
РЕЦЕНЗИЯ
за дисертационния труд на Невена Георгиева

„Етически и социални проблеми на изкуствения интелект“
от доц. д-р Росен Люцканов (ИИОЗ-БАН)

Представеният за присъждане на образователно-научната степен „доктор” по професионално
направление 2.3 (философия) труд е с обем 219 страници и се състои от увод, три глави,
заключение и библиография. Библиографията съдържа 77 заглавия (10 на български, 66
на английски и 1 на руски). Към документите по конкурса е приложена и една статия,
чийто текст е (частично) инкорпориран в дисертационния труд.
Основната хипотеза, която цели да обоснове Георгиева, гласи, че „изкуственият интелект е
възможен  и  когато  той  е  в  хуманоидна  форма  (т.  нар.  андроиди),  етическите  и
социалните проблеми се намират в отношението човек-машина, а не в отговoрността,
която лежи върху работата на учените, конструкторите и програмните разработчици.
Поради тази причина етическите теории, които могат да бъдат вложени в софтуерната
разработка  на  изкуствения  интелект,  са  деонтологичните“  (А7,  Д6,  Д2051).  За
постигането на тази цел са изпълнени три задачи, всяка от които е предмет на отделна глава в
дисертационния  труд:  „(А)  Изследвани  са  различни  философски  направления,  които
биха послужили за основа и обосновка на изкуствения интелект с оглед да се прецени
дали изкуствен интелект, подобен на човешкия, е възможен. (В) На второ място са
изследвани стратегически и планиращи документи, които задават целите и посочват
конкретни стъпки за научните разработки на територията на Европейския съюз, както
и дават насоки за поведение от страна на разработчиците. (С) След това са изследвани
възможностите да се създаде изкуствен морален агент и,  разбира се, някои етически
теории,  които  биха  могли  да  се  приложат  по  отношение  на  поведението  на
изкуствения интелект към хората“  (А7).  Макар и  пределно лаконично е обсъден също
въпросът за правните аспекти на навлизането на интелигентни машини в социалния свят
(Д81; Д119), макар той безспорно да заслужава по-голямо внимание.
Още тук бих искал да отбележа няколко аспекта на изложената по-горе теза, които според
мен изискват по-грижлива артикулация и аргументация:

(1) За мен остават напълно неясни основанията  да се  акцентира върху „хуманоидната
форма“ на интелигентните машини. В края на изследването се отбелязва например, че
“Ако  изкуственият  интелект  се  помещава  в  „кутия“,  или  има  различна  от
хуманоидната форма,  то вярвам,  че той не би бил разглеждан като сериозна
заплаха  ...  Апокалиптичните  нагласи  изглежда  са  свързани  с  машините  с
хуманоидна форма, притежаващи интелектуални характеристики, възприемани
като потенциална заплаха за хората” (Д200-201). Признавам, че това напълно се
разминава с моите интуиции. Хуманоидният робот не е задължително плашещ
–  да  си  спомним  например  C3PO  от  „Междузвездни  войни“,  Марвин  от
„Пътеводител  на  галактическия  стопаджия“  (който  впрочем  е  кръстен  на
Марвин Мински – един от създателите на теорията на изкуствения  интелект),
или дребосъка ASIMO на Хонда. От друга страна, едва ли е имало и скоро ще
има по-голяма заплаха за човечеството от автоматизираните системи за взаимно
гарантирано унищожение  (MAD),  въведени през Студената война и вероятно
функциониращи и до ден-днешен. Това са системи с изкуствен интелект, които

1 Тук и по-долу цитиранията на автореферата към дисертацията ще бъдат предшествани от буквата „А“, а на 
дисертацията – от буквата „Д“. Всички цитати на дисертацията са в мой превод на български език.
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не са нищо повече от кутии, заровени в бетонни бункери. Не трябва ли да се
страхуваме по-скоро от тях? Какво всъщност ни плаши – идеята за роботи с
глави, ръце и крака, или за такива, контролиращи ядрени арсенали?

