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Александър Лазаров е докторант по професионално направление 2.3. Философия 

(Философия с преподаване на английски език) на Философския факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски”. Научен ръководител на дисертанта е проф. д-р Александър Гънгов.  

Дисертацията, и като тематичен избор, и като теоретичен анализ и резултати, е 

издържана в духа на най-добрите академични практики. Точни и изчерпателни 

технически данни за дисертацията са подготвени от нейния автор и включени в 

автореферата; с настоящото потвърждавам тяхната достоверност. 

Дисертацията е разработена на безупречен в професионално и стилистично 

отношение английски език; постигнат е много добър баланс между академично 

изложение на резултатите от изследването и възможността за тяхното адекватно и 

увлекателно представяне  и пред интелигентна непрофесионална аудитория. 

 

Лазаров тръгва от добре аргументираното убеждение, че онтологичната картина 

на реалността е необходимо да бъде актуализирана и разширена с оглед на най-

значимите резултати на съвременната наука, като той поставя акцент върху 

информационните и компютърните науки. На тази база, към материята и енергията 

като всеобщи категориални предпоставки, авторът добавя и данните. Тези данни 

съществуват не в произволен, а в строго специфичен – бинарен вид, под формата на 

битове-данни, чийто генезис дисертантът отнася още към първите мигове на Големия 

взрив; в частност – появата на електроните, на всеки от които може да бъде приписан 1 

бит информация.  

Да се говори за информационна и за дигитална реалност не е едно и също. 

Дигиталната реалност става факт благодарение на изобретението на компютрите и по-

нататъшното развитие на компютърните науки и технологии. Тази реалност е резултат 

от бинарната обработка на данните въз основа на компютрите и дигиталните 

технологии. Така, условно казано има два ключови етапа в генезиса и еволюцията на 

дигиталната реалност. Първият е свързан с универсалния онтологически статус на 

информационните данни и то в техния каноничен бинарен вид, под формата на 

информационни битове; вторият етап е свързан с компютъризацията на 

информационните процеси. 

 



Във втората част на дисертацията, Лазаров се спира на спецификата на бинарния 

подход в мисленето. Този подход също има две най-съществени и открояващи се 

характеристики. Първата произтича от бинарната репрезентация на информационните 

данни. Авторът подчертава, че докато естественият човешки интелект е склонен към 

едно по-размито представяне на качествената и количествената природа на нещата, то 

бинарната репрезентация е категорична и недвусмислена, и се свежда единствено до 

две възможни стойности или отговора: „да” или „не”; 1 или 0. Този тип репрезентация 

не е въпрос на каприз, а е свързан с вече упоменатата бинарна природа на 

физическите информационни носители.  

Другата неотменна характеристика на бинарния подход е символната 

репрезентация на данните. Само благодарение на тази символна репрезентация е 

възможно информационните агенти да извличат данни от външната среда, тези данни 

да се съхраняват, да се обработват (калкулират) и да се пренасят, както и те да бъдат 

включени в комплексни системи от кибернетични връзки. Сред всички тези процеси 

най-съществена е калкулацията на данните. В определен смисъл всички останали 

информационни процеси, повече или по-малко се свеждат до нея или я предполагат. 

Затова и бинарният подход с основание може да се нарече и компютационен, 

калкулационен или просто изчислителен подход.  

Самата калкулация се основава на символната репрезентация на данните, 

благодарение на която те се внедряват в една комплексна езикова среда на 

алгоритмични кодове и операции. Така, бинарният подход се изразява преди всичко в 

алгоритмични изчисления на кодирани бинарни данни. 

 

Нека сега в повече детайли се спрем на някои основни категории и тези на 

автора:  

 

Онтологичната триада  

 

Според Лазаров, елементите на тази базисна онтологична триада са три и те 

могат да преминават един в друг в порядъка: материя, енергия, данни и обратно. За 

това, авторът прилага убедителни аргументи, от които ще упомена ключовия 

експеримент на проф. Стоичи Тоябе.  

