа на анализа от тях да разработва лекарства, се
предоставя златна среда и за монопол над цените на медикаментите. Подобен е случаят
с биофармацевтичната

компания Gilead Sciences, която има монопол в САЩ над

продажбите на препарата Truvada, което лекува и предотвратява ХИВ. Подобно
преимущество дава възможност за неоправдано високите цени на медикамента – за
дози за един месец цените варират между 1600-2000$, като себестойността на продукта
е много по-ниска(Rowland, 2019). Рискът от създаване на такъв казус deCODE genetics
не е никак малък, като вече някои от условията за това са налице. През 2019 г.
компанията, съвместно с института Sanger, сключват споразумение с консорциум от
правителството на Обединеното кралство, НПО и водещи световни компании за
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биофармацевтични и здравни изследвания във Великобритания. Споразумението е за
предприемане на цялостно геномно секвениране на проби в Биобанката на
Великобритания. Проектът ще позволи пълното секвениране на генетичния код на 500
000 участници депозирали материал в биобанката, като deCODE genetics ще отговарят
за половината. Този предизвикателен проект представлява единствената толкова
мащабна програма от такъв тип, предприемана някога в света. За целта са отпуснати
£200 млн., а от тях £100 млн. са отпуснати от фармацевтични компании (UK Biobank,
2019). След като пробите бъдат обработени, тези производители на лекарства, които
финансират изследването, ще имат изключителен достъп до информацията за девет
месеца, което би им дало преднина в анализиране на пазарните нужди и създаване на
нови лекарства.
Хубаво е да се има предвид, че генетичната, наравно със здравната и
биометричната информация, която бива извличана от участващите в проекта в
Исландия, се категоризира като чувствителна, следователно и конфиденциална.
Причината да се счита за такава е, че ако бъде разпространена, тя би могла да орони
интегритета на човека и да го ощети, лишавайки го от определени блага, напр.
социални. Тоест подобен тип сведения трябва да бъдат защитавани чрез подходящи
инструменти. Когато има неоторизиран достъп до лични данни в дигиталната среда,
става дума за форма на киберпрестъпност.

Киберпрестъпността се превръща в

глобален проблем в последното десетилетие. Постоянната активност на потребителите
в интернет, както и дигитализирането на всякакъв вид информация и дейност, правят
достъпа до личните данни сравнително лесен, особено за хакери. Така могат лесно да
бъдат откраднати финансови средства, самоличности, а може и информация, която е
чувствителна да стане публична. Ярък пример за последното е скандалът с пробиването
на защитите на Национална агенция за приходите, откъдето през 2019 г. изтичат
данните на близо 5 млн. души. Проблемът с киберпрестъпността става своеобразно
утежнен, когато една система е захранена с генетична и генеалогична информация, т.е.
сведенията за индивида са уязвими. Следствията от пробив на подобен тип дигитална
структура биха били ужасяващи, като те се свеждат не само до индивида, а и до цялото
му родословно дърво. Макар deCODE genetics да предлагат сравнително силна защита
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на данните, е хубаво да се има предвид, че рисковете са съвсем реални. За онагледяване,
ще бъдат представени два съвсем скорошни случая.
Първият такъв е от 14.08.2019 г., засягащ разпространението в публичен сайт на
биометрични данни от биометричната система Suprema. Компанията, специализираща в
защита, има като потребители и клиенти полицията на Великобритания, банки и други
фирми по сигурността. Изтекли са данни под формата на пръстови отпечатъци, лицево
разпознаване и допълнителна лична информация на над 1 млн. човека. След направено
проучване на външни експерти, изследващи софтуера на Suprema, се отчита, че с леки
манипулации, може лесно да се добие достъп до 27.8 млн. архива (Taylor, 2019).
Вторият случай е от 11.11.2019 г. и се отнася до Google и техния проект Найтингейл
(Nightingale Project), който цели подобряване на здравните услуги. Как обаче се
извършва дейността? Втората най-голяма болнична система в САЩ предоставя на
технологичния гигант достъп, като екип на Google, съставляван от 250 човека, извлича
лична здравна информация за пациентите и захранва изкуствен интелект, който има
силна изчислителна мощ. Този изкуствен интелект има способността да шаблонизира и
предвижда модели (patterns) на дадени заболявания (Anonymous, 2019). Пациентите, а и
лекуващите лекари, не са дали своето съгласие Google, а и не са били запознати, че
данните им са извличани. Така е нарушено правото на конфиденциалност на над 50 млн.
американски пациенти. Тяхната информация не е анонимизирана, снемани всички
данни – имена, диагноза, анамнеза, осигурителен статус и пр., като дори самият екип не
е бил уведомен защо информацията е била необходима на Google. Отговорът на
последното питане е сравнително прост – информацията се събира с цел пазарно
проучване. С мощен изкуствен интелект лесно може да се изчисли какви са и какви ще
бъдат най-честите заболявания, както и разпад на техните вариациите, при определени
възрастови групи. След като се изчисли това, може да наблюдава и с какви средства
разполагат целевите групи за лечение. Въз основа на такива пълни сведения може да се
създаде продукт, който съвсем точно да отговаря на нуждите и търсенето на даден пазар.
deCODE genetics твърдят, че когато се употребяват данните за научни
изследвания, личната информация е засекретена и на нейно място стои код. Все пак
мисля, че ясно онагледих, макар и само с два примера, колко всъщност е достъпна
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привидно недостъпната информация за индивида.
От съхраняването на големи бази данни с чувствителна информация и
разпространяването й, или пък нейната потенциална комерсиална употреба, произтича
и един проблем от социокултурно естество: този за стигматизацията на индивида. В
съвременността има нарастващ темп на познанието за живата материя и в частност за
човека. Това знание е постоянно обогатявано благодарение на научните постижения,
които все по-често се представят в популярна форма, за да обхванат по-широка
аудитория, т.е. те биват опростявани, така че да се разберат и от лаици. Съответно човек
вече лесно може да научи какво от какво се причинява синдромът на Даун – той се
проявява, когато в организма има не две, а три копия на 21-ва хромозома. Всеки може да
види и с какво е особен този синдром, лечим ли е, каква е средната продължителност на
живот на болните от него и пр. Когато обаче научната терминология се преплете с
ежедневния език, който позволява по-голяма интерпретация, и това се комбинира с
глобалния проблем за фалшивите новини, информационните канали се наводняват с
новини тип „ШОК! ИДИОТИ ИЗМИРАТ ОТ ХРОМОЗОМИ”, които освен (в повечето
случаи) неверни, са способни да окажат негативно влияние в обществените нагласи към
хората с физически и психически увреждания. Разбира се, първопричината за тази
склонност към маргинализиране на подобен тип индивиди е природно заложена и се
наблюдава при всички животински видове. Само здравите и адаптивните са полезни за
групата, докато слабите биват отхвърлени или прогонени. Този естествен уклон се
проявява по-късно и в социалния и културен аспект на човешкото развитие. Така
именно подемат по-големите евгенични програми в света – чрез идеята за здрав, а
съответното силен, добър индивид, градящ и такава нация. Тази рафинирана през
научното обяснение стигматизация на индивида като болен, непотребен и бреме за
обществото, лесно може да се съвмести и с модернизирана евгенична практика, каквато
вече е била практикувана в Исландия, a впрочем и от почти всички скандинавски
страни. Особено със засилващото се влияние на технологиите и лесният достъп до
фундаментална и чувствителна информация, вмешателството от страна на държавата в
личния живот на индивидите може да се засили неимоверно чрез водене на определени
политики.
Исландия е и една от страните, които са били поддръжници на евгениката, като
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през 1938 там се въвежда закон за стерилизацията, като на такава са били подложени
„слабоумните и психично болните” (Hauge, 1965), а също така браковете между
подходящи партньори са били насърчавани. Целта е да се ограничи възпроизводството
на некачествено поколение. Освен това те приемат и изначално американската
процедура на амниоцентеза, широко разпространена и днес, чрез която се фетусът се
преглежда за абнормалности. В САЩ първоначално някои лекари дори отказват да
извършват процедурата, без майката да е подписала декларация за съгласие за
абортиране на плода, ако му бъдат открити нарушения (Джонсън, 2011). Този скрининг,
в комбинация с други тестове, се прилага и в момента, включително и в Исландия,
където дава огромен резултат. Там, в диапазон от 10 г., се раждат едва 2-3 деца със
синдрома на Даун годишно (Government of Iceland, 2018). Причините за това няколко:
добра превенция, висока информираност на пациентите за рисковете, свързани със
заболяването, а и с очакваното качество на живот на болните. Добре е и да се има
предвид, че има и икономически аргументи защо броят на хората с увреждания трябва
да бъде редуциран – така ще се намали финансовият разход за нетрудоспособните. Т.е.
при всяка евгенична практика (макар и в случая скита такава) може да се забележи
национален стремеж за физическо здраве. Телесно здравото е добро в съвсем
тривиалния смисъл на намаляване, икономизиране на усилията за поддържане на
жизненост и приет за норма здравен статус. Това, заедно със стигматизацията на
страдащите от синдром на Даун, дава пряк резултат: по-малък брой на хора с тризомия
на 21-ва хромозома, което, разбира се, не е непременно лошо, даже напротив.
Притеснителна е обаче перспективата за избор на брачен партньор и бъдещо
поколение изцяло изхождайки от представата за „правилни гени”, доколкото все още
има прекалено много неизвестни, когато става дума за синтезиране на белтъци.
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Увод
Последните експертни оценки показват, че 15% от населението на Земята са хора с
някаква форма и степен на инвалидност. „Това е по-висок показател в сравнение с
предходната оценка, направена от Световната здравна организация (СЗО) през 1970 г.,
чиято стойност е 10%” (Доклад, 2011: 8). Данните сочат, че за 40 години инвалидността
в света е нараснала с 50%. Според различни оценки между 110 и 190 милиона лица
имат най-тежките форми и степени на инвалидност (пак там).
Почти всеки човек от тези 200 мил. лица с тежка степен на инвалидност, е
потенциален или реален ползвател на импланти, транспланти и/или помощни средства
и съоръжения. Днес се смята, че „всеки десети жител на високоразвитите страни (и не
само в тях – б.м.-Б.И.) има в тялото си синтетични протези и импланти –
кардиостимулатори, дефибрилатори, сърдечни клапи, коленни стави (или тазобедрени,
лакътни