(2) Наистина  ли  основните  етически  проблеми  не  са  свързани  с  работата  на
конструкторите  и  програмните  разработчици?  В  текста  на  дисертацията  се
споменава например, че редица професионални организации като IEEE, ACM и
т.н.  разработват  етически  стандарти,  определящи  отговорностите  на
инженерите,  разработващи  роботизирани  системи  с  елементи  на  изкуствен
интелект  (Д117),  а  освен  това  е  заявено,  че  те  „не  могат  да  избегнат
отговорността си, свързана с последиците от функционирането на творенията
им“ (Д119). Питам се, как това се съгласува с въпросната теза? Разбира се, на
пръв поглед изобщо не се съгласува. Виждам един начин да преодолеем това
привидно противоречие – като приемем, че споменатата теза се отнася не за
настоящия етап, когато очевидно инженерите не могат да снемат от плещите си
произтичащата от действията им отговорност, а за един бъдещ момент, когато
интелигентните  машини  ще  се  самовъзпроизвеждат  и  хората  няма  да  се
намесват пряко в този процес. Признавам обаче, че тази хипотеза не намира
подкрепа  в  текста  на  дисертацията,  а  единствено  в  автореферата:  „На  този
начален  етап  на  научните  постижения  в  областта  на  изкуствения  интелект
отговорността за поведението на роботите се носи основно от проектантите,
инженерите,  софтуерните  разработчици,  учените  и  изобщо  от  хората,
участващи в създаването на изкуствения интелект и неговия носител (хардуер)“
(А24).

(3) Струва ми се също, че деонтологическите теории са незаслужено фаворизирани
за  сметка  на  консеквенциалистките.  Изказана  е  например  тезата,  че
„деонтологическите  теории  сами  по  себе  си  са  по-подходящи  за  превод  в
алгоритми  и  поведенчески  протоколи,  следователно  е  по-лесно  да  бъдат
програмирани и вложени в изкуствени интелигентни машини“ (Д204). В същия
дух е твърдението, че „Кантовата теория може да ни даде изчислима теория,
преводима  на  машинен  език“  (Д189-190).  От  друга  страна  е  посочено,  че
консеквенциалистките  теории  като  екзистенциализма  са  приложими  не  към
роботите, а по-скоро към хората, които „имат високо ниво на самосъзнание и
съответно  са  напълно  способни  да  носят  отговорност  за  своите  действия“
(Д201-202).  По  повод  на  това  бих  искал  да  отбележа,  че  ако  изберем  за
представител  на  деонтологическите  теории  етиката  на  Кант,  а  на
консеквенциалистките  –  етика  на  Сартр,  това  донякъде  предрешава  въпроса
каква  етическа  система  следва  да  изберем:  очевидно  никой  не  би  искал  да
срещне „на живо“ робот-екзистенциалист,  тъй като той вероятно би бил по-
опасен  и  непредвидим от  атентатор-самоубиец.  От  друга  страна,  има  много
други версии на деонтологизма и консеквенциализма. В този смисъл, защо тук
използваме екзистенциализма  на  Сартр,  който не  е  христоматиен пример за
консеквенциалистка теория, вместо далеч по-стандартни образци за този тип
етическа  теория,  каквито  са  познати  от  утилитаризма  насетне?  Според  мен
подобни общи и силни изводи изискват далеч по-подробен анализ. Освен това,
наистина  ли  принципите  на  деонтологическата  етика  относително  лесно  се
поддават  на  програмиране?  Да  вземем  илюстрацията  на  тази  теза,  която  е
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приведена в дисертацията – Законите на роботиката, формулирани в книгите на
Азимов,  които  експлицитно  са  припознати  като  основани  на  една
„деонтологическа теория на морала“, интуитивно асоциирана с Кантовата етика
(Д202) и по-конкретно така наречения „нулев закон“: „Никой робот не може да
навреди на човечеството, или чрез бездействието си да допусне човечеството да
понесе вреди“ (Д194). Как се „програмира“ и „изчислява“ подобно изискване?
За мен е  очевидно,  че  единствено едно всезнаещо божество би могло да се
ръководи  практически  от  подобен  постулат.  Всяка  когнитивна  система  с
неизбежно  ограничени  възможности,  независимо  дали  е  естествена  или
изкуствена, би била неспособна да определи всички възможни последици от
всяко свое възможно действие за всички хора в настоящето или бъдещето (да си
спомним за „ефекта на пеперудата“).

След тези три предварителни съмнения/притеснения,  които според мен изискват подробни
уточнения/разяснения, ще разгледам поред всяка от трите глави, акцентирайки върху първата,
тъй като тя е съдържателно най-близка до заниманията ми. Още тук бих искал да отбележа,
че дисертацията се разполага тематично в три сами по себе си трудно обозрими области на
научни  изследвания  –  теория  на  изкуствения  интелект,  социална  философия  и  етика.  По
силата на това, заявените в началото на изследването цели не биха били осъществими, ако не
бъде избран специфичен срез, в рамките на който да бъдат анализирани пресечните точки
между тях. Своеобразният ключ, в който работи Невена Георгиева е понятието „съзнание“.
