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life in the matrix
The world has been talking about information tech-
nologies for years and they are really everywhere 
today. But do we understand the real meaning of 
it and the importance of living in the information 
age? We so flooded with information and enter-
tainment, that we are becoming more and more 
addicted to it. And manipulated, too.

in brief

Живот в матрицата
И защо е важно излизането от коловоза
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тотална зависимост на обществото 
от една централизирана информаци-
онна система, която управлява всеки 
аспект от живота ни на социални ин-
дивиди. Бавно, но сигурно, особено през 
последното десетилетие, ние вървим 
именно натам – опитваме се всякак да 
цифровизираме цялата информация, с 
която разполагаме, даваме възможност 
на компютрите да поемат цялостното 
є управление, с което също така бавно 
и сигурно губим контрол над нещата. 
Като започнем от автомобилите и 
компютрите (които скоро ще мислят, 
че и говорят вместо нас), минем през 
системите за управление на транс-
порта, финансите и сигурността и се 
върнем на телекомуникациите и сред-
ствата за проследяване. Да, наистина 
звучи като сценарий от филм, но ако 
проследим малко по-отстрани процеси-
те, дали наистина изглеждат толкова 
имагинерно?

В перманентно състояние на 
страх
В един от най-добрите си романи „Със-
тояние на страх“ Майкъл Крайтън раз-
вива интересна теза. Според него след 

Вече години наред говорим за инфор-
мационните технологии и как те 

постепенно завладяват всяка област 
от живота ни. Какво обаче влагаме в 
това понятие на практика? Замисляме 
ли се какво се крие зад технологията на 
информацията? Средства, които улес-
няват светкавичното достигане до нас 
на непрекъснато увеличаващ се поток 
от информация и позволяват получава-
нето на обратна връзка? Преднамерено 
заливане с определено съдържание, кое-
то има за цел да манипулира съзнания, 
а оттам и да служи като средство за 
подчинение? 
Тези въпроси са провокирани от едно – 
съвременният човек, който ежедневно 
има достъп до т.нар. средства за масо-
во осведомяване, до интернет и респек-
тивно до новинарски сайтове, блогове 
и социални мрежи, е безмилостно и сис-
тематично (съзнателно или недотам) 
напояван от различни източници на ин-
формация. Огромно, наистина огромно 
количество рекламни послания, телеви-
зионни предавания, есемеси, новини на 
всеки половин час, вестници, списания, 
електронна поща, бюлетини, RSS, ми-
лиони и милиарди сайтове, филми, тук-
там книги и още, и още, и още. 

Този уморителен процес на моменти 
ни докарва до истерия и ни кара да за-
бегнем с писъци някъде в гората (с два 
телефона и лаптоп за всеки случай). Но 
истината е, че колкото и зловещо да 
звучи, като типични представители на 
своето време малко по малко и почти 
неусетно ние привикваме към цялото 
това безумие и липсата на достъп до 
Мрежата или невъзможността да про-
веряваме пощата си на всеки 5 минути 
се превръща в изтезание. Не се и замис-
ляме в какви подчинени на информация-
та зомбита се превръщаме постепен-
но. Е, следващите редове дават някои 

идеи за размисъл, подходящи за начало-
то на нова година, защо е необходимо 
по-често да практикуваме излизане от 
коловоза.

Заети със забавление мозъци
Наскоро ми попадна един филм, който в 
два часа е побрал толкова изключител-
но интригуваща информация, че изисква 
обезателно да отделиш известно вре-
ме за осмисляне на поднесеното в него. 
Филмът се нарича Zeitgeist (Духът на 
времето) и особено в сегашното време 
на първата световна икономическа кри-
за представя интересна теза за днеш-
ния масов потребител на технологии 
и забавления. Колкото повече забавле-
ния предоставя днешният съвременен 
свят на Негово величество Потреби-
теля, толкова повече неговият мозък 
е зает предимно с тях и с все по-раз-
нообразната форма на получаването 
им – интернет и в частност аудио- и 
видеосайтове, социални мрежи и чато-
ве, да не забравяме безкрайните часо-
ве телевизия – основното средство за 
„промиване“ на мозъка – часове и часове 
забавление, което не ти дава време да 
останеш насаме със собствените с мис-
ли, камо ли да се замислиш над сериозни-
те неща в живота около теб. Идеята 
е, че един масов потребител е твърде 
зает за разгадаване на глобалния сцена-
рий, той е лесно манипулируем и следо-
вателно напълно безобиден.