и

раменни

стави

–

б.м.-Б.И.),

да

не

говорим

за

силиконовите

допълнения“ (Емелин, 2013: 63).
От средата на ХХ век, успоредно с развитието на медицинските знания и
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технологии, се наблюдава появата на три взаимосвързани, но различни процеса:
медикализация, генетизация и киборгизация, както на живота на хората изобщо, така и
на инвалидността и хората с инвалидност в частност. Онова, което е присъщо на и общо
за трите процеса, е пораждането на силна и всеобхватна зависимост на човека от
медицинските знания и технологиите, налагана и самоналагана по различни пътища и
начини. Това води до прикритото и трансцедентно „отделено“ съществуване на тялото
от човека, изразявано афористично: „Аз и моето тяло живеем на различни адреси“.
Тук ще се опитам да проследя процеса на киборгизация при хората с инвалидност
и най-вече кога този процес прераства от „обикновено имплантиране“ на изкуствени
елементи в тялото с цел подобряване на здравословното и функционалното състояние
на индивида, в реална киборгизация и постепенно откъсване и отдалечаване от
човешкото и срастване с механичното, машинното.
Възникване и същност на киборгизацията
„Това не сме го започнали ние“ (Киборгизация, 2015) – се казва в публикация на
сайта ХХ2 век. Напротив, киборгизацията сме я започнали ние. Виж опитите да се
произвеждат помощни средства за хора с инвалидност и изкуствени заместители на
загубени крайници и функционални възможности, това вече датира от дълбока древност.
В Древен Египет са правили протези – открити са върху древноегипетски мумии
изкуствени пръсти, изкусно направени от дърво и гипс (Киборгизация, 2015). През 525 г.
в китайското изкуство започват да се появяват изображения на инвалидни колички,
направени специално за придвижване на хора (Ивков, 2019: 128). Примери за подкрепа
на хора с инвалидност (резултат от ампутация) чрез създаване на изкуствени телесни
части, се откриват и в древна Гърция. За тях са били конструирани специални протези.
Първото изображение на подобен тип протеза е открито върху древногръцка ваза от II
век пр.н.е. (Borowski, 2012: 100).
Ако обърнем погледа си към „класическото“ и стереотипизирано изображение на
пирата, то ще се види, че в него се включва не само черната превръзка на едното око и
говорещия папагал на рамото, но и дървен крак, често и метална кука, заместваща
изгубена ръка. В близък бой това вероятно е давало и някакво предимство на носителя й.
Някои смятат, че именно тази метална кука може да се счита за първия пример за
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бионично „усилване“ на човешките възможности (Киборгизация 2015).
С напредването на технологиите се увеличава разнообразието на видовете протези
и импланти, а също и на функционалното им съвършенство: като се започне от зъбните
протези, премине се през механизираните и все по-удобни протези на долни и горни
крайници, очилата, слуховите апарати и се стигне чак до различните, вграждани в
тялото, изкуствени стави, сърдечни клапи и др. Разнообразяват се и се усложняват
помощните средства за хора с инвалидност, които ги правят независими в ежедневието.
С напредването на технологиите в края на ХХ век и началото на ХХI век все повече
външни и видими протези на долни и горни крайници придобиват изключително
сложна функционалност и постепенно започват да се свързват и да се срастват с
нервната система на човека, като вече се правят опити те да бъдат командвани и
контролирани директно чрез мисловния процес на човека. Започва срастване на човека
с продуктите на новите технологии, т.е. човекът се превръща в киборг, т.е. в не-човек
или постчовек.
Киборгизацията може да се дефинира като процес „на срастване на човека и
машините“. Това е „обективен“ процес, който особено ясно може да се наблюдава при
хората с инвалидност (Емелин, 2013: 63).
По-широкообхватна и обща дефиниция на киборгизацията представя Т. Малкова,
според която киборгизацията може да се разглежда като „процес на ускорено
внедряване в живота на човечеството на нова техническа реалност, включваща в себе си
създаването и функционирането на киборги, клонинги, обекти с частичен и пълен
изкуствен интелект (ИИ), роботи-антропоиди. Киборгизацията това е поява на особени
бионични същества, трансгени (генетично модифицирани хора), „биотехнически“ човек,
а също изобретяване на роботи, свързани с ИИ“ (Малькова, 2018: 88).
Във всички дефиниции на понятието „киборгизация“ могат да се открият
следните общи елементи: контрол (и/или опити за контрол на процесите вътре в тялото;
замяна на естествените органи и техните функции с изкуствени; подмяна на части на
тялото с продукти на технологиите.
Възвръщането на загубените или нормалните функции на увредени органи,
чувства, възможности и способности, възстановяването след травма и/или заболяване и
завръщането към живота в обществото, дори придобиването на някакви нови функции
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и възможности на организма, несъмнено представлява позитивен процес. Особено,
когато това дава възможност да се избегне или да се редуцира инвалидността. Всички
хора с присадени транспланти и импланти, които са започнали постоянно да
компенсират загубени възможности и функции чрез различни помощни и външни за
тялото артефакти (наричани обикновено бионични хора), се налага да преминат през
процес на адаптация и реадаптация, да проумеят и да осъзнаят, че те са своеобразни
хибриди между природно (естествено) и техническо (изкуствено), да се научат да
проявяват „технологична толерантност“, да приемат зависимостта си от своите
технологични продължения или части и дори да извлекат полза от тях. „Технологическа
толерантност“ е необходима и на здравите хора, „преди всичко за това, че да не
отхвърлят хората с инвалидност и с изкуствени части на тялото си от своята среда като
непълноценни хора“ (Малькова, 2018: 88). Ergo, „техническата толерантност“се
превръща в сериозен морален и етичен проблем.
Възниква въпросът за границите, отвъд които подобряването на здравето и
функционалността на тялото се превръща в киборгизация. От тази гледна точка е много
важно да се класифицират видовете киборгизация и да се изгради една приблизителна
периодизация на процеса. На основата на вида и сложността на помощните средства и
импланти, както и на степента на срастване на човека с външни изкуствени артефакти,
могат да се диференцират следните видове и епохи на киборгизация:
● предкиборгизация, ера на доминация на човешкото. Периодът обхваща
времето от древността до края на ХVII век. Това е дълъг период, през който
благодарение на развитието на науката, технологиите и медицинските знания протезите
и помощните средства стават все по-удобни и функционални, като редуцират в поголяма степен функционалните дефицити. Помощните средства са предимно механични,
често неподвижни или слабоподвижни, съоръжени с малко или не много сложна
механика, т.е. доминират предимно външните за тялото помощни технически средства:
като се започне от бастуна, патерицата, инвалидната количка, премине се през зъбните
протези и очилата и се стигне до различни рехабилитационни средства.
Едновременно с това започва

да

нараства

интереса на лекарите

към

трансплантацията и имплантацията. Смята се, че още през II век индийският хирург
Сушрута е направил автотрансплантация на кожа с цел реконструкция на носа на
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През

ХVI

век

италианецът

Гаспаро

Талякози

извършва

270

успешни

автотрансплантации на кожа и дори многократно опитва трансплантация на алографти
и дава първите сведения за отхвърляне на чужда тъкан още през 1596 г.;
● първична (или механична и електронна) киборгизация. Обхваща периода от
XVII век до началото на кибернетичната революция през 50-те и 60-те години на ХХ
век. Това е период, през който започва бавно и постепенно подобряване на качеството
на известните до тогава помощни средства. Едновременно с това започва да се развива
и пластичната хирургия, в която важно място имат различни транспланти и импланти,
особено при реконструиране на обезобразени лица или видими части на тялото в
резултат на военни действия. С напредване на технологиите множество протези стават
по ефективни и функционални, а в края на периода започват да възникват и условия за
въвеждане на електрониката;
● вторична или нервно-когнитивна киборгизация. Започва по време на
кибернетичната революция и продължава и до днес. Тук трябва ясно да се разграничат
три типа или тренда на киборгизация. Първият тренд се открива в биологичното
пространство на човешкото тяло. Киборгизацията се свързва с решаването на
проблеми, предизвикани от хронични заболявания, травми и наранявания, в резултат на
които тялото губи присъщи за него функционални възможности или съществува реална
заплаха за физическото оцеляване на човека. Тези проблеми се решават чрез
вграждането в тялото на специално пригодени транспланти, импланти и/или
микрочипове, които поддържат живота. (Емелин, 2013, с. 63). Стивън Хокинг смята, че
след 20-30 години киборгизацията, „след имплантирането на микрочипове в човешкото
тяло и замяната на естествените органи с изкуствени, ще завърши с пълната победа на
киборга над Homo sapiens“ (пак там). Вторият тренд на киборгизацията е свързан с
разширяването на естествените възможности на здравото човешко тяло с някакви
механични, електронни, или комбинация от тях, елементи и приспособления,
които влизат в тесен контакт с тялото (пак там, с. 63). Вероятно тук би могло да се
включат и всички опити за лечебна и извънлечебна (имам предвид превръщането на
части от човешкото тяло в някакъв вид животинска чрез локални трансформации на
гените) корекция на сегменти от ДНК на конкретен човек. Общото между тези два
тренда на киборгизация е, че те са реално въплъщение на идеята за сливане на
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човешкия организъм с изкуствени, създадени от човека, артефакти, които могат да
възстановят и/или да разширят неговите естествени възможности за решаване на
някакви задачи, или да възстановят увредени органи и загубена функционалност на
тялото (виж Емелин, 2013). Съществува и трети тренд на киборгизация, който – поне
засега – е по-различен от първите два. Става дума за навлизането в живота на човека
на

продукти

на

новите

технологии,

които

все

по-активно

заместват

интелектуалните и менталните възможности и способности на човека. И ако при
първите две направления на киборгизация, особено при първото, могат да се намерят
оправдания, то нещата при третото направление изглеждат далеч по-застрашителни и
поставя много сериозни философски и морални въпроси. Именно този трети тренд на
киборгизация изглежда като „бойно поле“ между хуманизма и трансхуманизма.
Социални,

социално-психологически

и

когнитивни

последици

от

развитието на процеса на киборгизация
Значимостта на всеки процес или явление се измерва с величината и
разпространението на последиците за обществото и конкретния човек, независимо дали
позитивни или негативни, които поражда. В случая с новите технологии и продуктите
им, които проникват бързо и почти безпрепятствено в живота на хората, се стига до
промяна в мисленето за и възприятията на реалността от страна на човека през
призмата на новите възможности, които предоставят тези продукти. Това обаче, често е
съпроводено и със „скрит“, почти винаги негативен „бонус“. При хората с инвалидност
успоредно с възстановените частични или напълно изгубени възможности и
функционалност на организма, възниква много силна зависимост от транспланта,
импланта или помощното средство. Тази зависимост задълбочава и разширява
наложената от хроничното заболяване необходимост от непрекъсната интерпретация –
сега вече допълнително и спрямо новото и изкуственото в тялото. И ако това са процеси,
имащи и позитивен заряд и последици, не така стоят нещата при масовите продукти на
новите технологии. Руският изследовател В. Емилин посочва редица негативни
последици от внедряването в живота на споменатите продукти: калкулаторът –
редовното му използване намалява и подменя способностите на човека да смята на ум;
дистанционното на телевизора – замества и прави „излишни“ определени движения на
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като съдейства за неговото обездвижване; автоматичната (програмна)

проверка на орфографията и поправката на граматическите грешки в съвременните
текстови редактори не само поражда и затвърждава небрежното отношение към начина
на писане и съблюдаването на граматическите правила, но и индиректно стимулира
неграмотността. Не рядко, също така, прави дори трудно за осъзнаване възможността
тази неграмотност да бъде редуцирана; презентациите на PowerPoint и други
програми, е в не малка степен „наративен убиец“, като унищожава частично или изцяло
практиката на устния доклад. И ако това все пак не се случва, то със сигурност го
извежда в нова орбита, като го трансформира, включвайки нови центрове на мозъка;
електронните игри изместват смисъла на културата на играта с пряко участие на
децата, като по този начин създават условия за тяхното обездвижване, до заместване на
реалния живот с виртуален; GPS навигацията, като на практика направи излишни
усилията ни да се ориентираме в непозната физическа среда (дадена местност) –
естествена или градска, почти унищожи способностите на мнозинството хора да се
ориентират; мобилният телефон сведе до „нула“ невербалната комуникация, а езикът
на тялото все повече отпада като фактор в социалните отношения „лице в лице“;
различните преносими електронни бележници направиха ненужни редица функции на
паметта (виж Емелин, 2013: 63-64).
Една от най-популярните и четени статии в Интернет през 2017 година, e статията
за „разрушеното поколение“ в американското издание The Atlantic, посветена на
влиянието на смартфоните върху младите хора. В нея са посочени примери и
доказателства за страшните последици и увреждания, които провокира увлечението по
смартфоните в децата и подрастващите. Те губят „навиците за непосредствено
общуване с приятели и родители, по-малко се разхождат, излизат на срещи, те са
инфантилни, практически не се стремят към самостоятелност, като прекарват основно
времето си потопени в смартфоните си“ (Абдулин, 2018).
Не случайно Ж. Бодрийяр пише в „Прозрачност на злото“: „Да довериш интелекта
си на машина означава да се освободиш от всякакви претенции на знание…“ (Бодрийяр,
2000: 76, цит. по Емилин, 2013:64). Притесненията и страховете на Бодрияр се
задълбочават, и то с пълно право, когато става дума за изкуствен интелект. Според него,
заедно със своите „технологични патерици“ той ще се превърне в тотална протеза,
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която не оставя никакво място за мисли и мислене (пак там, с. 76).
Съвсем не са случайни и безпочвени страховете на много учени, когато става
въпрос за масова киборгизация чрез имплантиране на чипове, защото тази
киборгизация може да улесни концентрацията на власт. Според полския изследовател
Зигмунд Ветулани „Ако всеки човек бъде по подходящ начин чипиран и неговата
нервна система или дори ума му бъде включен в някаква глобална мрежа, то можем да
си представим, че някой рано или късно ще поиска да упражнява контрол над
него“ (PAP/PSZ, 2018). Така този „някой“ ще придобие достъп до пряка власт над
индивидите и цели общества. А това вече напомня за света на Оруел, в който са
изработени много силни инструменти за контрол над всичко и всички. Полският учен
предупреждава,

че

чиповете

не

само

могат

да

извършват

мониторинг

на

психофизическото състояние на човека, но и да влияят върху него. А това поражда
шансове, много рискове и сериозни морални дилеми.
Трябва да се има предвид, че хората с инвалидност, еднакво с останалите, са
изложени на всички тези негативни последици, но вероятно са по-податливи на тях от
гл.т. на заплахите от и синергичното действие на трите тренда на киборгизацията.
Трансхуманистичната лудост
Без да се впускам в подробности и в някаква степен опростено, ще кажа, че
трансхуманизмът говори за постчовек, а не, както е по-правилно според мен, за нечовек. Според трансхуманизма днешните дадености (като функционални възможности)
на човешкото тяло не са нищо особено и те представляват само един от етапите на
еволюцията. Известно е, че основата на медицинския подход е в стремежа болното тяло
да бъде доведено до състояние на здраво. Но трансхуманистите отиват по-нататък с
искането си възможностите на съвременната медицина да бъдат използвани за
постигане на телесно състояние „по-добро от здраво“. Според трансхуманистите
решението да се използват такива терапии, които позволяват постигането на това
състояние, трябва да бъде индивидуален въпрос, а получаването на такива възможности,
от утилитарна гледна точка, е равносилно на получаване на възможности за лечение на
болни хора.
Масовизирането