Тъкмо неговият избор оправдава поредица от избори и решения, които в противен случай
биха  били  трудно  защитими.  Първата  глава,  която  следва  да  изясни  възможността  за
съществуване  на  изкуствен  интелект  например,  изобщо  не  се  спира  на  историята  на
развитието  на  теорията  и  на  философски  значимите  дебати,  които  я  обкръжават.  В  тази
връзка особено релевантни биха били изследвания от рода на „Cambrian intelligence: the early
history of the new AI“ (1999) на Родни Брукс (където е разгледано развитието на „новия AI“,
който  се  отличава  с  акцент  тъкмо  върху  въплътената  интелигентност  като  аспект  от
поведението  на  роботите).  На  пръв  поглед  подробни  пропуски,  както  и  фактът,  че  в
библиографията присъства само едно монографично изследване на философското значение
на теорията за изкуствения интелект (Carter 2007) са трудно обясними, още повече предвид
обстоятелството,  че  в  текста  е  достатъчно  ясно  заявено,  че  „философският  аспект  на
изкуствената интелигентност днес е предмет на обсъждания в западната философия“ (Д3).
Вместо това са разгледани, макар и фрагментарно, поредица от нови и стари концепции за
природата на съзнанието, развити в рамките на философията на ума. Основание за това е
приемането  на  тезата,  че  „философите  първо  търсят  фундаменталните  основания  за
възможността нещо да стане и това се отнася също и за случая с изкуственият интелект ...
ключовите понятия,  имащи отношение към съвременните изследвания,  са ум,  съзнание и
самосъзнание“ (Д9). Според мен това е евристичен ход, който би могъл да бъде оправдан.
Всъщност, в текста се предпоставя, че „в наши дни изкуствен интелект в тесния смисъл на
думата съществува“ (Д5), поради което се оказва необходимо да бъдат изследвания условията
за възможността  на изкуствен интелект в  широкия смисъл на  думата,  който моделира не
отделни  аспекти  на  човешката  интелигентност,  а  познавателните  способности  на  човека,
взети  в  тяхната  цялост.  По  силата  на  това  не  съм съгласен,  че  „изследването  показа,  че
изкуствен  интелект  е  възможен  в  тесния  смисъл  на  думата,  като  основан  основно  на
функционалистка теория с принос от страна на невронауката“ (Д203). Това не е показано, а
по-скоро предпоставено. По тази причина от ключово значение е това какво изобщо следва
да  се  разбира  под  изкуствена  (или  естествена)  „интелигентност“.  Според  Георгиева,
„Интелигентност  е  човешката  способност  за  решаване  на  проблеми  и  осъществяване  на
задачи,  гарантиращи  физическото  ни  оцеляване.  Интелигентността  е  съставна  част  на
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съзнанието  ...  Според  моето  разбиране  за  изкуствен  интелект,  той  трябва  да  бъде  поне
сравним, ако не сходен или идентичен, с човешката природна интелигентност“ (Д11). В тази
връзка  бих добавил три коментара:  (1)  Ако дефинираме интелигентността  като  „човешка
способност“,  с  това  eo  ipso  изключваме  възможността  за  съществуване  на  изкуствен
интелект, различен от човешкия; (2) Повече концептуална работа е необходима за изясняване
на връзката между понятията за интелигентност и (само-)съзнание. Според стандартното за
AI  разбиране (ако такова изобщо има), съзнанието неизбежно съпътства интелигентността
тогава,  когато  решаваните  с  нейна  помощ  проблеми  са  достатъчно  сложни,   съответно
механизмите за решаването им сами достигат сложност, която превръща прогнозирането на
начините на функционирането им в проблем (оттук афоризмът на Марвин Мински, според
който „човекът е такова животно, което решава основно проблеми, които само си създава“);
(3) Ако приемем, че „сравнимостта“ е достатъчен критерий за изкуствена интелигентност, то
вероятно бихме възприели доста либерално (и субективно) отношение по въпроса. Преводите
на  невронните  мрежи  на  „Гугъл“  могат  да  бъдат  сравнявани  с  тези,  направени  от  хора-
преводачи, при което ще констатираме, че в някои случаи първите се справят задоволително,
а в други се провалят смехотворно и драматично. Какво бихме заключили въз основа на това
за тяхната тясно разбирана „преводаческа“ интелигентност?