Експериментът показва, че една информационно контролирана елементарна 

частица успява да конвертира информацията в нетен прираст на енергия. Тези въпроси 

са част от горещите точки и зони около развитието на днешната наука; те имат 

отношение и към нанотехнологиите на бъдещето. Те имат своето основание в идеята 

на Дж. Максуел за неговия термодинамичен демон и в частност в количествените 

изчисления на Лео Сцилард за еквивалентностите на енергия и информация. Според 

последните, усвояването на всеки бит информация изисква минимум разход на 

енергия; както и обратното – изтриването на всеки бит-данни води до 

освобождаването на същото максимално количество енергия. Тоябе гради своя 



експеримент именно на горните изчисления и емпирично ги потвърждава. Макар и 

учените да приемат експеримента на Тоябе за коректен, дебатите не са стихнали. Бих 

добавил, че ако на микро-ниво нещата са достатъчно комплицирани, то идеята на 

Максуел, Сцилард и Тоябе на макро-ниво е безусловно вярна. Нека само си 

представим енергийните разходи на двама пътешественика по определен маршрут, от 

които обаче само единият разполага с карта или GPS.   

 

Данни и информация 

 

Лазаров отнася информацията към целевата употреба на данните от страна на 

интелигентен агент. Данните, вън от тяхната интелигентна употреба, не са информация. 

Под интелигентен, интенционален или целеви субект, Лазаров не разбира непременно 

човек или висши биологични видове, както това се прави обичайно. Той подчертава, че 

както много от полезните физически операции (действия), извършвани от човека, могат 

да се изпълняват по съвършено различен, най-често много по-ефективен начин от 

машината, същото се отнася и до интелектуалните операции. Това поставя по доста 

различен от традиционния начин и проблема за изкуствения интелект, както и въобще 

за интелигентността. 

Но, много по-същественият принос на Лазаров аз виждам другаде. Той се състои в 

много сполучливата диференциация между данни и физически (материално-

енергийни) процеси. Тези физически процеси се преобразуват в данни благодарение 

на тяхната бинарна конверсия. Грубо казано, тогава, когато един непрекъснат и 

качествено неотдиференциран физически процес, се конвертира в дискретно и то 

бинарно множество, можем да говорим за неговото преобразуване в данни. 

Генерирането на данни вече е предпоставка за компютации, калкулации, или на роден 

език – изчисления.  

В съзвучие с генералната идея за дигиталната реалност, Лазаров вижда и общото 

решение на проблема за интелигентността. Подходът, развит от Лазаров е 

компютационният, в мощното русло на традицията на Декарт и особено – на Хобс и 

Лайбниц. Този подход се реализира в динамиката на прехода от физическата реалност 

към бинарната, а от нея към дигиталната. Бинарната реалност е светът от данни. 

Дигиталната реалност, тази на информационните, интелигентните субекти е светът на 

изчисленията, компютациите, калкулациите. Именно в процеса на алгоритмичните 

калкулации над символно репрезентираните данни, можем, заедно с автора, да 

очакваме отговор на все още не докрай изяснените въпроси: как данните се извличат 

от реалността;  как се създава нова информация. А, доколкото създаването или 

изтриването на информационни битове има своите енергийни еквиваленти, това може 

да ни насочи и към отговора на въпроса как човек с мислите си е в състояние да 

управлява своите физически действия. 

В хода на работата си над текста на дисертацията, имах удоволствието да проведа 

и една интересна дискусия с автора й на тема: Има ли калкулации преди появата на 



интелигентни, интенционални агенти, т.е. дори преди появата на живота? Отговорът на 

Лазаров е положителен. – Всяка енергетична промяна в състоянието на електроните 

води и до промяна в количеството информация (битове-данни), която те носят. По 

същия начин, в една органична среда, всяка чисто химична промяна в структурата на 

ДНК-молекулата е със самото това и промяна в количеството и съдържанието на 

генетичната информация, носена от нея. 

Както съществуват битовете-данни, които са несводими до енергетичните 

състояния на електроните, така съществуват и космологични семиотични кодове, 

несводими до каузалните физически закони. Именно тези собствено семиотични 

кодове, управляващи динамиката на данните са и примордиалният космологически 

контекст на пред-биологичните компютации. 