на

съвременните

технологии

в

медицината
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предефинирането на редица традиционни социални и морални норми. Кумулативният
ефект от промените, за които пледират трансхуманистите, могат и най-вероятно ще
доведат до възникване на постчовека, който ще изглежда по съвсем друг начин –
например поради киборгизация на тялото, генно инженерство или дори трансфер на
ума върху друг носител. Не-човекът ще има напълно други потребности – например
няма да има потребност от размножаване, и съвършено друго поведение, породено
например от наличието на различни сетива и по-висока скорост на работа на ума. Нечовеците могат да създадат много по-разнородно общество, отколкото човеците и да
имат коренно различни проблеми от тях.
Трансхуманистите посочват редица технологии, които могат да бъдат използвани
за подобряване на хората и увеличаване на техните възможности. Сред масово
използваните такива технологии са например ваксините, допингът, импланти, протези и
трансплантация на органи и др. Сред разработваните в момента технологии могат да се
посочат например мозъчни импланти, нанотехнологии, генетично инженерство и др.
Съществуват и т.нар. хипотетични технологии, които ако днес изглеждат така, то утре
може би ще бъдат реалност. Сред тях са например: екзокортекс, трансфер на ума
(пренасяне на ума върху друг носител), нанороботи, изкуствен интелект и др.
Струва ми се обаче, че от гл.т. на хората с инвалидност (а и не само) и на
медицината един от най-големите проблеми, пораждани от трансхуманизма, е свързан
със съзнателното или не заличаване на фундаменталната разлика между лечение и
подобрение (Фери, 2017: 23), дори поставянето на знак на равенство между двете.
Критерии на начало и протичане на процеса на киборгизация при хората с
инвалидност
Можем ли да наречем един човек с някакъв вид инвалидност киборг, когато той е с
изкуствена тазобедрена става, частични или цели зъбни протези и с очила, или
контактни лещи, със сравнително малък диоптър – например до ± 3 диоптъри (1)?
Според мен категорично не, защото това са импланти и помощни средства, които
редуцират в някаква степен функционалните дефицити, без да ги заличават напълно и
улесняват живота на човека. И защото те не създават нова техническа реалност в и за
тялото, нито животът на такова тяло (респ. на човека) зависи от нея. Тогава има ли и ако
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– да, кои са те, критерии, според които можем да смятаме, че е налице процес на
прерастване на „обикновеното имплантиране“ на изкуствени елементи в тялото с цел
подобряване на здравословното и функционалното състояние на индивида, в процес на
реална киборгизация и постепенно откъсване и отдалечаване от човешкото и срастване
с механичното, машинното?
На основата на дефинициите на процеса киборгизация, както и на всичко казано
по-горе, е възможно, под формата на хипотеза, да се определят следните критерии, при
изпълнението и наличието на които може да се говори за процес на киборгизация при
хората с инвалидност, а вероятно не само при тях: (а) наличие на нова техническа
реалност в и за тялото на индивида; (б) пряка зависимост на живота на тялото (респ.
човека) от тази техническа реалност; (в) високо ниво на хибридизация и доминация на
изкуственото над природното; (г) наличие не само на трайно и пълно възстановяване на
функционалните дефицити на тялото, но и осезаемо повишаване на функционалните
възможности на човека.
Давам си ясна сметка, че някои или всички критерии трудно могат да придобият
конкретни количествени измерения с оглед на тяхната верификация, но все пак те са
ориентир доколко е факт или не процеса на киборгизация при хората с инвалидност.
Трябва да се държи сметка и за факта, че е прието да се говори за позитивна и
негативна киборгизация. В първия случай става дума за лечение, при което се използват
и импланти или транспланти, което води до подобряване на здравословното състояние
на човека без да повишава или разширява неговите функционални възможности. Тъкмо
обратното, то възстановява частично тези възможности, но и налага известни
ограничения в практическото им приложение. Пример в това отношение могат да бъдат
кардиостимулаторите (те не позволяват прекомерни физически натоварвания) или
изкуствените стави, които не толерират например носенето на тежки предмети.
Във втория случай (негативна киборгизация) се наблюдава по-скоро не лечение, а
подобрение, разширяване и увеличаване на човешките възможности, чрез прехвърляне
на тези възможности за извършване от машинни системи или подсистеми, вградени в
тялото. Това може да бъде наречено технологична инвалидизация чрез унищожаване
или подчиняване на човешката идентичност на машината.
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Заключителни бележки
Според Л. Фери (Фери, 2017: 335 – 36) една от „главните характеристики на
трансхуманистичното движение се състои… в тенденцията да преминава от
традиционната медицинска парадигма, тази на терапията, чиято главна цел е да
„поправя“, да лекува болести и патологии, към по-„висш“ модел, модела на
подобряването, дори на „увеличаването“ на човешкото същество“. В медико-социалния
контекст на инвалидността това би могло да има много сериозни последици.
Значимостта на повдигнатите тук въпроси може и трябва да се търси най-малко в две
посоки:
1. Изясняването и изучаването на процесите на киборгизация на хората с
инвалидност може да създаде възможности за редуциране на риска от затвърждаване и
задълбочаване на вече съществуващи социални неравенства в здравето и продуцирането
на нови, „технологически“ неравенства, свързани именно с този процес,
2. Киборгизацията на хората с инвалидност може да отвори пътя към прилагането
на една нова евгеника, също технологически и идеологически обвързана с продуктите
на новите технологии, която ще доведе до масова дехуманизация на обществото и до
затвърждаване на доминантната роля на не-човека.
Всичко това обаче, както и посочените по-горе критерии за киборгизация на
хората с инвалидност, подлежат и се нуждаят от по-задълбочен и подробен анализ,
доказване или отхвърляне.
БЕЛЕЖКИ
[1] Това по същество би било стигматизация и основа за прилагане на евгенични,
сегрегиращи и/или изключващи действия.
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НЕВРОУСИЛВАНЕ – КРАЯТ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ?
НАТАЛИЯ ХРИСТОВА
СУ „Св. Климент Охридски”
natalija@abv.bg

NEUROENHANCEMENT - THE END OF THE SCHOOL EDUCATION?
NATALIYA HRISTOVA
SU “St. Kliment Ohridksi”
Abstract
This articale examines certain transhumanist projects for the end of school education, which
should give way to a biotechnological and pharmaceutical neuroenhancement that blurs the
boundaries between medicine and education. Specifically, it focuses on the alarming current
processes of medicalization and medicamentilization of education, on the epidemic of
diagnosed dysfunctions such as attention-deficit hyperactivity disorder and
the increase in prescriptions for methylphenidate-based drugs for school-aged children.
Keywords: neuroenhancement, school, medicalization, attention-deficit hyperactivity
disorder (ADHD), methylphenidate
В една от своите последни книги Войната на интелигентностите френският
трансхуманист Лоран Александър (Alexandre, 2017) се наема да ни обясни защо децата
на нашите деца няма да ходят вече на училище, а традиционното училище такова,
каквото го познаваме, ще изчезне, радикално ще се трансформира така, че да подготвя
децата за бъдещата им неравна конкуренция с интелигентните автомати. За да отговори
на предизвикателствата на бъдещето, образованието трябва да мобилизира не само
достиженията на информационните технологии и когнитивните науки, а и целия ресурс
на конвергентните технологии, допълва той. Образованието на бъдещето ще започва
още преди раждането, преди зачеването дори, тъй като ще се опира на една абсолютно
легализирана евгеника, която ще гарантира селектирането на най-интелигентните
ембриони и производството на свръхнадарени деца. Препредаването на миналия
културен опит, духовното формиране на човека ще стане излишно, тъй като мозъкът,
невронът ще е новият петрол на бъдещето. Учителят би следвало да се превърне поЕтически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 4, кн. 2/2019
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скоро в неврофизиолог, невроинжинер, неврохакер, така че медицина и образование
постепенно да се слеят, а допингирането, приемането на ноопрепарати ще е напълно
легална и обичайна практика (Alexandre, 2017).
От своя страна оксфордските изследователи Джулиан Савулеску и Ингмар
Пърсън

(Persson&Savulescu,

2012)

също

настояват,

че

тъкмо

посредством

медикаментозното невроусилване може да се осъществи онова ефикасно, предвидимо,
сигурно морално подобряване, което векове наред човешката култура, включително и
посредством образованието, не е успяла да постигне.
И макар че на пръв поглед всичко това може да ни се стори повече или по-малко
от сферата на футурологията и научната фантастика, то трябва да отбележим, че тези
трансхуманистични проекти не бележат някакъв разрив със съвременната биополитика,
а напротив, са в съзвучие както с широко разпространените модуси на невро/генетично
субективиране, така и с актуалните процеси на медикализация и мадикаментализация
на детството и училището.
И ако медикализацията на училището е процес, който може да бъде наблюдаван
от края на ХIХ в. насетне, то в периода 1960-1980 г. година социалните и
хуманитарните науки фокусират вниманието си върху социогенезиса на обучителните
трудности. Като оспорват разпространените възгледи за наследствеността, вродеността
на проблемите в ученето, те успяват да наложат визията си за социоикономическите,
политическите, идеологически причини за образователните затруднения, да убедят
актьорите в образователното поле, че ако част от децата изостават или не се справят с
учебния материал, то това най-често не се дължи на някакви биологически,
наследствени причини, а на социалните неравенства и на определени специфики на
самата училищната институция. Затова и по отношение на медикализацията на
затрудненията в ученето в последните десетилетия се наблюдава напрежение,
конкуренция между медико/невро/когнитивните интерпретации, от една страна, и
социологическите, от друга.
След 1990 г. ставаме свидетели обаче на все по-усиленото налагане на
индивидуализацията при третирането на образователните проблеми на децата, като на
преден план излизат генетичните и неврокогнитивните интерпретации на проблемите в
ученето. Съвременната експлозията на диагностицирани дисфункции – дислексия,
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дисграфия, дискалкулия, диспраксия, хиперактивност със или без дефицит на
вниманието и т.н, е свързана не само с мощното влияние на невронаунаучните и/или
генетични режими на истина, но и с пренебрегването на социоалнополитическите,
икономическите, културните и институционални предпоставки за развитието на тези
затруднения. В този смисъл наистина няма да е чудно, както ни предупреждава
френският педагог Филип Мейрийо (Meirieu, 2012), ако в скоро време се окаже, че
децата ни страдат и от дисгеография, дисфилософия, дисистория и прочие разстройства,
като причините и решенията за тези нарушения ще се търсят не на социокултурно или
институционално ниво, а в полето на невронауките и медико-фармацевтичните
интервенции. Така обучението в клас ще стане излишно, а училището, по думите на
Мейрийо (Meirieu, 2012), окончателно ще се преврърне просто в разпределителна гара,
в която се диагностицират различни състояния, изискващи специализирана медицинска
интервенция и подкрепа, като децата се пренасочват към индивидуална работа с
помощта на експерт, какъвто учителят вече не е, за да се справят със затрудненията в
ученето.
Сред множеството диагностицирани дисфункции безспорно водещо място заема
детската хиперактивност. Хиперактивното разстройство със или без нарушение на
вниманието (ХАДВ) е най-често диагностицираното поведенческо разстройство в
детска възраст, като предполагаемата болестност в световен мащаб, включително и в
България, при лица под 18-годишна възраст надхвърля 5% (Петров, 2011). Според други
автори обаче процентното сътношение на страдащи деца достига до 18-20% (SimonPezeshknia, 2011), а в редица американски училища се оказва че 1/3 от учениците във
всеки клас страдат от хиперактивност и трябва задължително да приемат „хапчето си за
10 часа”.
Според един от бащите на медикализацията и медикаментализацията на детската
хиперактивност, Леон Ейзенберг „хиперактивното разстройство с дефицит на
вниманието е чудесен пример за една измислена диагноза”[1]. Месеци преди смъртта си
през 2009 г. в своя апартамент в Бостън, Ейзенберг признава пред интервюиращия го, че
никога не е предполагал, че начинанието му от 60-те години на миналия век ще добие
такива размери и че с ужас наблюдава как в настоящето всяко десето момче в САЩ е
заставено всеки ден да взима предписаната му доза Риталин. И в действителност през
Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 4, кн. 2/2019