В дисертацията са разграничени два „дяла“ на теорията на изкуствения интелект -
„инженерен“, който цели „създаване на машини със сходни на човешките качества и
способности“ и „теоретичен“, чиято основна цел е това „да разбере човешкия ум и
познание“ (Д9). В тази връзка е поставен въпросът: „кое следва да познаем първо:
трябва ли да имаме задълбочени познания за естествената интелигентност и ум, за да
ги  имитираме  и  възпроизведем  изкуствено,  или  имаме  нужда  от  технологии  с
изкуствен интелект, с чиято помощ да проумеем природата на човешкия ум“ (Д80). По
мои впечатления, това е фалшива дилема, породена от изкуствено разделение, което
не съществува на практика. За теорията на изкуствения интелект от самото на начало
на  нейното  съществуване  е  характерна  така  наречената  „инженерна  нагласа“
(engineering stance), според която достатъчен критерий за това дали разбираме дадена
система  е  това,  дали  сме  в  състояние  да  създадем  неин  работещ  модел,  който
достатъчно адекватно имитира поведението ѝ в различни реални  контексти. От това
следва,  че  за  да  разберем  естествената  интелигентност  е  достатъчно  да  създадем
изкуствени интелигентни системи, като в това разбира се сме ръководени от нещата,
което  вече  знаем  за  нея.  В  този  смисъл,  теорията  на  изкуствения  интелект,  в
качеството си именно на теория, не се конкурира с когнитивната наука, невронауката
и психологията, а ги допълва и се възползва от постигнатото от тях.
Както вече споменах, първата част от изследването е фокусирана не върху теорията на
изкуствения интелект, разбирана в тесен смисъл, а върху философията на ума. Това
оправдава обсъждането на темата за връзката между безумното тяло и нетелесния ум
(така наречения mind-body problem). Основания за това предоставя убедеността, че
„дебатът рационализъм-емпиризъм от началото на Модерността може да се разглежда
като начална точка в обсъждането дали изкуствен интелект е изобщо възможен“ (Д27).
Това е донякъде анахроничен поглед към този дебат, доколкото наистина ние бихме
могли, от собствената ни гледна точка, да го интерпретираме по този начин, но за
Декарт и за  Лок залозите на този дебат са изглеждали по съвсем различен начин.
Впрочем,  теориите  за  въплътеното  познание  (embodied  cognition),  опирайки  се  на
различни пост-класически развития във философията през ХХ век, до голяма степен
проблематизират основателността на това класическо философско деление (макар че
това вероятно не е релевантно от гледна точка на разглежданото изследване).
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Изложението в първа глава е обособено в два дяла: „Философски основоположения в
историята  на  теориите  за  ума“  и  „Съвременни дебати относно ума“.  Първият  дял
разглежда теориите на Декарт и на Лок, разглеждани като класически представители
на  две  крайно  противоположни  разбирания  за  отношението  между  тялото  и  ума.
Представена е класическата картезианска докторина за „привилегирования достъп“ до
съдържанието на менталните състояния,  иначе казано,  за интроспекцията.  В нейна
защита  е  приведен  следният  аргумент  (взаимстван  от  Картър):  „Струва  ми  се,  че
моите ментални състояния не са определен тип физически събития – мислите ми за
нещо са именно мисли, аз не ги възприемам като електромагнитни пулсации в мозъка
ми и следователно те изобщо нямат физичен характер“ (Д15). По повод на това бих
искал да отбележа, че по този начин можем да отхвърлим физическия характер и на
цял куп други явления – топлината не възприемаме като измерител на кинетичната
енергия,  свързана  с  брауновото  движение на  молекулите,  изграждащи веществото;
означава ли това, че тя също няма физичен характер? След Декарт идва ред и на Лок,
разгледан  в  интерпретацията  на  Чапел,  която  вижда  в  последния  психологист,  за
когото познанието не може да бъде отделено от волята и емоциите (Д23). От своя
страна, Георгиева вижда значението на Лок за изследванията в областта на АI  най-
вече във връзка с въвеждането на темата за вторичните качества, за така наречените
„квалии“,  разбирани  като  елементи  на  субективния  опит.  Според  нея  „от  голямо
значение за философията е това дали изкуствените интелигентни машини ще имат
квалии, иначе казано, субективен опит, което според мен е фундаментална черта на
интелигентността per se“ (Д25). Разбира се, този извод е достигнат въз основа на вече
посоченото  основно  допускане  –  че  съзнателността  е  необходим  аспект  на
интелигентността – естествена или изкуствена.