Контрол в ръцете на изкуствения 
интелект
Макар и на пръв поглед наивни и в сфе-
рата на добрите екшъни, други два фил-
ма също дават интересна идея за раз-
мисъл. Става дума за „Умирай трудно 
4“ и Eagle Eye. Какво е общото между 
тях освен бесния екшън и специалните 
ефекти? И в двете ленти сценарият 
е базиран на повсеместната и все по-
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края на Студената война в общество-
то вече не съществува глобален страх, 
който да служи за контрол над обикно-
вените хора. Затова се започва светов-
на масова и абсолютно преднамерена 
спекулация с темата за глобалното за-
топляне, в която се корени схващането, 
че когато хората се страхуват, те са 
податливи на контрол. Затова целта е 
с информацията, която им се поднася 
тенденциозно, да бъдат държани в едно 
постоянно състояние на страх. Струва 
ми се, има един-единствен начин да се 
противодейства на това. Съмнението. 
Една хубава мъдрост днес важи с осо-
бена сила: никога не се дели от акъла си. 
Сещам се за нея всеки ден, когато за-
стана на спирката сутрин и стана сви-
детел на безумното и жадно купуване 
на вестници на път за работа. Масово 
хората все още са склонни да вярват на 
всяка информация в масмедиите, защо-
то, „щом го пише във вестника, значи 
е истина“. Липсата на каквото и да е 
съмнение води точно до превръщането 
ни в безмозъчни пластилинови играчки. 
Монетата винаги има две страни, а ис-
тината е винаги някъде там.

Алиса във виртуалния свят
Наскоро ми се случи да престоя близо два 
месеца без личен блог поради някакъв до-
саден технически проблем. Тази дребна 
на пръв поглед случка ме наведе на една 
интересна мисъл: колко виртуално уязви-
ми сме всъщност. Качваме тонове ин-
формация онлайн, щедро споделяме емо-
ции с образи, звук или думи, чувстваме 
се като истински общуващи със света 
личности. И някой прекрасен ден crash, 
boom, bang, срив в системата и просто 
изчезваме. Сигурна съм, че ще кажете, 

бекъп и други такива. Да, но все пак е 
леко стряскащо с колко измислени поня-
тия боравим. През последните години 
особено бумът на блогинга като форма 
на лична и социална изява ни накара да 
вярваме едва ли не, че ако не сме онлайн, 
не сме изобщо. Питам се дали можем с 
днешна дата изобщо да си представим 
света и общуването без интернет? 

Под лупа в името на свободата
Има нещо безкрайно цинично в твърде-
нието на властимащите по света, че 
се налага проследяване на личната елек-
тронна поща, използване на камери на 
всеки ъгъл и чипове, които да следят 
местоположението и действията ни. 
И всичко това, за да бъдем защитени, 
за наша собствена сигурност, за да мо-
жем да бъдем предпазени от злонамере-
на заплаха. Лично аз изпитвам сериозен 
вътрешен бунт срещу подобна намеса 
в личното пространство. И ако маниа-
калните проверки по летищата в Съе-
динените щати и милионите похарчени 
лири стерлинги за системи за следене 
във Великобритания са все още твърде 
далечни новини, за които си въобразява-
ме, че не ни засягат пряко, помислете 
пак за глобалното село, в което живеем 
днес. За бързината на разпространение 
на информация, данни, новини, идеи. Дос-
тъпът до неприкосновеното ни прос-
транство и личната информация значи 
контрол, а не свобода. Накъде ли отива 
светът?

Накъде наистина?
В края на миналата година пък излязоха 
данните от проучването „Зависимост-
та от интернет в съвременната ико-
номика“, проведено по поръчка на Intel. 

Според него „по-голямата част от пъл-
нолетните граждани на САЩ смятат 
достъпа до интернет за съществено 
важен елемент от ежедневния си живот 
в съвременните икономически условия, а 
някои предпочитат да са в мрежата, 
вместо да гледат телевизия или да пра-
вят секс“. Ще оставя тези данни без 
коментар. Колкото и странно да звучи, 
те не са изненадващи. По-скоро ми на-
помниха за онези закръглени, залостени 
пред екраните си безмозъчни човешки 
същества от WALL.E, които (забележе-
те, ръководени от компютър!) водеха 
роботизирано съществуване, изобщо 
не общуваха помежду си, не знаеха какво 
има около тях, нито кои са и за какво се 
борят. Има нещо много тъжно във фак-
та, че много филми и книги са източник 
на такива идеи предупреждения, но чо-
вешкото общество като че ли удобно 
избягва да им обръща внимание. Сигур-
но, защото забавлението е къде-къде по-
интересно от влагането на мисъл.

Тайната е във филтрирането
Всички тези мисли съвсем нямат за цел 
да ви откажат от технологиите и от 
това, с което правят живота хубав. Въ-
просът е в избора, който определя как 
възприемаме постиженията на съвре-
менното общество и безмилостното 
количество информация, което то гене-
рира – нито безрезервното є попиване, 
нито крайното цинично отхвърляне на 
всичко е решение. Въпросът е да подла-
гаме на съмнение. Да продължаваме да 
задаваме въпроси и да търсим отгово-
ри. Да проучваме, да спорим, да заемаме 
позиция. Да филтрираме и да бъдем ми-
слещи същества в един все по-компют-
ризиран свят.