281

НАТАЛИЯ ХРИСТОВА

последните четири десетилетия това е най-експлозивно разпростиращата се диагноза в
детската психиатрия, като терапевтирането на това разстройство в масовия случай се
осъществява чрез предписването и приемането на психостимуланта метилфенидат,
познат най-вече под търговското название Риталин [2].
От своя страна харвардският психолог Джером Каган, един от най-изтъкнатите
специалисти по детско развитие, в едно свое интервю за Шпигел казва: „Нека се
върнем петдесет години назад и да си представим едно седемгодишно дете, което се
оттегчава в училище и пречи на класа. По онова време се е казвало, че детето е
мързеливо. Днес се казва, че страда от ХАДВ. Всяко дете, което не се справя в училище,
е изпращано при педиатъра, който заключава: ‘Това е ХАДВ, да изпишем Риталин’. В
действителност обаче при 90% процента от 5,4 милиона деца в САЩ, които са
диагностицирани с хиперактивност, не се наблюдава никаква аномалия в метаболизма
на допамина, подчертава Каган, т.е. няма никакви медицински основания за поставяне
на тази диагноза и предписване на съответния медикамент”[3].
Всъщност още през 60-те години на 20. век Ейзенберг предупреждава (вж.
Dupanloup,

2004)

за

опасността

от

свръхмедикализацията

и

свръхмедикаментализацията на детските поведенчески разстройства. Но тъкмо
собствената му научна дейност съдейства по един непредвидим за него начин за
разгръщане на този процес. Макар хиперактивното разстройство да има своя
предистория, която може да се проследи до 19 в., Л. Ейзенберг и К. Конърс са едни от
първите учени, които популяризират ефективността на метилфенидат при третиране на
детската хиперактивност. Четири години след разрешаването на употребата на
метилфенидат от деца в САЩ Ейзенберг и Конърс

публикуват статията си за

ефективността на прихостимуланта при третиране на детското хиперкинетично
разстройство и обучителните трудности на учениците (Dupanloup, 2004).
От друга страна, за медикализацията на хиперактивността от решаващо значение
е включването на хиперкинетичното разстройство в разработения от Американската
психиатрична асоциация диагностичен и статистически наръчник на психичните
разстройства DSM. Ако в първото издание на DSM от 1952 г. подобно разстройство не
фигурира, а във втората версия от 1968г. е включено като детска хиперкинетична
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реакция спрямо различни провокиращи фактори на средата, то в DSM-III

на

хиперактивното разтройство е отделено значително място, като са диференцирани и
различни негови подтипове. Всъщност в последователните версии на класификитора
нозологичните единици нарастват скокообразно, което само по себе си свидетелства за
усилващата се патологизация на живота и на възрастните, и на децата.
Все по-детайлното внимание, което американския наръчник отрежда на
хиперактивността, както може да предположи, се осъществява не без влиянието и на
фармацевтичната индустрия. Защато, както посочва американската психоложка Лиза
Косгроув и съавтори (Cosgrove, 2006), между групата на учените и сътрудниците,
разработващи

американския

класификатор

на

психичните

разстройства

и

фармацевтичните компании съществуват тесни връзки. Според нея от 56 % до 100% от
участниците и сътрудниците в разработването

на DMS-IV са обвързани

с

фармацевтичната индустрия. Така се задейства не само епидемичното разрастване на
диагнозата

ХАДВ,

но

и

лавинообразния

ръст

в

продажбата

на

метилфенидатсъдържащите препарати в световен мащаб.
Метилфенидат е синтезиран през 1944 г. от Леандро Панизон в швейцарската
лаборатория CIBA, чийто наследник е днешната Новартис (Dupanloup, 2004). През 1954
г. амфетаминоподобният препарат е разрешен за употреба в Швейцария и Германия, а
от 1956 г. се разпространява и в САЩ. Медикаментът носи името на съпругата на
доктор Панизон – Рита (Риталин), защото тя заедно със своя съпруг е първата, която го
използва и свидетелства за неговите благотворни ефекти. Препаратът е рекламиран
като лек психостимулант с отлична поносимост, който позволява „след една безсънна
нощ човек да бъде в отлична работоспособност” (Dupanloup, 2004: 126). Подобряващ
настроението, физическите и интелектуалните постижения, Риталинът намалява и
апетита и така съдейства за постигане на идеалното тегло. Благодарение на Риталина
госпожа Панизон значително подобрява играта си на тенис, като не чувства никаква
умора. Лекарите и фармацевтите са призовавани да последват примера на семейство
Панизон и да изпробват медикамента върху себе си. В един медицински наръчник от
1961 г. този „лек амфетамин” е представен като тонизиращ препарат с действие,
подобно на кофеина, пчелното млечице и малцовия екстракт (Dupanloup, 2004). През
1956 г. СIBA лансира и детския вариант на Риталин – Серпатонил, предназначен за
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третиране на „афективната лабилност на учениците” (Dupanloup, 2004). След намеса на
Швейцарското психиатрично общество тази употреба на Серпатонил е възпрепятствана,
но

опитът

на

фармацевтичната

индустрия

да

разпростре

прилагането

на

амфетаминоподобни препарати и до детската популация и училището е симптоматичен
за бъдещата медикализация и медикаментализация на детството.
И ако в Европа през 60-те и 70-те години на 20. век употребата на Риталин от
деца остава ограничена до тежките случай и лечението в болнични условия, не на
последно място и поради силните съпротиви на психоанализата спрямо подобни
терапии, то в САЩ, където психоаналитичните школи нямат същото влияние, още през
70-те години започва да се говори за бум на хиперактивното разстройство и
консумацията на Риталин от деца. От друга страна, медикаментализацията на детските
поведенчески разстройства в Щатите се обулавя и от специфичния социокултурен
контекст в страната – американското общество е в известна степен десенсибилизирано
спрямо подобни практики, тъй като по това време консумацията на психотропни
вещества и препарати бележи изключителен ръст. За експлозията на консумацията на
Риталин свидетелства и самата фармацевтична компания, която едва успява да
задоволи нуждите на американския пазар.
През 1973 г. са разработени първите въпросници, предназначени за разпознаване
на хиперкинетичното разстройство от учители, възпитатели и родители. Изследванията
и публикациите по проблема се умножават, без това да води обаче до определена
яснота относно етиологията и патогенезата на хиперактивността. Единственото, което е
има значение е, че Риталинът действа, но не за да излекува, а да премахне нежеланите
реакции и поведения. Въпреки противоречивите хипотези относно етиологията на
болестното състояние, американските учени и лекари в по-голямата си част са
обединени относно положителните ефекти от прилагането на метилфенидат, като
обичайно се изтъкват три основни довода : на първо място,

Риталинът наистина

подобрява поведението, усилвайки вниманието и намалявайки импулсивността, на
второ място той позволява с по-малко да се постигне повече, защото в сравнение с
други, психоаналитични терапии например, спестява време, средства и усилия, и на
трето, приемането на медикамента облекчава родителите в грижите им за техните
трудни деца. По отношение на институционалното възпитание и обучение Риталинът,
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подчертават специалистите, притежава изключителен педагогически потенциал, тъй
като от една страна подобрява способностите за учене на децата, а от друга,
третирането на децата с метилфенидат позволява на учители и възпитатели да
изоставят „варварските” дисциплинарни възпитателни методи, използвани за справяне
с проблемните ученици, и да се придържат към една „хуманна педагогика” (Dupanloup,
2004). Педагогика, която обаче разчита на медикаментозното невроусилване и
подобряване, на ерозирането на границите между медицина и образование.
През 80-те години на века се надига обществено недоволство срещу
свръхмедикализацията на детството, което кара СIBA-Novartis да се откаже от
директно насочената към пациента реклама. Междувременно се поддемат инициативи
за регулиране на предписването и приема на Риталин, като се отчитат и нежеланите
странични ефекти на препарата, а в третия американски класификатор на болестите
DSМ-III са диференцирани разновидидностите на хиперактивното разстройство.
Тези обществени съпротиви са преодолени през 90-те години, за да се
реактивират спорадично и до днес. В техен отговор обаче се прибягва до арсенал от
стратегии, които обезоръжават подобни обществени мобилизации. От една страна,
фармацевтичните компании вече разчитат на далеч по-дискретни маркетингови
стратегии, които правят все по-малко видима разпростираща се употреба на
метилфенидатсъдържащи препарати. От друга страна, научните публикации в много
по-голяма степен са фокусирани върху ефективността на психостимуланта, отколкото
върху страничните му ефекти (Dupanloup, 2004). А наднационалните регулаторни
органи, като се ангажират с проследяването на съотношението полза/риск, в крайна
сметка изтъкват заключения в полза на прилагането на метилфенидат.
Така например през 2007 г. Европейската комисия отправя искане за сезиране на
Европейската агенция по лекарствата, като настоява да бъдат разгледани някои
опасения, свързани с безопасността при лечението с метилфенидат [4].
По данни на Европейската агенция по лекарствата метилфенидатът може да е
причина за развитието на сериозни психиатрични разстройства, като „ мания, психоза,
ярост, враждебност, агресия, възбуда, тикове, раздразнителност, напрегнатост,
плач, депресия, сънливост, усилване на ADHD, психомоторна свръхактивност,
емоционални нарушения, нервност, психотични разстройства, резки промени в
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настроението, мисли за смърт, обсесивнокомпулсивно разстройство, личностни
промени/разстройства, неспокойствие, състояние на обърканост, халюцинации,
летаргия, параноя и склонност към самоубийство”[5]
От друга страна, спонтанни данни след пускане на продукта в употреба показват,
че настъпилите в следствие на прием на метилфенидат мозъчно-съдовите събития се
състоят основно от следните случаи: мозъчно-съдови инциденти, удар, мозъчен
инфаркт и мозъчна исхемия (курсивът мой - Н.Х.).
Въз основа на тези и още много други подобни данни за страничните ефекти на
метилфенидат Агенцията препоръчва да се въведат мерки за минимализиране на риска,
като се сформира работна група за фармакологична бдителност и се прецизира и
хармонизира съответната информация в листовките за нежеланите реакции и
противопоказанията. Агенцията в крайна сметка заключава, че съотношението
полза/риск за метилфенидатсъдържащи продукти, при лечението на ADHD при
деца на 6 и повече години, се смята за благоприятно и препоръчва запазване на
Разрешението за употреба (подчертаното мое - Н.Х.) [6].
От друга страна, все по-мощното разпространение на диагнозата хиперактивност
и последващата я медикаментозна терапия се дължи на придържането не само към
разработения от СЗО международен статистически класификатор на болестите и
проблемите, свързани със здравето МКБ в неговата 10-та версия, но и към
американския класификатор DSM-IV. Както отбелязва П. Петров (Петров, 2011),
разликите между двете класификации МКБ-10 и DSM-IV по отношение на критериите
за разстройството и клиничното диагностициране на ХАДВ са значителни. Тъй като
при изработването на критериите за болестност МКБ се фокусира върху изявени
симптоми, а не върху субклиничните такива, то диагностицирането и медикаментозното
третиране на разстройството в европейските страни по традиция е много по-рядко в
сравнение със САЩ и Канада. Всъщност хиперкинетичното разстройство по МКБ-10
отговаря на смесения субтип на ХАДВ по DSM-IV. От друга страна обаче, DSMкритериите в последните десетилетия все по-широко се използат и в Европа,
включително и в България, което води до подобна на случилата се в САЩ и Канада
медикализация

и

медикаментализация.