Прегледът на съвременните дебати за природата на ума включва четири типа теории:
дуализъм,  физикализъм,  функционализъм  и  неврофилософия.  За  образцов
представител  на  днешния  дуализъм  е  взет  Дейвид  Чалмърс,  чиито  възгледи  по
въпроса са представени в „Съзнаващият ум“. Макар теорията му да е определена като
„съвременно развитие  на  картезианския дуализъм“ (Д29),  тя  се  основава  на  доста
различен тип методологическа нагласа,  по-точно на една аналогия с развитието на
физиката: „Той отбелязва, че  „физиците изграждат теориите си не като се опитват да
обяснят  комплексните  феномени  и  събития,  а  като  предпоставят  изследваният
феномен като нещо просто и фундаментално, съсредоточавайки вниманието си върху
това как той взаимодейства в рамките на системата,  от която е част,  а също и със
средата“ (Д31-32). Ето защо, според Чалмърс следва да приемем феномените на опита
като фундаментална предпоставка, от която да изведем една нередуктивна теория на
съзнанието,  предлагаща  „експланаторни  съответствия“  между  него  и  физическите
процеси. Тъкмо това е новото в дуализма на Чалмърс – той е не метафизичен като
този на Декарт, а натуралистки (Д32). В изложението на неговата теоретична позиция
изпъкват два постулата, наречени „принцип за структурна кохерентност“ и „принцип
за  организационна  инвариантност“.  По  повод  на  първия  от  тях  е  отбелязано,  че
“структурните свойства задават границите на опита, но не го изчерпват като феномен”
(Д34). В дисертацията не е разгледан подробно въпросът какво е това „друго“, което
трябва да бъде добавено към структурните свойства, за да имаме пълнокръвен опит –
казва се само,  че това са вътрешноприсъщи  (intrinsic)  за  съзнанието свойства.  Тук
разбира  се  се  връщаме  на  въпроса  са  квалиите,  който  като  всички  метафизични
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въпроси може да бъде обсъждан надълго, но не и да му се отговори накратко. Вторият
постулат  гласи,  че  „това,  което  има  значение  за  формирането  на  опита  е  не
специфичният материален строеж на системата, а абстрактната схема на каузалните
взаимодействия между нейните компоненти“ (Д35), като от това разбира се следва, че
„две изоморфни системи могат да имат един и същ съзнателен опит“ (Д36). По повод
на това бих отбелязал, че двата постулата, така както са представени и формулирани в
текста, са наглед несъвместими по смисъл: първият ни приканва да реконструираме
съзнателния  опит,  използвайки  не  само  структурни  свойства,  докато  вторият  ни
уверява, че структурните свойства сами по себе си са достатъчни.
Като основен представител (и същевременно критик) на физикализма е представен
Томас Нейджъл (Д38). Доколкото според Нейджъл „допускането на физикализма, че
умът може да бъде изследван обективно, е неадекватно“ тъй като „съществуват факти
[относно  това  какво  е  да  бъдеш прилеп],  които  не  се  свеждат  до  истинността  на
пропозиции, изразими на човешки език“ (Д41-42),  вероятно е по-добре да видим в
него  най-вече  критик  на  това  направление.  Всъщност,  за  мен  звучи  странно
твърдението, че „можем да бъдем принудени да признаем съществуването на такива
факти,  без  да сме в  състояние  да ги изкажем или дори да  ги схванем“ (пак там).
Твърдението за съществуване на такива факти е осъдено да си остане чисто твърдение
за  съществуване,  защото  всеки  опит  да  посочим  кои  точно  са  тези  факти,  които
признаваме,  макар  да  не  можем  да  ги  изкажем,  неизбежно  би  се  натъкнал  на
непреодолими препятствия (няма да можем да кажем за какво всъщност говорим).