 

Един от открояващите се моменти в трета глава, „Дигиталната конструкция”, е 

предложената типология на основните способности на интелигентността. За тази цел 

дисертантът разглежда комплексната равнина, въведена от Декарт и следния анализ: 

Комплексната равнина обединява рационалните числа (по оста X) и имагинерните 

числа (по оста Y). Това означава, че всяка точка от тази равнина има реален компонент, 

извлечен или взет от физическия свят и един имагинерен, изразяващ картината, 

конструирана от човешкото въображение. Лазаров обаче допълва и трета ос Z, 

комбинацията на капацитета за улавяне, памет и обработка на информация от 

интелигентните системи. По този начин, всяка точка от това пространство се 

характеризира не само с единството на реалността и въображението, но също така и 

със способността за възприемане, оценка, мислене и креативност на специфична 

интелигентна система при запазване на пълна свобода на избор на индивидуална 

гледна точка и на перспектива. 

 

По много от нещата, които Лазаров обсъжда в своята дисертация съм мислил и 

съм стигал до твърде подобни, макар и не изцяло идентични отговори. Ще спомена 

два от тях: 

• Въпросът за свободата на волята; да аз съм съгласен със заключението на 

дисертанта, че физическата детерминация или пък наличието на 

индетерминизъм на физическо поведенческо ниво не е основание за свобода 

на волята. Това основание е семиотично, в частност – семантично; нашето 

волево поведение не е нито детерминистично, нито произволно; то е смислено 

или безсмислено; нашата детерминация не е каузална, а е семантична. 

• Въпросът за отношението на философията и в частност на философската 

онтология към развитието на съвременната наука: Лазаров привлича една 

много ефективна практическа аналогия от света на изкуството, киното (би могло 

да е също и от литературата и издателската дейност). Тук критиците-теоретици 

провеждат многочасови естетически дискурси относно стойността на дадена 

художествена творба, докато междувременно скромните и непретенциозни 



редактори съвсем не се притесняват директно да участват в конструкцията на 

художествения образ. Приемам тази аналогия и мисля, че тя е най-добрата 

аргументация за възможната роля на философията в интердисциплинарните 

научни изследвания, която съм срещал. Ако не страдахме толкова, философите 

днес, от комплексите на позитивизма, може би с не по-малко основание щяхме 

да помислим и за тази на режисьора и на сценариста? 

Нерядко обаче, когато философите навлязат твърде навътре в кухнята и 

лабораторията на днешната наука, когато те си служат с твърде технически и 

конкретни научни данни, категории и аргументи, към тях се отправят упреци в 

„нефилософичност”. Но, ако там където се обсъжда що е време, можем да 

предложим образ, идея, или дори формула, вместо да изпадаме в класическото 

недоумение на Аврелий Августин; ако там, където се пита що е то машинна или 

пък естествена интелигентност, можем да предложим един продуктивен и 

перспективен модел, какъвто е компютационният;  ако успеем да открием 

конкретната информационна сила, скрита зад универсалните философски 

категории, то значи не сме загубили нищо от автентичното философстване, 

освен оковите, които са ни възпирали да поставяме правилните въпроси, да 

търсим и да намираме точните отговори. 

 

Затова и ще отбележа, че общият онтологически подход на дисертанта силно ми 

импонира: 

• новаторският, предизвикателен и отговорен подход към темата за една 

нова, дигитална онтологическа реалност; 

• комплексният и системен модел на дигиталната реалност, основан на 

конверсията на материя, енергия и данни; 

• бинарният подход на Лазаров, който свързва онтологическата реалност, 

нейната символна репрезентация, с възможността тя да бъде калкулирана и 

разбирана; 

• това, как авторът стига до сърцевината на проблеми, които доколкото 

знам, дори и не са били формулирани в такъв директен вариант; както и да 

очертава отчетливи и устойчиви вектори и ориентири за тяхно еднозначно, 

бинарно, решение. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Като имам предвид особено високото ниво на теоретичната разработка в 

дисертационния труд, предлагам на дисертанта Александър Барух Лазаров да бъде 

присъдена образователната и научна степен “доктор”. 

 

03.04.2015 г.        Подпис:  

София        (доц. Асен Димитров)

             



                                                 