DSM-IV

се

оказва

предпочитан

от

специалистите, тъй като от тяхна гледна точка той дава една по-широка дефиниция на
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разстройството и е по-удобни за скрининг. Макар че малка част от скрининг
позитивните по критериите на DSM-IV отговарят на критериите по МКБ-10, според
съвременните, вече широко разпространени в Европа, медицински схващания цялата
категория е рискова за развитието на поведенчески разстройства. Затова използването
на американския класификатор се налага в европейските страни, тъй като от гл.т. на
медиците, той спомага за ранното откриване на разстройството и изпълнява
превантивна, а ние бихме казали и предиктивна функция.
Така заради определен потенциалния риск от болест, която все още не е налична,
се действа така сякаш тя вече е факт, а детето/ученикът, който е в риск, става обект на
медикаментозна терапия.
демонстрират

Като ученици в риск са всъщност всички онези, които

неприемливо

за

училищната

среда

поведение,

като

например

невъзможност да седят мълчаливо и неподвижно на чина, без да се въртят, шават,
мърдат отделни части на тялото си; допускат чести грешки в училищна или друга
активност; обикновено изглежда, че не слушат когато им се говори, обикновено не се
придържат към инструкциите, които им се дават, и се провалят в домашните
работи; често избягват това, което не им харесва, и не са склонни да се обвързват със
задачи, които изискват активиране на менталните процеси; често губят вещите,
които им са необходими за техните задачи или активности; много лесно се разсейват
под влияние на външен стимул; често отговарят преди да е довършен въпросът; имат
затруднения в изчакването на реда си; обикновено прекъсват и се включват в
разговорите на другите. (Петров, 2011) Посредством въпросници би следвало да се
установи дали поне шест от

симптомите,

свързани с импулсивност и/или

хиперактивност и дефицит на вниманието, са характерни за училищната и семейната
среда.
И макар че медицинските специалисти изтъкват, че е трудно да се разграничи
хиперактивното поведение от редица нормални прояви на детството и че често се
натъкват на свръхдиагностициране на това състояние от страна на учителите, то
признават,

и

че

самите

те

все

по-често

прибягват

до

предписване

на

метилфенидатсъдържащи препарати, без да са убедени в тяхната необходимост.
Какви обаче са преживяванията на самите деца, които са обекти на подобни
терапии, и какви са последиците за тяхното бъдеще. Тук ще се позовем на разказа на
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един канадски млад мъж, диагностициран с ХАДВ, когато е бил на единайсет години,
след като е направил „някаква глупост” (Robert, 2017: 51-52) в училище и директорката
е извикала родителите му в кабинета си: „После, да, родителите ми трябваше да се
срещнат с директорката и тя им казала: ‘Вижте Чарлз има проблемно поведение, не
внимава в час и т.н.’ Аз не си давах много сметка за това, не разбирах какво се случва.
Не обичах училището и наистина витаех в облаците. Бях разсеян, обичах да чета научна
фантастика и често мислех за други неща, особено когато в час се говореше за нещо,
което ми е безинтересно.” (Robert, 2017: 52).
След две-три срещи с неврофизиолог, при които смътно си спомня, че са му
правени някакви тестове, Чарлз започва приема на Риталин: „Спомням си, че не
харесвах особено ефекта, който имаше върху мен. Казвам ти, вече не се чувствах себе
си, сякаш бях някакъв друг човек… Да, вече внимавах в час, но беше някак странно
като в желе…концентриран си, но е като спийд. Да, има ефекта на спийд… Не мога да
ти обясня точно как се чувствах, то е сякаш не си вече същият, не мислиш за същите
обичайни неща. После, особено е, защото, когато му свърши ефекта, когато се
прибереш вкъщи, пак ставаш себе си и си способен да си кажеш: това беше Чарлз с
Риталин, а това е Чарлз без Риталин, но това е усещане, което е много трудно да бъде
обяснено (Robert, 2017: 55).”
Чарлз споделя, че през цялото време на средното си образование е приемал
медикамента, но въпреки това не е започнал да харесва училището, нито му е станало
интересно. С подкрепата на родителите си едва е издържал да завърши, а вече по-късно
в университета, когато се е занимавал с неща, които са му интересни, и е срещнал
преподаватели, които са се отнасяли с него като с равен, е променил отношението си
към ученето. От друга страна обаче, дори и по време на следването си, особено при
работа с учени, на които се възхищава, у него често се появявало усещането, че ги мами
и че внезапно ще си дадат сметка, че не е такъв, за какъвто го мислят, а е един
посредствен младеж, страдащ от дефицит на вниманието (Robert, 2017: 55).
И ако Чарлз по някакво щастливо стечение на обстоятелствата успява да спре
приема на Риталин, без да премине към други легални или нелегални психотропни
препарати, и изглежда, че е преодолял, макар и не изцяло, негативните последици една
медико-педагогическа биовласт, чиято цел е да се моделират абсолютно предвидими
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поведения и за която личния свят, опит, мечти, стремежи нямат особено значение, то
при много други млади хора случаят не е такъв. Защото, ако в началото през 60-70-те
години се считало, че хиперактивността е детска и юношеска диагноза, то днес се
оказва, че тя персистира и в зряла възраст при поне половината от диагностицираните
пациенти. Нещо повече, данните от различните проучвания сочат, че между 50% и 75%
от диагностицираните пациенти отговарят на критериите за поставяне на диагнозата
хиперактивност със или без дефицит на вниманието и в зряла възраст, а при немалка
част от тях въздействието на психотропните препарати ще предопределя живота им до
самия му край (Петров, 2018).
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Abstract
Digital literacy is a significant foundation of the modern knowledge society, operating in
compacted spaces and times, in conditions of high mobility, in the interchangeability of many
tools and resources, as well as in the saturation of information sources and opportunities for
influence. The knowledge society is a comprehensive and sustainable digitized and
increasingly digital literacy becomes a condition for prosperity in the new realms of mobility
and relationships.
The analysis is based on the project "Digital Media Literacy in the Context of a Knowledge
Society: Status and Challenges" funded by National Science Fund (in Bulgaria), 2018-2021,
with team leader Prof. Ph.D. V. Milenkova. The Empirical data are obtained by questionnaire
with 230 young adults. The paper argues that digital literacy includes the ability to search,
select and process information in computer and network sources, content creation, and
Internet safety skills.
Keywords: Digital skills, Digitization, Digital literacy, Digital competence, Media and
Information Literacy (MIL)
1. Теоретични импликации
Дигиталните умения са свързани с развитието на информационните и
комуникационните технологии (ИКТ), които са фактор за придобиване на по-широки и
актуални знания, по-ефективно и творческо мислене, информирано вземане на решения
в

различни

проблемни

ситуации.

Публичните

процеси

се

характеризират

с

непрекъснато "дигитализиране", свързано с експанзията на мобилните технологии и
интернет, които създават нови комуникационни мрежи и стават неразделна част от
живота, променяйки идеята за умения и култура на обществото.
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Дигитализацията, интерактивността и виртуалността непрекъснато отварят нови

възможности и разширяват границите на мобилността. От друга страна, навлиза идеята,
че интернет потребителите, родени след 1980 г., са "родени дигитални" (Терминът
навлязъл в литературата е “digital natives”: Palfrey & Gasser, 2008: 4). Те съвпадат с
поколението на съвременните млади хора, които с лекота се адаптират към света на
дигиталните технологии и интензивните процеси на техните иновации.
Настоящата статия изследва значението на дигиталната грамотност и умения,
като ключови в днешното глобално общество. Много от традиционните форми на учене,
кариера и ежедневие на хората се променят в условията на дигитализация. Затова
дигиталната грамотност и умения са от основно значение за самите хора, общности и
институции. Анализът разкрива същността на дигиталните компетенции и умения,
както и отговорността на съвременното образование за формирането им у младите хора.
В статията са очертани набор от умения и качества, които са важни за съвременния
човек във връзка с виртуалната комуникация; умения, свързани с възможностите за
търсене на информация и за участие в различни социални медии и мрежи. Все позначими са уменията за критично и творческо отношение към информацията, както и
способността за създаване на ново съдържание; не на последно място са етичните
предизвикателства, свързани с правилното авторство, спазването му и границите, в
които те могат да бъдат проявени.
През последните години дигиталната грамотност и компетентности са обект на
голям интерес при обсъждане на това какви умения трябва да имат хората в обществото
на знанието (Sefton-Green , Nixon & Erstad, 2009). Концепцията за „дигиталната
грамотност“ има устойчива и дълга традиция на формиране и обосноваване, неразделно
развиваща се с концепцията за медийната грамотност (Erstad, 2010); известни са също и
различни публикации за дигиталната грамотност и възможностите за нейното
изграждане в рамките на образователните структури (Sefton-Green, Nixon and Erstad,
2009). Разработването на тази концепция има отношение както към традиционната
грамотност, така и към медийните изследвания и анализи.
Дигиталната компетентност (най-близка в съдържателен план до дигиталната
грамотност) е концепция, описваща уменията, свързани с познаването и владеенето на
технологиите и прилагането на тези умения в професионалния и социалния живот. През
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последните години се използват и други термини, които имат близко значение, като:
компютърни

умения,

информационни

и

технологични

умения,

медийна

и

информационна компетентност (Adeyemon, 2009, Krumsvik, 2008).
В литературата има не малко изследвания по темата за дигиталната
компетентност и умения на хората от различни възрасти, професии и класи.
Проучванията са фокусирани в техните подходи, конструирани извадки и методи за
събиране на данни (Deursen и van Dijk, 2009). Deursen и van Dijk (2009), но могат да се
представят няколко общи насоки по отношение на реализираните изследвания в
областта:
1. Първото направление е свързано с изучаване и познаване на изходните
условия на боравене в мрежата;
2. Друго направление се отнася до специфичната среда, структури и хипервръзки,
от които е изградена тази среда;
3. Друга насока на проучванията представлява съдържанието, предоставено от
дигиталните медии и търсене на информация в мрежата.
4. Важен акцент в изследванията са личните цели и ползи от използването на
дигиталните медии.
Дигиталната грамотност е свързана със способността за разпознаване на
необходимата информация

и включва уменията, тази информация да се намира,

оценява и използва ефективно (Correia и Teixeira, 2003).
Концепцията за дигиталната грамотност е утвърждаваща се концепция, свързана
с развитието на технологиите, както и с политическите цели и очаквания за
гражданство в общество на знанието. Тя включва разнообразни умения и компетенции в
няколко области: медии и комуникации, технологии и изчисления, образование и
информационна наука. Дигиталната грамотност се състои от: 1) технически умения за
използване на цифрови технологии; 2) способност за използване на новите технологии
по целенасочен начин за работа, обучение и професионални мрежи, както и за
ежедневната среда и активности; 3) способности за критична оценка на дигиталните
технологии; 4) мотивация за участие в дигиталната култура.
2. Емпирична рамка
2.1. Методологически параметри
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Настоящият параграф представлява експлициране на резултати получени чрез

непредставително количествено изследване с 230 младежи.
Количественото изследване бе осъществено с младежи, във възрастовата група
18 - 40 години; това са т.нар.“Digital Natives” – родените след 1980, родени и
социализирани в дигиталните технологии още в тяхното детство. Метод на регистрация
на информацията: пряка индивидуална анкета.
Описание на извадката:
- По признака „пол“: 59,9% - жени и 40,1% - мъже ;
- По признака „населено място“, разпределенията са: столица - 27,6%; областен
град – 51,3%; малък град – 19%; село – 0,9%; извън България – 1,3%
- По признака „възраст“ респондентите формираха следните групи: 18-26 г. –
59,9%; 27-34г. - 22,4%; 35-40г.- 17,7%.
Въпросникът бе насочен към идентифициране на дигиталните умения на
респондентите, визирани чрез следните индикатори: честота на използване на интернет
и социалните медии, самооценка на уменията за работа в дигитална среда – намиране
на информация, комуникиране, създаване на съдържание, безопасни умения в мрежата.
2.2. Самооценка на дигиталната грамотност и умения
Изследваните млади хора във възрастовата група 18-40 години (в рамките на
проведеното количествено изследване) [Вж. Приложение 1, 2, 3],

споделиха, че

използват интернет навсякъде: у дома, на работа, в университета, в свободното си време
(Графика 1).
Графика 1 Къде използвате на Интернет
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Всички респонденти са регистрирани в поне една социална мрежа, като
Facebook, Instagrm, Snapchat или Twitter.
Респондентите споделят, че почти непрекъснато са онлайн в Интернет,
мнозинството от тях са повече от 30 часа на седмица (Графика 2).
Графика 2 Колко часа седмично използвате Интернет

73,7 % от респондентите оценяват своите умения за сърфиране в Интернет като
много добри. Тези умения включват: лесно използване на интернет, свързване към Wi-Fi
мрежа; изтегляне на приложения за мобилно устройство; следене и актуализиране на
мобилни приложения; сърфиране в интернет, сваляне и качване на файлове; регулиране
на настройките за поверителност за работа с компютърни вируси и проблеми в
интернет; работа с търсачки.
Анкетираните посочват, че притежават систематични интернет умения за бърза
ориентация в даден уебсайт, преминаване от една уеб страница на друга или лесно
намиране на уебсайт, който са посещавали преди.
По отношение на умението „създаване на съдържание“, младите хора споделят,
че могат да създават и качват онлайн съдържание, могат да правят промени във вече
създаденото съдържание.
В същото време анкетираните лица заявяват, че не се доверят изцяло на
информацията от интернет (Графика 3). 60,3% казват, че сравняват информацията от
различни източници и сайтове.
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Графика 3

Напълно се доверявам на Интернет

.
2.3. Заплахите в интернет
Интернет предлага много възможности, но крие и редица опасности, особено за
онези, които не знаят как да гарантират своята сигурност. Децата са една от найуязвимите групи. Според статистиките 50% от подрастващите вече използват Интернет
и то преди да навършат 7 години. Често започват да общуват с различни хора през
екрана,