На третото направление, това на функционализма, е съпоставена тезата, че „коя да е
система може да има ментални състояния“ (Д44). Според мен обаче, представителите
на  това  направление,  което  в  най-силна  степен  е  оказвало  пряко  влияние  върху
развитието на теорията на изкуствения интелект, не биха се ангажирали с подобна
силна теза – те биха добавили уточнение от типа на „достатъчно сложна“ или нещо от
този  род  (ако  използваме  известния  пример  на  Денет,  никой  не  би  твърдял,  че
обикновените  термостати  демонстрират  интенционалност,  имат  съзнание  и
притежават интелигентност). Накрая идва ред на неврофилософията. Тук изложението
започва  с  представяне  на  възгледите  на  професор  Герджиков  (Д54-57),  за  които
впрочем не съм напълно сигурен, че могат да бъдат еднозначно „класирани“ в това
направление,  а  след  това  продължава,  далеч  по-очаквано,  с  тези  на  семейство
Чърчланд.  Тук  акцентът  отново  е  поставен  върху  теоретичната  реконструкция  на
съзнанието, този път като „глобално работно пространство“ - хипотеза, която макар и
евристична, е обявена за несъответстваща на данните за анатомията на мозъка (Д67).
Втора  глава  представя  един  основен  стратегически  документ  на  Европейската
комисия,  принадлежащ  към  корпуса  на  Рамковата  програма  за  изследвания  и
иновации „Хоризонт 2020“ - „Роботика 2020. Стратегически изследователски план за
развитие на роботиката в Европа“ (Д82). По повод на това бих отбелязал две неща. От
една  страна,  използването  на  нормативни  документи  като  основа  за  философски
анализ е изключително евристичен ход – това е една концептуално наситена емпирия,
която макар и банална на пръв поглед може да ни позволи да набележим контурите на
един  хоризонт  от  практически  операционализирани  очевидности.  Ето  един
показателен пример: в дисертацията са изброени редица свойства, които се очаква да
притежава  един  икономически  ефективен  робот  –  „Конфигурируемост,
Приспособимост,  Способност за интеракция, Надеждност, Способност за движение,
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Способност за извършване на манипулации, Способност за перцепция, Способност за
вземане  на  решения,  Познавателна  способност“  (А14,  Д87-88).  Като  изключим
първата  от  тези  „способности“,  която  наистина  е  специфична  за  роботите,
предложеният списък всъщност експлицира интуициите ни, описващи ефективният
икономически деец изобщо, независимо дали той е човек, или машина.
От друга страна, е разочароващо това, че на практика е използван само един документ.
Убеден съм, че сходни документи са изготвили различни изследователски агенции в
САЩ,  Япония,  Русия  и  Китай  и  би  било  интересно  те  да  бъдат  разгледани  в
сравнителен  план,  още  повече,  че  както  показва  споменатият  по-горе  документ,
Европейският съюз изостава от своите преки конкуренти в редица области – например
в пазара  на индустриални и домашни роботи (Д108).  Още тук искам да  отбележа
основаната  на  редица  твърдения  в  текста  теза  на  автора,  че  „изследванията  и
развитието на  роботиката  в  Европа  ще се  отрази  позитивно на  икономиката  и  ще
създаде  работни  места“  (Д83;  вж.  също  Д118-119,  Д204).  Тази  теза  заслужава
специално внимание, тъй като като един от приносите, фиксирани в автореферата, е
изтъкнато аргументирането на тезата, че „Навлизането на роботите в ежедневието ни
ще  създаде  работни  места  и  ще  реши  проблеми  като  грижите  за  старите  хора  и
децата”  (А,  принос  2).  От  друга  страна,  отново  в  автореферата  се  казва,  че
„Социалните  рискове  са  свързани  с  очакването,  че  роботите  ще  навлязат  в
ежедневието, което от своя страна може да доведе до безработица и трансформиране
на моделите на заетост”  (А16); в тази връзка може да бъде отбелязана и опасността
„части от обществото да  бъдат лишени от достъп до този тип технологии поради
прекалено високата им цена“ (Д121). Според мен по повод на това си струва да се
запитаме: как всъщност следва да мислим навлизането на роботите в ежедневието ни?
