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МИСЛЕНЕ 
 

„Един цитат от текст, писан в средата на 80-те години на миналия 

век. Не е предназначен за хора с анкилозирала или липсваща 

мисловна дейност.  

Текстът звучи „болезнено“ познато и актуално и днес“.  

Така започва една моя публикация в профила ми във ФБ от 5 март 

2017 г. Реших малко да я разширя и да я запазя в блога си. Всъщност 

това са цитати от статията: Лейбин, В. М. (1986) Системные 

исследования и символическая концепция человека. В: Системные 

исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1985. 

Издательство „Наука“, Москва, сс. 64-82. 

 

*** 

„Още през XVIII век френският философ Ламетри в известната си 

работа „Човекът-машина“ нарекъл хората „пълзящи във вертикално 

положение машини“. Разбира се, в светлината на данните на 

кибернетиката, физиологията, биологията и медицината 

трактовката на човека, предложена от Ламетри, е претърпяла 

определено изменение. В качеството на основна концепция в много 

науки, включително и психологията, започнал да се използва 

модела на човека като робот. Още повече, че образът на машината, 

проявяваща се в кибернетическото облекло на робота, се оказал 

доминиращ в научното мислене за човека... 

Берталанфи... се обявил против разбирането на човека като машина, 

която може да бъде програмирана за определени действия и 

поведение на хората като реакция на организма на стимули, 

подавани отвън. ... (с. 65)  

 

*** 

Берталанфи отхвърлил като хуманно неприемливи теориите с 

бихевиористки и психоаналитически подтик. От гл.т. на Берталанфи 

подобни психологически теории не само не дават научно обяснение 



за природата на човека като уникално същество, но по-скоро 

съдействат за неговото превръщане действително в машина, в 

послушен автомат, подчинен на логиката на „паричната 

философия“ и функциониращ в съответствие с изкуствено 

натрапените му потребителски ориентации в „кибернетичното 

общество“. Самата психология се превръща в едно от ефективните 

средства за манипулация на човека, а с помощта на различни 

психологически прийоми се осъществява дехуманизацията на 

хората. Според Берталанфи човекът вече в голяма степен се е 

превърнал в „умствено недоразвит натискач на копчета или обучен 

идиот, т.е. висококвалифициран в една специалност, но във всички 

други отношения представляващ само част от машината“. Такива са 

резултатите от разбирането на човека като модел на робот. (с. 66) 

 

*** 

„Следователно, образът на човека съвсем не е теоретичен въпрос, 

както предполагат някои изследователи. За Берталанфи това е 

„въпрос за запазване на човека като човек“. (Bertalanffy, L. von. 

(1967) Robots, men and mind: Psychology in the modern wold. N. Y.: 

Braziller, р. 17) (с. 67) 

 

*** 

„Не подлежи на съмнение само едно, а именно това, че човекът, 

според Берталанфи, е „символно животно“. Човешкото същество 

създава и използва символи. Тази способност за символна дейност 

може да бъде разгледана като най-значимата характеристика на 

човека. Без тази уникална способност човек не може да стане 

истински човеком и затова основен фактор на антропогенезата, 

както смята Берталанфи, е „еволюцията на символизма“. Нещо 

повече, може да се каже, че човек живее в свят не на вещи, а на 

символи. Той живее в символния свят на езика и мисленето, на 

науката и религията, на социалните институти и изкуствата, и, 

следователно, „обективният свят около него, от тривиалното 

обкръжение до книгите, автомобилите, градовете и бомбите, 



представлява не нещо друго, освен материализация на символните 

дейности“ (пак там, с. 22)… 

Ще отбележим, че подобно разбиране на човека се споделя 

понастоящем от редица западни теоретици. Някои от тях дорие 

стигат до извода, според който „Homo symbolicus сваля от престола 

Homo sapiens“ (Kinget, G. (1975) On being human: A systematic view. 

N. Y. etc.: Harcourt Brace Jovanovich, р.18). (с. 69) 
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