а

това

е

идеална

възможност

за

педофили

и

измамници

https://www.dnes.bg/obshtestvo/2018/11/22/decata-i-internet-silna-no-opasna-vryzka.394427.
По данни от последното проучване на Центъра за безопасен интернет, 97% от
българските деца използват глобалната мрежа. Почти всички те сърфират във
виртуалното пространство всеки ден. 40% от тях имат публични профили във Facebook.
Най-застрашени от капаните, които мрежата крие, са децата на възраст между 8 и 14
години.
„Национален център за безопасен интернет Маркетлинкс” провежда през 2016 г.
национално представително изследване за онлайн поведението на децата в България.
(Национално представително изследване „Онлайн поведение на децата в България 2016
г.”), Резултатите от изследването за използване на интернет, информационни и
комуникационни технологии от децата между 9 и 17 г. и от техните родителни показва,
че днешните деца използват интернет все по-рано, по-често и все повече чрез мобилни
устройства, което увеличава рисковете, пред които те се изправят онлайн.
Българските деца средно започват да използват интернет на 8-годишна възраст,
което е една година по-рано, отколкото през 2010 г. Около 97% са активни потребители,
което е голям скок спрямо 81% през 2010 г. Освен това българските деца влизат онлайн
все по-често както в учебни, така и в неучебни дни. Завишеното използване увеличава
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рисковете
(https://www.unicef.bg/assets/NewsPics/2017/PDFs/BulgarianNationaResearch2016_Summary_
BG.pdf, Национално представително изследване „Онлайн поведение на децата в България
2016 г.”).
Българските деца все по-често попадат на вредно съдържание в интернет. Около
15% от тях споделят, че през последната година са били притеснени или уплашени от
нещо, което са видели онлайн. Тревожно голям процент от профилите в социалните
мрежи са публични, като процентът е най-голям при възрастовата група (12-14 г.).
Около 87% от децата използват социални мрежи, което е значително над 54% през 2010 г.
Една трета от българските деца са общували с човек, когото не са срещали на живо.
Тормозът онлайн и офлайн между децата е нараснал значително през последните шест
години. Около 30% са били обидени или засегнати от връстник през последната година.
Процентът на деца, прибягвали до секстинг (изпращане и получаване на текстово или
визуално съдържание със сексуален характер) не е нараснал спрямо 2010 г., но остава
притеснително

висок

(https://

www.unicef.bg/

PDFs/BulgarianNationaResearch2016_Summary_BG.pdf,

assets/

NewsPics/2017/

Национално

представително

изследване „Онлайн поведение на децата в България 2016 г.”).
Рискове крие дори невинното наглед публикуване на снимки в мрежата, които не
са с подходящо съдържание, което може да доведе до тормоз и изнудване.
Кибертормозът е следствие от безкритичното боравене с дигитални средства. Той се
изразява в разпространяване на злепоставяща информация, снимки, изпращане на
заплашителни съобщения, хакване на акаунти и изпращане от тях на съобщения, с цел
злепоставяне. Най-важната му характеристика е, че той е публичен и разрушава
авторитета, и може да повлияе негативно върху увереността и аз-концепцията на самото
дете, тъй като веднъж споделена информацията може да се разпространява много бързо
във всички платформи. Необходими са усилия, за да се предпазят децата от опасностите
в Интернет, подготвеност на родителите и учителите, участие на неправителствения
сектор, за да може да се реагира адекватно.
3. Заключение
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За развитието на дигиталната медийна грамотност днес най-голяма е ролята на

интернет. Масовото разпространение на скоростен и широкоформатен интернет открива
допълнителни възможности, които интегрират съвременната масова комуникация с
междуличностната и ги позиционират в онези

комуникационни плоскости,

разгръщайки различни процеси на свързаност, действия и активности.
Дигитализацията се оценява като един важен процес, който вече активно е
навлязъл в обществото, като е променил всички области на политическия,
професионалния, социалния живот и личностните отношения и дейности на хората.
Дигитализацията е навлязла в образованието, но все още има спорадичен и недотам
целенасочен и организиран характер.
Като цяло, младите хора в български условия дават висока оценка на
дигиталните си умения. Чувстват се уверени, че могат да създават различни видове
съдържание и онлайн продукти, което показва тяхното добро познаване на дигиталната
среда. Трябва да се има предвид, че придобиването на дигитални умения за работа в
интерактивна среда подобрява ефективността и по отношение на образователната
дейност, свързана с анализиране и комбиниране на информацията от интернет,
обсъждане на различни идеи. и гледни точки, които могат да се открият в мрежата.
Необходими са повече систематични действия, дългосрочна визия, концептуално
ориентирани стратегии към това как да се развият дигиталните умения и грамотност на
индивидите, така че те да служат на обществото, но и на личностното развитие. От
значение е също да се отбележи, че българското образование не винаги успява да бъде
адекватно на новите изисквания и да отчита по ефективен начин промените.
Заплахите от дигитализацията се изразяват в задълбочаване на обществените
разделения, в засилване на противопоставянето между общности и индивиди, в
социално изключване на големи групи от хора, които нямат ресурси и потенциал да
следват дигиталните промени и техните иновативни състояния.
Дигиталните умения и грамотност са важни и в институционален план;
необходими са още усилия, за да се усъвършенства дигиталната култура на индивидите.
В тази посока е необходимо политиките и стратегиите на национално ниво да се
превърнат в реални действия, които да навлязат в практиката, за да бъдат ефективни и
продуктивни.
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Приложение 1
Категория

В много висока
степен в %

В много ниска степен
в%
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Да използвам Интернет

73,7 %

0,4 %

Да се свържа с WiFi мрежа

88,8 %

0,9 %

Да отворя нов раздел в браузъра

83,6 %

2,2 %

Да изтегля приложения за
мобилното си устройство

86,2 %

1,3 %

за

86,2 %

2,6 %

даден

57,3 %

1, 3 %

Лесно намирам уебсайт, който съм
посещавал

72,8 %

3,0 %

Лесно намирам информацията, която
ми трябва

69,4 %

1,7 %

Да инсталирам приложения
мобилното си устройство
Лесно се
уебсайт

ориентирам

в

Приложение 2
Категория

Да

В известна степен

Не

Мога да свалям
файлове

91,8 %

5,6 %

2, 6 %

Мога да качвам
файлове

84,9 %

10,8 %

4,3 %

Мога да
регулирам
настройките за
поверителност

76,3 %

16,8 %

6,9 %
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Мога да попълвам
онлайн формуляри

85,3 %

11,2 %

3,4 %

Мога да създавам
страници във
Фейсбук

85,3 %

7,8 %

6,9 %

Мога да работя с
Интернет
търсачки

95,7 %

2,2 %

2,1 %

Приложение 3
Категория

Да

Не

Контролирате кой да
вижда съобщенията Ви

73,3 %

26,7 %

Споделите онлайн видео,
което сте създали

78,9 %

21,1 %

Да направите промени в
онлайн съдържание на
други

35,3 %

64,6 %

Да направите уеб сайт

38,8 %

61,2 %

Да създадете блог

48,3 %

51,7 %

Да пишете коментари в
YouTube

88,8%

11,2 %
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ИНОВАЦИИ В УЧИЛИЩНА СРЕДА
ИЛИ УЧИЛИЩЕН "БИГ БРАДЪР"
ВЕСЕЛИНА КАЧАКОВА
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
vesikachakova@gmail.com

INNOVATIONS AT SCHOOL ENVIRONMENT
OR SCHOOL “BIG BROTHER”
VESSELINA KACHAKOVA
Institute for the Study of Societies and Knowledge, BAS
Abstract
The development of new technologies has changed the ways of learning and the traditionally
conservative school environment. The article outlines three of the most widespread
technological innovations at school: 1) video observation; 2) electronic registers for tracking
student’s presence and success; 3) the use of social media for creating digital identity of
students; as well as the benefits and risks of the new technologies for the personality of young
people and for the society.
Digital citizenship is seen as a possible link to save the relationship between technology and
society and to find the ways to protect the personal identity and the social well-being of our
digital society.
Keywords: innovation, new technologies, school, digital citizenship.

“ГОЛЕМИЯТ БРАТ ТЕ НАБЛЮДАВА”
Джордж Оруел
Развитието на новите технологии промени ежедневието на хората, особено на
по-младите, промени начините на учене и започна да променя традиционно
консервативната училищна среда. Стъпка по стъпка в училище навлизат системите за
видеонаблюдение; комуникацията между учители, ученици и родители се улеснява от
мобилните телефони и сформирането на групи в приложения като Фейсбук, Вайбър,
Месинджър и др.; въвеждат се електронни дневници за проследяване на присъствието и
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напредъка на всеки ученик в училище, създават се програми с електронни уроци,
виртуални класни стаи и други възможности за онлайн обучение, прилагат се
иновативни програми, които заместват тетрадките и учебниците с таблети; като в
следващите години технологичните иновации в училищната среда се очаква да се
увеличават все повече. Въпреки безспорните предимства и удобства, навлизането на
новите технологии в училище създават и заплахи за неприкосновеността на
идентичността на младите хора в съвременния дигитален свят.
В изложението на статията са разгледани три от най-широко разпространените
технологични

и

комуникационни

иновации

в

училище:

(1)

системите

за

видеонаблюдение в училище; 2) електронните дневници за проследяване на
отсъствията и успеха на учениците; 3) използването на социалните медии за изграждане
на дигитална идентичност и личностно представяне на учениците, предимствата и
заплахите, свързани с прилагането им, както и етичните въпроси, които повдигат.
Системите за видеонаблюдение в българските училища са одобрени със
становище на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) от 2018 г. и започват да се
прилагат все по-масово. В становището си КЗЛД взeма предвид правото за защита на
неприкосновеността на личността, заложено в Конституцията на Република България (и
в редица европейски и международни актове) и фактът, че няма създаден регламент,
който да указва правила за инсталиране и внедряване на системи за видеонаблюдение в
училищата.

Въпреки

това

водещ

мотив

за

въвеждането

на

системите

за

видеонаблюдение е запазването на обществения интерес с аргумент за: „подобряване на
сигурността и прозрачността на грижите, както и решаване на възникнали
конфликти при отглеждането на децата в детските заведения, а също и в училищата,
с цел защита живота и здравето на най-уязвимата категория от обществото като
цяло – децата и непълнолетните български граждани“ (РБ КЗЛД Становище, 2018: 5).
В становището при позоваване на понятието „обществен интерес” се пояснява, че то е
„абстрактна правна, политическа, философска и социално-икономическа категория“,
която поставя сигурността, живота и здравето на българските деца и ученици като
въпрос от първостепенна важност за обществото. (РБ КЗЛД Становище, 2018: 5)
С въвеждане на системите за видеонаблюдение в училище участниците в
училищния живот се уведомяват, че се намират в „обект под видеонаблюдение“, но без
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да имат правото на отказ и без да знаят кога, от кого и защо са наблюдавани. Така
действията на училищните власти са съобразени със законовите разпоредби, че никой
не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други
подобни действия без неговото знание. Същевременно да знаеш, не означава, че си
съгласен да бъдеш под видеонаблюдение.
В отговор на тази практика в много случаи учениците решават да
„изпробват“ дали и как действа видеонаблюдението, като умишлено провокират
учителите или съучениците си и демонстрират обидно и арогантно поведение пред
камерата. Ситуации, подобни на тези в популярния телевизионен формат „Биг Брадър“,
където фактът, че са наблюдавани, кара някои от участниците да се държат
неестествено, грубо и предизвикателно, само за да предизвикат внимание и зрителски
интерес към себе си. Друга практика сред учениците, вероятно в отговор на това, да
бъдат наблюдавани без тяхното съгласие, е създаването на снимки и видеа, в които те
самите влизат в ролята на Биг Брадър и измислят „мисии“, с които да осмиват, обиждат
или унижават свои учители или съученици – като прилагат т. нар. кибертормоз.
Резултатите от проучване на De Wet показват, че учителите все по-често съобщават, че
са жертва на физически и психически тормоз от учащите се в техните класни стаи, в
училище, на обществени места и в Интернет (De Wet, 2019: 99).
Изследванията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР) относно училищната безопасност в България през 2013 г. и 2018 г. показват, че
случаите на физически и психически тормоз сред учениците не са намалели, а дори
леко са се повишили от 24% на 26%. Същата тенденция се наблюдава и при случаите на
вербални и невербални нападки към учителите и училищния персонал, които за
изследвания период са се увеличили от 3% на 5% (OECD, 2019: 103). Основен аргумент
срещу мотива за използването на постоянно видеонаблюдение в училище като мярка за
защита на живота и здравето на учениците е фактът, че да наблюдаваш едно действие не
означава, че можеш да го предотвратиш – можеш само да го съдиш в последствие.
За разлика от физическия свят, където информацията и поведението са
ограничени във времето и пространството, в което се случват, видеозаписите (особено,
ако са онлайн в реално време) могат лесно да бъде търсени, извличани, обработвани,
пренареждани и възпроизвеждани по начини, почти невъзможен за контрол (Aresta,
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2016: 148). Така, например, при жертвите на кибертормоз едно видео или снимка с
обидно и/или злепоставящо съдържание може за няколко минути да достигне до всички
ученици в училище или в града, както и да се появява отново и отново и да оказва
негативно влияние върху бъдещите лични и професионални планове на засегнатите.
Подобни случаи поставят въпроса за собствеността върху миналото: кой притежава
миналото, кой може да разполага с него и може ли нашето минало да бъде само наше и
никой да не може да го използва без нашето съгласие. Като възможни механизми за
защита на достойнството и неприкосновеността на личността от минали събития,
Ставру предлага съвременния човек да бъде въоръжен с нова система от права:
„„правото да бъдеш забравен“ и „правото да не знаеш за миналото си“, … правото
окончателно да заличиш дигиталното си минало („до последното копие“); правото да
завещаеш своите дигитални активи; правото да забраниш разпространяването на
дигитално ти минало преди и след своята смърт; правото на всеки да бъде
„освободен“ от своето минало, … и др. (Ставру, 2019: 59)“.
Видеонаблюдението в училище насочва внимание и към един обществен
проблем, свързан с кризата на доверие, както между хората, така и между хората и
институциите. В съвременния свят обществото сякаш измества доверието си от доверие
в хората (учителите и децата си) към доверие в записващите устройства. Кризата на
доверието се проявява и в мнителност и песимистични нагласи за бъдещето и за
мястото на отделния човек в него, като поставя въпроса: „Ако тези, които притежават
данните, притежават бъдещето, то кой притежава данните? На кого принадлежат – на
личността, на правителството, на някоя корпорация, или на обществото (Харари, 2019:
69,72)?“.
Новите предизвикателства за достойнството и неприкосновеността на отделната
личност в училище, свързани с усещането да бъдеш наблюдаван без твоето съгласие;
липсата на ясен регламент и открито говорене кой и за какво използва системите за
видеонаблюдение в училище; в комбинация с кризата на доверието и на системата от
ценности в обществото, предупреждават за риска от установяване на училищно
управление