Като  възможност  за  икономическо  развитие,  или  като  социетален  риск?  На  какво
трябва да вярваме – на бодрите рапорти на експертите от Европейската комисия, или
на  историята,  която показва  още от  времето на лудитските  бунтове  та  чак до ден
днешен, че механизацията, автоматизацията и роботизацията на производствата води
само  и  единствено  до  загуба  на  работни  места  в  индустрии,  изискващи
висококвалифициран труд – от текстилната индустрия през XIX век до автомобилната
в края на ХХ? Няма да се спирам подробно на изложението във втора глава – тук не се
смятам за компетентен.  Ще отбележа само един показателен пример, който според
мен си струва да бъде разгледан подробно: „Джо затваря входната врата след себе си,
децата  скачат  в  колата,  която  ще  ги  откара  в  училище.  Зад  гърба  си  тя  оставя
кухненската маса в пълен безпорядък. Подът на кухнята е осеян с трохи и остатъци от
зърнената закуска. Из спалнята са пръснати дрехи, а всекидневната е осеяна с книги и
списания. Подът на банята е мокър, от ръба на ваната виси мокър пешкир. В мивката
на долния етаж е оставена течаща чешма. Лампите в коридора светят. Джо отваря
входната врата, децата се втурват през нея, хвърляйки чантите си на земята. Из къщата
се  носи  мирисът  на  вечерята  и  тя  си  припомня  какво  е  поръчала  по  обяд  чрез
приложението на телефона си, след като  ѝ е било припомнено за това. Кухнята е
чиста и спретната, както и всяка от стаите в къщата. Пералнята почти е завършила
центрофугирането на прането, а миялната машина е наполовина пълна ...“ (Д93-94).
Според  експертите  на  ЕС  това  трябва  да  представлява  една  примамлива  утопия,
показваща ни прелестите на новия свят, в които машините ще снемат от плещите ни
тегобите на ежедневния тежък домашен труд. Според мен обаче, това е просто една
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кошмарна картина, показваща инертни индивиди, които не могат и не искат да носят
отговорност  за  собствените  си действия,  не  полагат  никакви грижи за  себе  си,  за
децата си, или за своя дом. Още по-притеснително изглежда твърдението, че роботите
могат да поемат грижите за бебета и малки деца, защото са „търпеливи, разговорливи,
способни да участват в игри, развиващи както интелекта, така и тялото“ и освен това
могат  да  осигуряват  „когнитивна  подкрепа  и  социално  общуване“  (Д110-111).
Съзнавам, че такива роботи съществуват и вече се използват, макар и в ограничен
мащаб,  но все пак съм убеден,  че  за  много хора и в  много култури подобна идея
представлява табу,  при това не без достатъчни основания.  Да поверим на машини
грижата за децата си тъкмо в онази фаза, когато те трябва да изграждат социалните и
комуникативните  си  умения,  да  изграждат  емоционална  връзка  със  семейството  и
родителите си, изглежда нелепо, неосъществимо и потенциално опасно. Съдейки по
собствения ми опит, през повечето време дори и ние не успяваме да се справим с
подобни задачи. Как тогава бихме могли да научим роботите да правят това? В самия
документ „Роботика 2020“ сякаш има известна доза амбивалентност по този въпрос,
тъй като в него ясно казва, че „Роботите не трябва да заместват полагането на грижи и
обучението от страна на човека, както и да имитират човешкото поведение“ (Д139).
Мисля,  че  там,  където  самите  „експерти“  проявяват  известна  сдържаност,  един
философ още по-лесно би могъл да намери причини да заеме критична дистанция.
Друга проява на необоснован оптимизъм според мен е поставената цел до 2020 г. да
бъдат усъвършенствани „основните комуникативни способности чрез използване на
жестови,  емоционални интенционални елементи на интеракцията“ (Д102).  Това,  че
подобна цел е постижима в такива кратки срокове трудно може да бъде заключено въз
основа на днешната ситуация. Още по-дълбоки съмнения поражда макар и попътно
засегнатата  тема  за  доверието,  което  „е  висша  форма  на  комуникация,  не  просто
общуване, а такова, което се основава на споделени трудности, положителни нагласи
и,  разбира  се,  емпатична  връзка“  (Д106).  Тук  изглеждат  релевантни  работите  на
Хюбърт Драйфъс,  който винаги е  подчертавал ролята  на  „интер-телесността“ като
специфичен  модус  на  общуване  между  хората,  който  не  може  да  бъде  лесно
възпроизведен в отношенията между тях и машините щом отсъстват трудности, които
да споделяме с тях, или положителни емоционални нагласи от двете страни.
Втора глава завършва със силен и оригинален екскурс,  обвързващ Аристотеловото
разбиране за робите като специфичен тип сечива, използващи други сечива, с начина,
по който днес мислим роботите. Анализът се разгръща благодарение на концептуални
ресурси, почерпени от Хегел и Ницше (Д130-137) и отнасящи се до начина, по който
те схващат „робския морал“. Това служи като естествен преход към следващата трета
глава. Тук  изложението отново следва плътно един от документите на Европейската
комисия – така наречената „Пътна карта за робоетика“  (EURON),  въпреки че има и
други, далеч по-представителни извори (вж. напр. издадената от MIT Press през 2012 г.
антология  “Robot  Ethics”,  която  тук  би  била  изключително  полезна).  Началото  на
главата звучи донякъде неочаквано в светлината на казаното до този момент. Както
вече  видяхме,  в  първа  глава  фокусът  е  поставен  върху  съзнанието  като
вътрешноприсъща характеристика на изкуствения интелект. Въпреки това, тук ни се
съобщава, че „етическият проблем за съжителството между хора и роботи, за техните
взаимодействия и взаимоотношения, е неизбежен и вече е налице, независимо от това
дали притежават черти като съзнание, самосъзнание и свободна воля – достатъчно е
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това, че те са относително автономни“ (Д103). За мен така или иначе стои въпросът
може ли да има „морален статус“ нещо, на което така или иначе е отказан статута на
„морален деец“, или двете следва винаги да вървят заедно (Д125)? Отговорът сякаш
по-ясно  личи  в  автореферата,  където  в  подкрепа  на  подобна  теза  е  приведено
мнението на Кант, че „само съществата, които имат съзнание и особено самосъзнание,
имат морална значимост“  (А18) и въз  основа на това  е  изказана тезата,  че  „никоя
машина не може да бъде морална, докато не придобие ментални състояния, тъй като
моралът  се  счита  за  проява  на  съзнанието“  (А20).  Мисля,  че  самото  понятие  за
морален обект (нещо, което не е морален субект, но въпреки това може да претърпява
морални щети),  както и сродното му понятие за „не-човешка личност“ (non-human
person)  (Д138)  изискват  далеч  по-подробен  анализ  от  този,  който  дисертацията
предлага.  Според мен е  нужно повече  и за  да  може аргументът на Питър Сингър
срещу  „видовизма“  да  бъде  пренесен  по  аналогия  за  целите  на  признаването  на
етически статус на роботите (Д152).  Разликата е  съществена,  защото между нас и
животните вече е налице онази „интер-телесност“, за която говори Драйфъс, има ги
споделените трудности и позитивни емоции, които в бъдеще тепърва трябва да бъдат
изработвани между нас и роботите.
В заключение бих искал да отбележа по мое мнение най-силният принос на текста. В
автореферата  той  е  формулиран  по  следния  начин:  „Основният  проблем,  за  да  се
създаде изобщо някакъв интелект,  подобен на човешкия, се състои в намирането на
начин  за  програмиране  и  вграждане  в  изкуствения  интелект  на  мотиватори,
равностойни на тези, които движат човешкото поведение“. Това твърдение трябва да
бъде разглеждано в светлината на тезата, че „Субект, движен единствено от дълга е
емпирично невъзможен, а такъв, движен единствено от наклонностите, е нежелан. ...
дългът е закон, насочен към воля, която не се определя напълно от него. Иначе казано,
роботът трябва да има потенциал да бъде изкушаван от страстите и да се отклонява от
дължимото“ (Д190).  Това означава,  че функционирането на деонтологичната етика,
която следва да бъде предписана на роботите, всъщност предпоставя наличието на
страсти, емоции и влечения, каквито те биха споделяли с нас, хората. Това до голяма
степен отговаря на начина, по които самите теоретици на AI схващат задачата си. За
това  свидетелства  например „Емоционалната  машина“  на  Марвин Мински,  където
богато е илюстрирана тезата за тясната връзка между емоциите и интелигентността.
Въпреки  посочените  (лесно  отстраними)  слабости  и  пропуски  в  текста  и  имайки
предвид  идентифицираните  приноси,  както  и  очевидната  актуалност  на  темата,
оригиналността  в  нейното  разработване,  безспорно  свидетелстващите  за  добра
философска  култура  исторически екскурси и потенциалът на кандидата  за  бъдеща
научна работа, ще гласувам за това на Невена Георгиева да бъде присъдена научно-
образователната степен „доктор“ по професионално направление 2.3 (философия).

25.08.2016 Подпис:
/доц. Р. Люцканов/
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