с

невидима

дигитална

власт,

в

която

„ГОЛЕМИЯТ

БРАТ

ТЕ

НАБЛЮДАВА“ постоянно и навсякъде, без да знаеш кой е той и как изглежда (Оруел,
2009: 8).
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Друга иновация, която все повече навлиза в българските училища, също е
свързана с контрола, но в този случай чрез използване на електронни дневници и
онлайн системи за проследяване на присъствието и успеха на учениците. Съвременните
технологии позволяват на учителите по-бързо и лесно да извършват административните
дейности, както и дейностите по изготвяне и оценяване на ученическите работи, като в
някои случаи дори самата проверка може да се извърши от обучителната програма и
автоматично да покаже резултатите на всеки ученик (например програмата Google за
образованието); родителите имат достъп по всяко време до тестовете и задачите на
своите деца и получават съобщение, ако детето им не е присъствало в час (shkolo.bg);
като ползи за учениците могат да се посочат безпристрастната компютърна оценка и
възможността да създават свои електронни файлове с най-големите си успехи от
тестове, състезания, проекти и др., както и да използват облачното интернет
пространство, за да могат лесно да си подреждат и архивират ресурси по интересни за
тях теми. Въпреки директните ползи и предимства от електронните дневници и
възможностите за онлaйн курсове и обучения (подобно на Уча.се и www.coursera.org),
притеснение в публичното пространство предизвика искането на Държавна агенция
„Национална сигурност“ (ДАНС) да има постоянен достъп до електронната система на
Министерство на образованието и науката. В проекта на Инструкция за достъпа на
Държавна агенция „Национална сигурност“ до информационните фондове на
Министерството на образованието и науката и в Мотивите към нея, не става ясно с
каква цел ще бъде използвана информацията: дали ДАНС ще подпомага МОН в
откриването на децата, отпаднали от училище; дали ще търсят връзка между
отсъствията на учениците и евентуални техни незаконни прояви; дали ще търсят
изявените деца по математика и информационни технологии, за да ги наблюдават за
какви цели използват знанията си и пр.[1] Липсата на отворена комуникация и
едностранното взимане на решения без диалог между институциите и гражданите
създава поводи за притеснение относно приложимостта на демократичните принципи
на управление и опасността от налагане на скрит дигитален контрол върху живота на
учениците.
Друга промяна в живота на учениците в резултат от развитието на новите
технологии

днес

е

привързаността

им

към

социалните

мрежи
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пространството, където

могат да изграждат свой виртуален свят и своя дигитална

идентичност. За своето дигитално представяне, учениците сами разкриват личните си
данни и информация (снимки, име, прякор, лична информация с данни за контакт и/или
биографични

данни,

лични

предпочитания,

лична,

семейна

обвързаност,

принадлежност към клубове, институции и организации, връзка с други онлайн
пространства като Twitter, Facebook,etc.) на системи, които не познават и не могат да
контролират (Aresta, 2016: 157 – 158).
Изостря се необходимостта от най-ранна детска възраст в училище да се говори
за рисковете в дигиталния свят, свързани със създаването на контакти с непознати,
споделянето на лична информация, присъединяването към една или друга група и т.н.
Такива образователни функции у нас изпълнява българският Център за безопасен
интернет, като предлага специално разработени видеа и материали за повишаване на
информираността на обществото за рисковете за деца при ползване на интернет,
социални мрежи и мобилни устройства, както и начините за превенция и търсене на
помощ.; приема сигнали за детска порнография и компютърни посегателства срещу
деца и непълнолетни; консултира по телефон и по онлайн канали деца, непълнолетни,
родители и учители при инциденти на деца онлайн; разработва и провежда различни
обучения на деца, млади хора, родители, учители и други професионалисти
(www.safenet.bg).
Развитието на новите технологии и навлизането им в обществения и училищния
живот е необратим процес със своите възможности и заплахи. От хората зависи в
максимална степен да се възползват от възможностите, но и да се предпазят от
заплахите. От сегашните ученици освен отлични познания за устройства и приложения
се очаква също така използват информацията и технологиите по безопасен, легален и
отговорен начин и да проявяват позитивна нагласа за използване на технологиите в
подкрепа на сътрудничеството, обучението и продуктивността. (Aresta, 2016: 146).
Обученията за етична и безопасна употреба на новите технологии е добре да
започнат още от първи клас и при навлизане в пубертета учениците да надграждат
знанията и уменията си с часове по дигитално гражданство. Основните теми в
обучението е препоръчително да включват: безопасност и неприкосновеност на
личността в онлайн пространството; адекватно дигитално представяне и използване на
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подходящ стил на комуникация; проявяване на емпатия към човека от отсрещната
страна и неговите чувства; спазване на закона; уважаване на поверителността на
споделената информация и отстояване на дигиталните права и свободи. Важна
отговорност на учителите, които използват технологии в класната стая, е да включат
киберетиката като част от учебната програма и да мотивират учениците да правят
собствени проучвания по темата.
От учителите, родителите и обществото се очаква да предоставят необходимата
информация на децата в училище и да дадат пример за справяне с рисковете, които
новите технологии пораждат за правата и свободите на личността и за моралното и
социалното благополучие на обществото (Ивков, 2018: 309). Важно за учениците е не
само да знаят как да използват новите технологии, а също така да имат способностите
да преценяват силата на изображенията и звуците в онлайн посланията, да разпознават
и използват силата да управляват и да променят дигиталната среда по добросъвестен
начин. Знанията и уменията по дигиталното гражданство са надеждата за опознаване на
взаимоотношенията между технологиите и обществото и влиянието, които имат едно
спрямо друго, за преосмисляне на ролята на новите технологии и начините, по които се
използват.
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CINEMA AS AN EDUCATIONAL APPROACH FOR ETHICAL
REFLEXION ON PROBLEMS CONCERNING THE USE OF
INFORMATION TECHNOLOGIES
EVELINA IVANOVA-VARDZHIYSKA
Plovdiv University “Paisii Hilendarski”
Abstract
It is not easy for the digital generations nowadays to get motivated and to establish critical
distance toward the information technologies to be able to reflect on ethical problems
concerning their usage in human life. Beside expert knowledge of technologies and high level
developed critical thinking cinema can provide suitable possibilities for ethical reflection.
Thus potential will be demonstrated by ethical analyses of “The Circle’(2017) and by
providing some suggestions how to work with the film while teaching philosophy.
Keywords: ethical inquiry, cinema, film and philosophy, information technologies
І. Въведение
Животът ни вече е немислим без информационните технологии. Съвременни
философски изследвания описват процеси на ре-онтологизация на реалността

и

предефиниране на социалното взаимодействие като свободен обмен на взаимно
свързани информационни организми. [Floridi, 2007].

Развитието на технологиите

създава обществена среда, която трансформира всички елементи на човешката
ситуация. [Venn, 2007]. Технологиите осигуряват лесен достъп до общуване и
консумация, без усилие и без критично мислене.
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Очертава се нов начин на живот, нов дигитален етос с амбивалентни

характеристики. Необходима е етическа рефлексия върху тези неизбежни промени,
която да изследва как технологиите променят представите ни за добър живот заедно.
Още в средата на 20 в., Хайдегер отбелязва, че проблемите с използването на
техниката не са технически, а метафизически. Основа на техниката е определен
светоглед на обективиращо мислене за света като наличен ресурс за постигане на
практически цели. Затова единствено философията може да схване проблематичната
същност на техниката като обективиращо „рамкиране“ на света, което го лишава от
смисъл и ценност. Аналогично можем да твърдим, че съвременните проблеми с
употребата на ИКТ не са просто технологични, а са свързани с определени ценности,
нагласи и начин на мислене. Проблемни не са самите технологии, а начинът, по който
променят възгледите ни за света, човека, отношенията в общност и смисъла на живота.
Ако успеем критично да разпознаем влиянието на технологиите върху мисленето и
живота ни, имаме някакъв шанс – не да ги контролираме, защото според Хайдегер „по
своята същност техниката е нещо, което човекът не може да владее“ [Heidegger, 1962], а
да изградим рефлексивно отношение към технологиите - да осъзнаваме своята
зависимост, както и предпоставките на собственото си (технологично) мислене.
Чрез

изследване

на

възможностите

за

образователно

въздействие

на

киноизкуството, в този текст ще бъде направен опит за аргументиране на следните тези:
теза 1: Рефлексивната нагласа към технологиите е възможно основание за
по-хуманен и етичен начин на живот в технологичния свят така, че човекът да
запази своята свобода, достойнство и права.
теза 2: Образованието по философия и етика може да допринесе за
изграждането на такава рефлексивна нагласа.
За да докажем подобна теза, ще конструираме споделено кинопреживяване на
екзистенциална ситуация, в която технологиите променят традиционни ценности и
права. Чрез силата на преживяването като „гранична ситуация“ става възможно да се
осъзнае нуждата от съществена промяна в отношението ни към технологиите.
ІІ. Киноизкуството като алтернативна образователна възможност за
етическа рефлексия
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Спонтанната и нерефлектирана потопеност на т.нар. „дигитални поколения“ в
технологиите затруднява младите хора да погледнат критично към тяхното прилагане в
живота.

Саморазбиращото

се

боравене

с

технологиите

скъсява

дистанцията,

необходима за критична рефлексия. Ето защо значима отговорност на съвременното
образование е изграждането на дигитална компетентност [1] и мотивирането на
младежите за критична етическа рефлексия върху проблематични аспекти от
употребата на технологиите.
Подходи за изграждане на рефлексивна нагласа към технологиите
Възможни са различни пътища за постигане на рефлексивна нагласа към
технологиите. От една страна, такава нагласа може да се породи от задълбочено
познание за самите технологии на експертно ниво, което не се среща често сред
младежите или техните преподаватели. Експертите, които притежават такива познания
за технологиите, проявяват значителна предпазливост в употребата им. [2].
От друга страна, необходимо е добро ниво на критично и аналитично мислене, за
постигането на което скромното присъствие на философията и етиката в средното и
висше образование не е достатъчно. Въпреки заявената в Закона за предучилищно и
училищно

образование

насоченост

на

образованието

към

изграждане

на

компетентности [ЗПУО, 2016:чл.5 (1)], образователната практика все още е доминирана
от знанията. Резултатът е неспособност на голяма част от българските ученици да
прилагат наученото в житейски ситуации, установена от сравнителни международни
изследвания като PISA и ICCS [PISA, 2015; ЦОУПО, 2017]. Ситуацията при студентите
е подобна, макар и да няма надеждни изследвания за нивото на техните компетентности.
Ако не можем да предположим наличието на експертни знания за технологиите
и/или високо ниво на критично мислене, как бихме могли по алтернативен път да
създадем условия за етическа рефлексия върху проблеми на технологиите?
теза 3: Използването на филми в преподаването на философия и етика
създава алтернативна възможност за етическа рефлексия.
Философски потенциал на киноизкуството
Пореди ограничения обем на тази статия не е възможно да се коментира по
същество интересната специализирана дискусия за отношението между философия и
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кино [Jost, 2017:39-43] [3].

Затова тук ще бъдат отбелязани само отделни

характеристики на киноизкуството, които създават плодотворни възможности в
преподаването на философия и етика:


Киното може да функционира като своеобразен визуален мисловен експеримент,
който използва въображението, за да разшири сферата на познаваемото като
показва и оценява очакваните последици от значими промени в обществото.



Добрите филми разказват добри истории. Историята може да постави важен
философски проблем по разбираем начин, защото го вплита в събития и
отношения

и

така

разкрива

неговия

„комуникативна стратегия“ е позната

екзистенциален

смисъл.

Подобна

в историята на философията още от

времето на Платон (мита за пещерата). Според Евангелието, Исус Христос също
предава значими духовни послания в „простички“ притчи. Разказването на
истории е типично човешки начин за създаване на смисъл и въвличане в
съвместен разумен диалог.


Киноизкуството се отличава със силно емоционално въздействие. При гледането
на филм цялостната личност на зрителя се оказва въвлечена в историята чрез
синергията на образи, цветове, музика, звуци и жестове. Чрез дълбокото
въздействие върху емоциите киноизкуството може да подтиква към емпатия,
съпреживяване и размисъл.



Споделеното кинопреживяване в учещата общност може да има силен
мотивиращ ефект като предизвика интерес към философски проблеми.



Кинопреживяването е реален споделен опит, „конкретна озадачаваща ситуация в
опита“, която може да бъде първа стъпка в съвместно философско или етическо
изследване според научния изследователски метод, разработен във философията
на прагматизма [Варджийска, 2018:18].
ІІІ. Филмов анализ
Потенциалът на киното да мотивира учещите за размишление върху етически и

философски

проблеми,

свързани

с

информационните

технологии,

ще

бъде

демонстриран чрез конкретен филмов анализ. Филмът „Кръгът“ (2017) с участието на
Ема Уотсън и Том Ханкс е създаден по едноименния роман на Дейв Егърс.
Историята:Младата Мей започва работа за „Кръгът“ – най-голямата и най-могъща
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компания за информационни технологии и социални мрежи. Момичето става част от
добре организирана общност от млади и амбициозни хора, в която постепенно губи
личното си пространство. Мей е подтикната да участва в експеримент - публично да
споделя в социалните мрежи всеки момент от живота си чрез видоеопредаване в
реално време от незабележима микроскопична камера. Тази промяна в живота й я
лишава от право на усамотение и влияе неблагоприятно върху отношенията с нейните
близки и приятели. В началото Мей всеотдайно работи по развитието на проекта.
Драматично събитие променя нагласата й към използването на технологиите. Мей
узнава как ръководството на „Кръга“ злоупотребява и печели от информацията,
която събира за милиони хора в цял свят. На финала тя успява да използва силата на
технологиите, за да разобличи шефовете на корпорацията.
Основни действащи лица са:


Мей и нейното семейство с баща, болен от множествена склероза и



приятели – Мърсър, любител на природата, който живее „офлайн“, извън
социалните мрежи и Ани – висш мениджър в „Кръга“;



Еймър Бейли и Том Стентън – шефовете на фирмата;



Тай Лафит – изобретател на основния продукт на фирмата.
В този текст ще бъдат интерпретирани предимно някои етически понятия, тъй

като филмът показва един възможен модел на човешки отношения, нов етос, създаден
чрез прилагането на информационните технологии. Този етос е твърде различен от
обичайното съвременно разбиране за съвместен добър живот, който се основава на
ценности като човешкото достойнство, свобода и човешки права.
Светът на „Кръга“
Кръгът е символ на самодостатъчно и съвършено цяло. Кампусът на фирмата,
изграден под формата на кръг, обхваща широки вътрешни пространства, в които има
барове, стени за катерене, зелени площи, пейки, сцена на открито и какво ли още не.
Цялото съоръжение е разположено на нещо като полуостров, отделено с водни площи
от другия свят. Сградите са с широки общи пространства, много светлина, стъкло,
стъпала. Животът на общноста е организиран възможно най-вълнуващо - така, че
служителите сами да не искат да напускат видимите стени на сградите и невидимите
стени на „общността“.
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Чрез контраст между светло и тъмно е представен кабинетът на шефовете. Той

е по-скоро малък, с луксозна библиотека и традиционен уют, решен в по-тъмни тонове
от общите пространства.Тъмни са и подземията с ограничен достъп, където са
разположени сървърите за съхранение на информация. Тук тъмнината загатва за
тайните, които ще бъдат разобличени на финала.
Освен съвършенство, кръгът може метафорично да препраща и към тоталитарно
общество, което регулира всяка сфера от живота на своите членове. Редица тайни
езотерични общества и секти често са наричани „кръгове“. Чрез амбивалентността на
името на компанията е загатната от самото начало и амбивалентността в използването
на технологиите.
Хората в „Кръга“ - „сайклърите“ - са постоянно заедно. Тяхната заедност
придобива символичен израз по време на общите събрания, наричани „петъци на
мечтите“, които са грижливо инсценирани. В развитието на действието ставаме
свидетели на четири такива събрания. Първото е доминирано изцяло от шефа Бейли и
демонстрира възможностите на новата микровидеокамера да предава качествена
картина от всякакви места, нейното лесно закрепване и практически нелегална
употреба за (привидно) добри цели. Второто събрание отбелязва въвличането на Мей в
специален проект, в който тя прави личния си живот напълно прозрачен за всички
членове от мрежата на „Кръга“ в целия свят. По време на третото събрание се случва
драматичното събитие, което променя отношението й към технологиите, а четвъртото е
развръзката, при която младата героиня използва същите тези технологии, за да
разобличи шефовете на фирмата. Всичко важно в историята се случва „на сцената“,
като риалити шоу. Този детайл подсказва на критично настроения зрител, че ценностите
и основанията на този „нов свят“ са по-вероятно идеологически, драматургично
инсценирани, отколкото реално споделени.
Ценностите на „новия свят“
В различни сцени от филма се декларират и демонстрират основополагащите
ценности на дигиталния етос на „Кръга“:


социалност – „Споделянето е загриженост“;



прозрачност – „Знаенето е добро, но знаенето на всичко е по-добро“ и „Тайните
са лъжи“ (публично заявление на шефа Бейли);
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откритост – „задължение за откритост“ и изискване за отчетност и откритост
към политиците като публичните фигури: „Трябва да знаем какви са хората,
които ни представляват и харчат парите ни“;



демокрация – експеримент за „отворена и отговорна демокрация“ – сенатор
прави публично достъпни всички свои срещи, телефонни разговори и мейли в
реално време;



перфекционизъм - Всичко е възможно, просто трябва да се работи здраво и да се
използва напълно потенциала на всеки човек.;



взаимопомощ – „Ако някой служител има проблем, ние го разрешаваме“.
(медицинска застраховка и осигуряване на лечение за бащата на Мей).
Подвеждащото при тези ценности е техният декларативен и лицемерен характер.

В хода на филмовото действие те се оказват празни думи, обезсилени от реалните
„ценности“ и цели на „Кръга“: печалба, контрол, пренебрегване на личността,
прикритост, манипулация, тоталитарност и антидемократичност.
Свобода
Различаването на добро и зло в етиката се основава на свободата като най-важна
ценност и израз на човешкото достойнство. „Кръгът“ ловко използва технологиите за
ограничаване на личната свобода и за манипулиране на свободния избор чрез
комбинация от стратегии, които варират от изкушения и „безплатни“ подаръци до
психологически натиск, манипулиране на чувството за вина и едностранчиво
представяне на информация. Шумно се рекламират „ползите“ от технологиите, а се
премълчават и прикриват техните „негативни“ ефекти и целите, за постигането на които
се използва събраната информация. Този манипулативен ефект се подсилва и от
красноречивите, иронично звучащи, имена на основни продукти на фирмата –
„ТруЮ“ (истинският Ти) – приложение за управление на универсалена интернетидентичност, която използва истинското име и номера на кредитната карта; „Сий
Чейндж“ – технология за тотално, невидимо и незаконно наблюдение чрез микрокамери;
„Соул Сърч“ (търсене на души) – програма за разпознаване и локализиране на
„офлайн“-хора, които се опитват да запазят своето лично пространство.
За манипулаторите е важно е хората да забравят за реалния свят, да нямат
коректив

– Мей с месеци не излиза от кампуса. Важно е да имат усещането, че
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доброволно се съгласяват с примамливите предложения на фирмата – Мей сама
предоставя информация за здравословното си състояние или се съгласява да споделя в
реално време своя професионален и личен живот в световната мрежа на „Кръга“.
Манипулацията има за цел да отвлече вниманието на хората, да запълни времето,
така че да няма възможност за критично мислене и за истински свободно действие.
Въпреки това здравият разум на Мей я подтиква да реагира със спонтанен смях на
абсурдни проекти като „Чайлд Трак“ – програма, която вкарва чип в костите на деца, за
да ги пази от хищници (?!). Чрез емоциите на близките – отказът на семейството и
Мърсър да комуникират с нея, защото искат да запазят личното си пространство от
пълната прозрачност, Мей получава сигнали за „обратната страна“ на фирмените
проекти, но упорито ги пренебрегва. Водена от амбиция, тя дори се превръща в лице на
„промяната“, участва в инсценирането на общите събрания и ражда „гениални“ идеи за
постигане на пълна демокрация чрез автоматично регистриране на гражданите за
участие в избори през профила им в „Кръга“. Така във филма е представен лъскав и
ловък опит антиутопията на „Големия брат“ да бъде предефинирана като утопия –
постигане на съвършеното общество чрез тоталното наблюдение.
„Тъмната страна“ на технологиите
Действително микрокамерите дават възможност на потребителите да се
осведомят за времето на плажа или да разкриват нарушения на човешките права, но
също така следят постоянно всички служители на „Кръга“. Неволно Мей излъчва като
видео по целия свят интимна сцена между своите родители, което ги поставя в неловка
ситуация. Младата жена разбира, че не е въможно да контролира ефекта от
използването на технологиите, когато, без съгласието на приятеля си, споделя в
социалните мрежи снимка на изработен от него полилей от намерени в гората рога на
елени. Вместо доброжелатели, публикуването на снимката донася на Мърсър негативни
коментари, обиди („убиец на елени“) и дори заплахи за живота.
Събитието, което напълно преобръща нагласата на героинята към технологиите е
демонстрацията на програмата „Соул сърч“. Приложението успява само по снимка от
официален документ с помощта на потребителите на мрежата за 10 минути да открие и
разпознае случайно избрана жена, която е извършила престъпление. Шефът Бейли
изненадващо предлага на Мей да потърсят нейния приятел: „Ако всеки може да бъде
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намерен, тогава никога не можем да загубим приятел“. Драстичното погазване на
правата и личното пространство на Мърсър преминава в преследване по планински път
и завършва с драматична катастрофа.
Избраните филмови сцени демонстрират колко проблематичен е дигиталният
етос на „Кръга“, който ограничава свободата на хората чрез контрол върху свободното
време и правата и манипулиране на изборите им. Напълно пренебрегнато е човешкото
достойнство, защото безпроблемно се нарушават човешките права и се ограничават
възможностите на личността да решава, да разполага със себе си, времето и живота си и
да контролира как се използва събираната за нея информация.
С помощта на компютърния гений Тай Лафит Мей успява да надхитри шефовете на
фирмата и да ги подмами в капана на пълната откритост като публикува техните найголеми лични тайни. Мей излиза от тъмнината на залата и на манипулативната власт на
технологиите и символично преминава към ослепителната светлина на деня.
ІV. Отворен финал
Филмът завършва изненадващо и малко набързо. Дали Мей побеждава в битката
срещу комерсиалното и манипулативно използване на технологиите? Успешна ли е
стратегията за „непрекъсната връзка и радикална откритост“ на всички пред всички?
Ето една възможност за използване на филма в преподаването на философия.
Финалната сцена от филма ни показва Мей, която плава със своя каяк в открити
води и се усмихва на камерата. Усмивката й в едър план е показана на цял екран.
Постепенно образът й се смалява до частица върху голям шарен екран, разделен на
множество малки квадратчета – образи на други хора, в други ситуации и на други
места по света.


Оптимистичен или песимистичен е този финал?



Как преценявате цялостно филма – като утопия или като антиутопия?



Аргументирайте позицията си по тези въпроси чрез сравнително разглеждане на
символичния смисъл на кръга в началото и пъзела/мозайката от екрани в края на
филма.



Как бихте променили финалния кадър, за да бъде финалът по-оптимистичен, за
да изразява по-хуманен и етичен начин на живот в света на информационните
технологии?
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БЕЛЕЖКИ
[1] Дигиталната компетентности е преносима компетентност за учене през целия живот.
Дефинирана е като: „сигурно, критично и креативно използване на ИКТ за постигане на
цели, свързани с действия, работа, учене, забавление и включване в обществото [Ferrari,
2013].
[2] Средствата за масово осведомяване съобщават как водещи имена в сферата
информационните технологии ограничават употребата им в семействата си.
[3] Възгледите за това отношение варират от признаването на киното като пълноценен
начин да се философства до инструментализирането му като ефектно средство за
визуализиране на философски идеи.
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